
6£LOOFSVOIUtllN6 IN DI£ HUIS6£SIN: 

'n Ondersoek onder lidmate van die 

Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika 

deur 

PETRUS GIDEON WIID 

voorgele luidens die vereistes vir die graad 

MAGISTER THEOLOGIAE 

in die vak 

PRAKTIESE TEOLOGIE 

aan die 

UNlVERSlTElT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: DOKTOR AG VANWYK 

JUNIE 1997 



. 'tJ l'l i ~ .~. 

BlBUC!''-r 

"''· .I I 

248.4 WIID 
..................... 

llilllll\l~\11\ 
0001707196 

Opgedra aan Elza & llze (en die wat nog mag arriveer!) 



ii 

• My opregte dank aan my studieleier, doktor Gerhard van Wyk vir sy onbaatsugtige, 

vriendelike begeleiding asook die stimulerende, en insiggewende gesprekke. Ek waardeer 

ook die gasvryheid van sy vrou, Emilie. 

• My dank aan twee moee tiksters vir die transkribering van onderhoude - Linda Zeelie en 

Annelien Lusse asook Marti Gerber vir die proeflees van hierdie verhandeling. 

• Ek is dank verskuldig vir geldelike bystand vir hierdie navorsing gelewer deur die Sentrum 

vir Wetenskapsontwikkeling. Menings uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe gekom is, is 

die van die outeur en moet nie noodwendig aan die Sentrum vir Wetenskapsontwikkeling 

toegeskryf word nie. 

• Ek is ook baie dank verskuldig aan my kollegas by die besigheid, wat my op vele gebiede 

ondersteun en verdra bet sodat ek hierdie studies kon voltooi. 

• 'n Woord van dank gaan ook aan my AGS-kollegas in die Wesrand-streek v1r hul 

gewilligheid asook die AGS-lidmate wat bereid was om deel te neem aan die empiriese 

navorsing. 

• My dank aan my ouers vir hul ondersteuning en belangstelling. Hui aanmoediging sedert my 

kinderdae, het 'n groot invloed op my gehad. 

• My huweliksmaat, Elza, se ondersteuning; begrip en motivering, was deurslaggewend in die 

afhandeling van hierdie navorsing. Haar waardevolle insette in Ilze ( ons dogter) se !ewe, 

boesem respek en hoe waardering in. 

• Ek dank God vir my sintuie - sonder die genade van hierdie gawes sou hierdie verhandeling 'n 

onvervulde ideaal gebly het. 



iii 

Geloof word tradisioneel beskou as voortspruitend uit godsdienstigheid. Jn hierdie prakties

teologiese navorsing word daar egter gefokus op geloof as 'n universele verskynsel. 

Godsdienstigheid spruit ook voort uit geloof, wat irnpliseer dat geloof nie net "ontvang" 

word tydens die sogenaamde "bekering" tot 'n bepaalde godsdiens nie, maar dat "bekering" 

een aspek van 'n dinarniese geloofsvorrningsproses is. 

Geloofsvorrning word in hierdie studie in verband gebring met vier dimensies van mens

wees, naamlik kognitiwiteit, sosialisering, affektiwiteit en moraliteit. By wyse van 'n 

walitatief-georienteerde, ernpiriese ondersoek onder AGS-gesinne, is rigtingwysers gevind 

wat die vier dimensies se invloed op geloofsvormjng aandui. Dit blyk dat geloofsvorming nie 

primer bei'nvloed word deur die kognitiewe dirnensie nie maar eerder deur die kwaliteit van 

die sosialisering en van die affektiwiteit in die huisgesin. Alhoewel die gehalte van die 

moraliteit ook 'n rol speel in geloofsvorrning, word moraliteit ook grootliks gebaseer op die 

kwaliteit van die sosialisering en affektiwiteit. 

· ' 
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:~~.·fili!jj=~[~~I~~~:!,~~"'~~~!,,,;,~,,~,lli~;~~::.i:~~i;§~~;: 
Faith is traditionally considered to be an ext,ention of religion. In this practical-theological 

research, faith is rather seen as a universal phenomenon through which life is given meaning. 

Religion thus arises from faith. This implies that faith is not "received" at a so-called -' 

"conversion" to a specific religion but rather is one aspect of a dynamic developmental 

process of faith. 

Faith development is seen in conjunction with cognitivity, socialisation, affectivity and 

morality. A qualitative-orientated research among AFM-families has given an indication of 

the influence of these four dimensions on the faith development of children in the family. It 

seems that faith development is not as much influenced by cognitivity as by the quality of the 

socialisation and the affectivity in the family. Even though the quality of morality plays a role 

in faith development, it seems that the former is also based, to a great extent, on the quality 

of socialisation and affectivity. 

.. 

Faith development in the family: A research among members of the 

Apostolic Faith Mission of South Africa. 

Faith development, family, children, religious education, socialisation, cognitive 

development, affectivity, morality. .. 1 
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Hoofstuk 1 - Inleiding tot hierdie navorsing 1 

1.1 MOT/VER/NG VIR HIERDIE NAVORSING 

Gedurende die navorser se voltydse jeugbediening van vyf jaar in 'n Pentekostalistiese 

milieu, het die praktyk daarop gedui dat vele tieners tydens hul verblyf in die huisgesin, 

skynbaar geloofs- en godsdienstige1 probleme ervaar. Onbetrokkenheid by die kerk, en 'n 

wegbreek vanuit die kerk tree gewoonlik ook in. Daar is verder waargeneem dat, ten spyte 

van hul deelname aan godsdienstige jeugaktiwiteite, geloofsvonning en godsdienstige 

ontwikkeling nie noodwendig by die tieners plaas ·ind nie. Soms word ure aan indiwidue 

spandeer om hulle in hul geloofslewe te begelei, en die proses van geloofsvonning en 

godsdienstige ontwikkeling te fasiliteer. Tog word die verlangde resultate nie altyd verkry 

nie. Bogenoemde waamemings en vraagstukke het hoofsaaklik aanleiding gegee tot hierdie 

navorsmg. 

Dit blyk ook dat heelwat kinders, wat selfs in hul vroee ontwikkelingstadia godsdi~tig baie 

aktief was, minder aktief raak tydens adolessensie en in die daaropvolgende stadia. Dit gee soms 

aanleiding tot kerkverlating en 'n degenerasie van hul geloof in God. Na aanleiding van 

voorwetenskaplike gesprekke met kollegas van verskillende kerkdenominasies, (en in besonder 

met die van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afiika2
), skyn dit asof hulle soortgelyke 

probleme eivaar. Volgens 'n voormalige Jeugdirekteur van die AGS, is dit 'n relevante probleem 

binne hierdie kerkgenootskap. 

Wat in gedagte gehou moet word is dat die kinders hier ter sprake, nie in 'n a-godsdienstige 

milieu gevorm word nie. Die interresse van hierdie studie handel spesifiek oor kinders wat in die 

1Die begrippe "geloof' en "godsdiens" word in hoofstuk 3 bespreek. 
2"0ie Apostoliese Geloofaending van Suid-Afrika" word in hierdie verhandeling afgekort as: "ACTS" (Afrikaan.~e 
woordelys en spelreels). 
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sogenaamde "Christelike" huisgesin opgevoed word; en in besonder binne die kader van die 

Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. 

Hierdie verhandeling gaan uit van die veronderstelling dat die gesin 'n fundamentele rol speel in 

die geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling van kinders. Volgens De Witt word dit 

algemeen aanvaar dat die huisgesin baie prominent staan in die vroeere ontwikkelingstadia van 

die kind. 3 Dit blyk vir die navorser ook dat die gesin 'n groter vormingsinvloed het op die kind se 

geloof en godsdiens, as die tradisionele gemeentelike aktiwiteite. 

'n V erdere motivering vir hierdie ondersoek spruit uit die navorser se. vermoede dat die probleme 

wat gelowiges in hul geloofshandelinge ervaar, nie altyd sinvol aangespreek word deur die kerk 

nie. Deur hierdie navorsing word daar gepoog om 'n bydrae te !ewer in die soeke na teorie van 

(en vir) die praktyk van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling by die kind. Hierdeur kan 

daar vasgestel word waar die geloofs- en godsdienstige teorie verskil van, en ooreenstem met die 

praxis, en wat die moontlike redes daarvoor is. 

Hierdie navorsing word ook onderneem vir die verryking van 'n persoonlike gesinslewe en om 'n 

bydrae te kan Iewer waar gesinne en. gesinslede met dieselfde vraagstuk worstel. Hopelik kan dit 

verdere gesprekvoering aangaande hierdie tema aanwakker. 

3Sien les-ing deur De Witt,_MW. Die gesin as waarhorg vir my kind, in Van klein kind tot skoalkind V: Die be.fie vir my 
kind: 3. 
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2.1 DIE OORKOEPELENDE PROBLEEM 

Die oorkoepelende probleem wat hierdie navorsing wit aanspreek, handel oor die invloed 

van gesinsverhoudinge op die kind. 4 Daar word gepoog om vas te stel of die 

sosialiseringsprosesse in die huisgesin 'n invloed uitoefen op die kind se geloofsvorming en 

godsdienstige ontwik.keling, en in watter mate dit 'n invloed het. Die kognitiewe, affektiewe 

en morele aspekte van die kind se geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling, sat ook op 

'n gedifferensieerde wyse geevalueer word. 

Van der Ven se prakties-teologiese benadering tot die einddoele van godsdienstige onderrig, 

sluit die vorming in van kognisie, persepsie, houding, sosialiteit, rituele en praktiese 

vorming. 5 Omdat godsdienstige onderrig onder andere te make het met geloofsvorming6
, 

hou bogenoemde einddoele ook verband met die geloof van kinders en die ontwik.keling7 

daarvan. Van der Ven se geoperasionaliseerde einddoele vir geloofsvorming kan as maatstaf 

gebruik word in die aanpak van hierdie studie. 

Legio bei:nvloedende faktore vir godsdienstige ontwikkeling en geloofsvorming kan gevind 

word. Hier word gedink aan portuurgroepdruk (veral by tieners)8
, verskillende 

godsdienstige ervaringe, die mate van godsdienstige kundigheid van die persoon en die 

4Vir hierclie navorsing se doeleindes, verwys die tenn "kind" na 'n persoon wat deel uitmaak van die gesinstruktuur en 
wat in 'n opvoedingsverhouding staan tot ouer(s) en/of voogde. Dit sluit dus persone in vanaf geboorte tot en met 
huisverlating. 

5van Wyk, AG. Onderria, Praktie.nz T•ol~i•: Rnil'•t• ~tudilfflid,, vir PTA WO~W: 303·304, 
6Met die term "vorming" word die verobjektiveri.ng van die mens nie gelinpliseer nie (sien Wolfaardt, JA. Ker/dike 
Konfrontasie - Oorde: 'n deskriptiewe, analitiese studie met die evangeliese akademies as model: 140-141 .) Soos hy <lit 
stel gaan <lit eerder oor die verwesenliking van die inherente potensiaal van elke persoon. Sonnekus, MCH wys ook 
daarop dat die kind self 'n aandeel het in sy/haar vorming (Die kind en die Evangelie: 4-5), en nie bloot passief gevorm 
word deur die opvoeder nie. 
7Met ontwikkeling word nie net vooruitgang/progressie bedoel nie, maar selfs ook agteruitgang/regressie. 

8Jon~s, SD. Faith ,,haping: youth and the experience of faith : R6-R7. " 
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groep waarin die persoon funksioneer, die invloed van kerklikes, die sosio-maatskaplike 

konteks, en so kan verdere faktore vermeld word. Hierdie studie sal egter weens funksionele 

redes tot die invloed van die huisgesin9 op geloofsvorming beperk word. 

2.2 DIE NAVORS/NGSTAAK 

Die taak van hierdie ondersoek is om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel wat die 

algemene benadering tot geloofsvorming en godsdienstige opvoeding in die huisgesin is. 'n 

Empiriese ondersoek volg op die literatuurstudie_ 'n Kwalitatiewe navorsingsprojek is binne 

die Roodepoort-Krugersdorp kring van die Wesrand Streekraad van die Apostoliese 

Geloofsending van Suid-Afiika geloods. (Die saak sat verder toegelig word by die hoofstuk 

oor die empiriese navorsing.)10 

9In hierdie navorsing word die gesin steeds beskou as die 11primere opvoedingsgemeenskap" van die samelewing 
(Verster, TL et al. Opvoedingstemas in tydsperspektief 124), waarin ouers en kinders in 'n wederkerige vormingsproses 
verkeer. Die wesensvereiste van 'n gesin is dat dit as 'n "pedagogiese milieu" (Ibid: 124) moet funksioneer. Jordaan, WJ 
& Jordaan, JJ shrit hierby aan wanneer hulle venneld dat die gesin 'n prototipe is van 'n prim~re groep in die 
samelewing (Mens en konteks: 770-771). Volgens die Verldarende handwoordebaek van die ljfhkoanse Taal (HAT), is 
die gesin: "('n) Groep nou verwante persone bestaande nit die ouers (ook wel net een ouer) en kinders .... " (1994: 268) 
of ' ... ouers met hul kinders ... ' (Ibid: 401). 

10Sien hootstuk 8 van hierdie verhandeling. 
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3.1 GELOOF EN GODSDIENS 

Twee kembegrippe in hierdie navorsing, naamlik (i) geloof en (ii) godsdiens, word 

onderskei. Vervolgens word hierdie twee begrippe bespreek. 

3.1.1 GELOOF 

3.1.1.1 Verskeie perspektiewe 

Daar bestaan verskeie prakties-teologiese perspektiewe op geloof. Geloof kan beskou word 

as aksie, vertroue, verligting, orientasie, praxis, die oorsaak of gevolg van 'n bepaalde aksie, 

'n persoonlike verbintenis, 'n gawe van God en as 'n empiries-waameembare verskynsel11
. 

Geloof as (i) aksie dui daarop dat geloof die grond van ons belydenis is, en nie dit wat ek 

glo nie (dws kerklike leer). 12 Geloof as (ii) vertroue handel oor die vertroue in God se 

getrouheid, maar ook as vertroue in mense, allerlei dinge, en self 13 'n Werklike vertroue is 

dus die basis van geloof 'n Mistiek-georienteerde beskouing in die Katolieke Kerk, is dat 

geloof ook (iii) verligting is. Hier gaan dit oor 'n nuwe, bonatuurlike bewuswording en 

ervaring van God, wat meer as blote intellektuele kennis is. 14 

Geloof as (iv) onentasie dui op 'n persoon se bepaalde wereldbeskouing wat daardie 

persoon se lewe in 'n sekere rigting stuur. 15 By geloof as (v) praxis staan die beoefening van 

geregtigheid in die samelewing voorop. 16 Bevrydingsteoloe is eksponente van hierdie 

11Sien Van Wyk, AG. Onderrig, Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA200-W: 278-287. 
12lbid: 279. Van Wyk verwys na die onderskeid wat Lee treftussen "faith-a~having" en "faith-as-being". 

13Van Wyk, AG. Onderrig, Praktiese Teologie: Enigste studiegids PTA200-W: 280. 
14lbid: 281. Sien ook Groome, TII. Christian religious education: 61 . 

15Van Wyk, AG. Onderrig, Praktie.ve Teologie: Enigste .vtudiegid' vir PTA200-W: 282. 

16Jhid. 
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beskouing. Volgens Andre Godin is geloof as (vi) die oorsaak of gevolg van bepaalde 

aksies, 'n "soort psigologiese beweging wat ondersteuning en eenheid gee aan opinies, 

beliefs, credence en vertroue" .17 Geloof word ook gesien as (vii) 'n persoonlike 

verbintenis. 18 Hiervolgens kan die Christelike geloof slegs "van binne" verstaan word nadat 

'n persoonlike verbintenis aan God gemaak is. Dit impliseer egter dat niemand die 

Christelike geloof kan verstaan alvorens hulle hulself nie eers persoonlik aan God toegewy 

het nie. Geloof kan dus nie deur "ongelowiges" bestudeer word nie. 19 Geloof as (viii) gawe 

van God dui daarop dat geloof nie gevorm kan word deur "menslike" metodes nie. Slegs 

God kan geloof in die mens wek. 20 Lee wys egter daarop dat indien dit korrek is, die mens 

geen ander onderrig kan ondergaan nie, omdat alles wat ons bet, in elk geval 'n gawe van 

God is.21 Heyns pleit vir 'n totaalsiening van geloof.22 Hierdeur dui hy aan: "geloof is 'n 

multi-dimensionele werklikheid". 23 

Terwyl al hierdie beskouinge oor geloof 'n rol sal speel in die bestudering van hierdie tema, 

word daar gekies vir 'n empiriese benadering in hierdie navorsing. 

3.1.1.2 'n Empiriese benadering 

Alhoewel daar gekies word vir 'n empiriese benadering tot geloof, impliseer dit egter nie dat 

die ander beskouinge foutief is nie. Elke perspektief het 'n bepaalde waarde. Ten spyte van 

hierdie verhandeling se empiriese perspektief, sal daar tog in gesprek getree moet word met 

. ander benaderings (soos die dogmatiese ofkonfessionele), om begripsverheldering teweeg te 

bring. Dit moet we! vermeld word dat die empiriese benadering in Praktiese Teologie nie 

impliseer dat daar bloot vanuit 'n sosiaal-wetenskaplike benadering na die fenomeen gekyk 

17Ibid: 283. 

''Ibid: 284. 

19Voorstaanders van hierdie perspektief op geloof, bedoel met die term "ongelowiges', diegeoe wat nie in ('hulte') God 
glo nie. 

"'Ibid: 284-285. 

211bid. 

22Heyns, Mll Oppad na It lrevryde kategese-bediening: 247. 
23Ibid: 256. Sien Heyns se kosmologiese onderskeidinge waarbinne die mens se geloof funksioneer. Hy doen dit in 
navolging van die Refommtoriese Wysbegeerte. (Ibid: 216-217). · 
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word nie. Praktiese Teologie wit steeds vanuit 'n teologiese perspektief navorsing doen. 

Hierdie benadering sluit dus in 'n mate aan by persone soos Van der Ven en Gillespie, wat 

vertrek vanuit 'n empiriese perspektief. 24 

Die empiriese benadering tot geloof wil nie die gelowige mens ondersoek nie, maar " ... 

veral die geloofshandelinge, dit wit se die optrede wat voortspruit uit hierdie geloof ... "23
• 

Van Wyk meld dat "indien geloof 'n aanduiding is van menslike gedrag, dan moet 'n definisie 

van geloof baie meer gegrond wees op deeglike empiriese navorsing oor mense en hul 

geloof. "26 'n Empiriese benadering kan dus bydra om meer duidelikheid te verkry oor wat 

geloofis. 

Die empiriese benadering tot geloofhet ook teenkanting teweeg gebring. Van der Ven toon 

aan dat Nielsen en Gay van mening is dat Christelike empirisme niks anders is as 'n 

"godlose" Christelike godsdiens nie.27 Die empiriese benadering wit egter die menslike 

geloofshandelinge bestudeer vanuit 'n teologiese perspektief.28 Van der Ven is van mening 

dat William James se radical empiricism die kritiek van empirisme oorbrug, omdat hy 

empirisme in verband bring met religieuse ervaring. James se benaderi.ng is " ... basic, 

fundamental and all-encompassing because it refuses to identify experiences simply with the 

perception of clear-cut sensory data with passive reception or theory-free content"w 

''Gillespie, VB. The experience of faith: 20-21. Hy vermeld dat geloof op sig self nie empiries meethaar is nie, maar 
we! die menslike respons (handelinge) daarop. 'One learns about the experience of God's reality by seeing it's effects." 
Sien ook Van der Ven, JA. Practical theology: an empirical approach: 102-106. 

"van Wyk, AG. Onderrig,Praktiese Teo/ogie: Enigste studiegids vir PTA200-W: 286. 

"Ibid: 287. 

27Van der Ven, JA. Practical Theology: an empirical approach: 103. 

"'n Belangrike vraag is wat word bedoel met "teologie"? Sien Van Wyk, AG. 'n Verkennende gesprek rondom die 
begrip teologie in verskillende prakties-teologiese benaderings, in Praktiese Teologie in Suid-Afrika 6(10) 1991. In 
hoofstuk 8 word prominensie aan hierdie vraagstuk verleen. 

"Ibid: 104. 
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3.1.1.3 Geloof as universele verskynsel 

Geloofkan ook beskou word as 'n universele verskynsel. Geloof is " ... 'n basiese funksie van 

elke mens .... 1130 Dit impliseer dat geloof in God slegs een faset van hierdie universele 

verskynsel is. Volgens James Fowler is geloof "'n fundamentele vorm van die menslike 

bestaan". 31 Dit gaan dus bier om geloof as 'n eksistensiele realiteit32 wat die totale menswees 

insluit.33 

Geloof is gevolglik baie meer as "belief in official stated doctrines". 34 Jones meld dat "faith is 

not dogma, not doctrine, not religion, and not belief Faith is a stance that is necessitated 

because human experience is inherently ambiguous. "35 Volgens Gillespie is "faith ... prior to 

knowledge and leads to belief'. 36 Geloof is dan eerder die diepste vorm van toewyding en 

persoonlike strukturering van 'n persoon se lewe.37 Fowler sluit hierby aan wanneer hy 

geloofomskryf as:" ... to set one's heart on someone or something ... "38
. Die toewyding wat 

hieruit voortspruit het dan 'n vormingsinvloed op die persoon. Vir Fowler is geloof nie net 

godsdienstig van aard nie, en gevolglik is dit nie net "godsdienstige" mense wat "gelowig" is 

nie. 

Gillespie beskryf geloof soos volg: " ... faith [is] the deepest form of commitment and personal 

ordering oflife. Faith is more than just a cognitive worldview, as Fowler seems to suggest. It is a 

trusting ability, plus the knowledge of God as the One truly faithful and in charge of life. Faith 

descnbes the way we feel about God. Faith is something one can sense, something one can act 

30Van Niekerk, E. Teologiese metodologie: 51-53, 76, 104. 
31Van Wyk, AG. Ondenig, Praktiese Teologte: Enigste studiegids vir PTA 20/J-W: 334. 
32Ibid: 277; "Wanneer [geloof] egter as 'n eksistensiele realiteit verstaan word, gaan dit om die hele mens en val die 
aksent ook nie meer so swaar op die inhoudelike nie." 
33Groome, 111. Christian religious education: sharing our Story: 79. 

"Ibid: 79. 
35 Jones, SD. Faith shaping: youth and the experience of faith: 17. 

'°Gillespie, VB. The experience of faith: 20. 

"Ibid: 75. 

"'Fowler, JW. Stages of faith: 11. 
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upon. This faith experience is personal and often finds its. occasion in choice-making. •M Vir 

Gillespie is geloof nie net kognitief van aard nie, maar behels onder andere ook die affektiewe en 

die konatiewe. 40 

Heyns meld dat geloof in die Nederduitse Gereformeerde kategetiek, beskou word in terme 

van kennis en vertroue. 41 Hy verduidelik dat in sy kerklike tradisie: ". .. die mens se 

verhouding met God in terme van twee relasies verstaan word ... [i] 'n kenrelasie met God ... 

[ii] en die hartsrelasie [gemoed]". 42 Groome voeg by hierdie twee relasies, (die kognitiewe 

en affektiewe}, ook nog die aspek van "faith as doing". 43 Volgens horn moet geloof ook 

aksie behels om 'n "Christian faith as lived reality"44 te wees. Hy waarsku egter dat die drie 

aspekte " ... can be distinguished for the sake of clarity, [but] they cannot be separated in the 

life of the Christian community as if any one of them could exist alone or have priority over 

the others". 45 

3.1.2 GODSDIENS 

Die begrip "godsdienstigheid" word toenemend problematies. Uiteenlopende standpunte 

maak dit byna onmoontlik om 'n definisie te verkry.46 Tog sal daar kort\iks 'n aanduiding 

gegee word wat die navorser daaronder verstaan. 

Groome verstaan godsdiens as " ... the human quest for the transcendent in which one's 

relationship with an ultimate ground of being is brought to consciousness and somehow 

"Gillespie, VB. The experience of faith: 75-76. 

'°Du T oit, SJ & Kruger, N. Die kind: n opvoedkundige per.<pektief. 16, 56. 

41Heyns, Mil. Oppad na n bevryde kategese-bediening: 54. 

"Ibid: 55. 

43C'rroome, TH. Chn)1tian religiou."1 education: 57_ Hy praat van "a belief conviction, a trusting retation.'l;hip, and a lived 
life of agape". 

"Ibid. 

"Ibid: 65. 

"Ibid: 22 Groome, TH. verwys na Macquarrie, Tracy, en Smith wat aandui dat hierdie begrip problernaties is en moeilik 
omskryf kan word 
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given expression". 47 Lee dui daarop dat " ... religion comprises the lived behaviour of an 

individual within the context of his ongoing relationship with God". 48 Hy onderskei dit van 

teologie wat 'n spekulatiewe, intellektuele wetenskap is, en 'n sistematiese refleksie bied van 

geloof en die religieuse !ewe. 49 'n Pentekostalistiese siening van godsdiens deur Van Eijk, 

sluit aan by Lee se siening dat godsdiens te make het met lived behaviour: "Godsdiens is 'n 

poging van die kant van die mens om sy religieuse gevoel en oortuigings uit te leef'. so 'n 

Ander Pentekostalis, Moller, noem vier hoofmomente in godsdiens naamlik: aanbidding, 

teologie (besinning oor geloof in God), die nuwe of veranderde mens, en die nuwe of 

veranderde gemeenskap.51 Ook by horn blyk dit dat godsdiens te make het met lewenswyse, 

en nie net met die transendente nie. 

Godsdiens het volgens Lee twee elemente naamlik: (i) die indiwidu se uitgeleefde persepsie. 

van sy/haar verhouding met God, en (ii) die verklaarde leerstellige en ritualistiese gedrag van 

die godsdienstige groep waarin die indiwidu verkeer. 52 In 'n latere werk van Lee gee hy 'n 

gelntegreetde definisie van godsdiens: "Religion is that form of lifestyle which expresses and 

enfleshes the lived relationship a person enjoys with a transpersonal being as a consequence 

of the actualized fusion in his self-system of that knowledge, belief, feeling, experience, and 

practice that are in one way or another connected with that which the individual perceives to 

be divine. "53 Godsdiens handel dus vir Lee oor die godsdienstige persoon se lewe as gehee/, 

en nie net oor een aspek soos byvoorbeeld die kognitiewe nie. 

47lbid. 

"Lee, JM. The flow of religious instruction: a social science approach: 15. Vanwe<! hierdie onderskeiding tussen 
teologie eo godsdieos, verities hy dan 'n sosiaal-weteoskaplike vertrekp\Ult in die bestndering van godsdiens, en in 
besonder, die godsdieostige ooderrig. 

"'Ibid. 

'°Van Eijk, RK. Geloof.•leer en /ewe vir Pink.•teljeug: 86. 

'
1MOller, FP. Woorde van lig en /ewe. Deel}: 34 - 36. 

"Ibid 
53Lee, JM_ The content of reUgiow in.ftruction: 3. 
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Van Wyk som Rowny se verskillende aspekte van godsdiens soos volg op: Godsdiens 

bestaan uit (i) rituele, (ii) 'n narratiewe dimensie, (iii) die gevoelsmatige, (iv) die etiese, (v) 'n 

leerstellige dimensie, (vi) 'n sosiale aspek, en (vii) 'n materiele dimensie.54 Godsdiens het ook 

betrekking op die vraag na die uiteindelike sin (ultimate concern) in die lewe.55 

3.1.3 DIE VERHOUDING TUSSEN GELOOF EN GODSDIENS 

Gillespie druk sy standpunt oor die verhouding tussen geloof en godsdiens soos volg uit: " ... 

religious experience is a universal phenomenon ... one good expression of that experience, 

for the religious person, is the faith experience ... ". 56Dit blyk dus of geloof, volgens 

Gillespie, voortspruitend is uit godsdienstige ervaring: 11 
••• religious experience ... with its 

concomitant expression in our lives - faith. "57 Gillespie bring geloof en godsdiens dus in 'n 

baie noue verband. Hy plaas klem op geloof nadat 'n godsdienstige ervaring, (byvoorbeeld 

die sogenaamde bekering), met God beleef is.58 

Indien geloof slegs deur godsdienstigheid gevorm kan word, vanwee 'n persoon se 

persoonlike verbintenis met die transendente, impliseer dit dat sosialisering, kognitiewe leer 

en affektiwiteit, nie 'n invloed kan uitoefen op geloofsvorming nie. Hierdie navorsing wi1 dus 

eerder geloof sien as 'n universele verskynsel. Geloof behels dan onder andere 

godsdienstigheid, afhangende wat met godsdienstigheid bedoel word. Geloof hoef dus nie 

godsdienstig van aard te wees nie. 59 Moran haal Fowler se siening so aan: "Faith may be but 

is not necessarily 'religious' in the sense of being informed by the creeds, liturgy, ethics and 

esthetics of a religious tradition. "60 

"Van Wyk, AG. Onderrig, Proktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA200-W: 271-272. 

"Ibid: 274. 

,.Gillespie, VB. Th• •xperimc• of faith: 30, 

"Ibid: 3. 

"'Ibid: 10. " ... the experience with God and one product of that experience, namely faith." Hy bestudeer geloof Vllrulf die 
sogenaamde "bekering" en/of ervaring met God, maw geloof in God is ter sprake en nie geloof as universele verskynsel 
nie. 

~oran,. G. Religious education development: image.tfor the future: 133. 

'°Ibid. 
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Godsdienstigheid word deur Groome aangedui as die mens se doelbewuste soeke na die 

transendente.61 Wanneer Fowler na Wilfred Cantwell Smith se onderskeiding tussen geloof 

en godsdiens verwys, meld hy dat geloof en godsdiens wederkerig is. 62 Godsdiens is die 

"various expressions of the faith of people in the past". 63 Dit wil se: godsdiens spruit voort 

uit geloof Fowler vervolg: "Faith, rather, is the relation of trust in and loyalty to the 

transcendent about which concepts or propositions - beliefs - are fashioned. "64 (Soos vroeer 

in hierdie hoofstuk aangedui, is hierdie belief~ (leerstelling), een aspek van 

godsdienstigheid). Moran meld dat geloof 'n persoon of gemeenskap se " ... way of being-in

relation to an ultimate environment" is.65 

3.1.4 SAMEVATIING OOR GELOOF EN GODSDIENS 

Vanuit die perspektief van wat reeds vermeld is, kan. "godsdiens" beskou word as 

voortspruitend uit geloof. Geloof het dan te ma\. met die persoon se ganse bestaan, terwyl 

godsdiens as een uitingsvorm van geloof besk01.• word. (Die atels kan dus glo sonder om 

"godsdienstig" te wees).66 Tog beinvloed godsdiens ook 'n persoon se geloof67 Fowler som 

sy gedagtes oor geloof en godsdiens soos volg op: "Faith, rather than belief or religion, is 

the most fundamental category in the human quest for relation to transcendence. "68 

Westerhoff sluit hierby aan deur die verband tussen geloof en godsdiens as volg aan te dui: 

"Faith is deeply personal, dynamic, ultimate. Religion, however, is faith's expression. "69 In 

hierdie verhandeling word geloof gevolglik beskou as 'n universele verskynsel, met 

godsdienstige geloof (geloof in God), as een bepaalde aspek daarvan. Godsdienstigheid is 

dus voortspruitend uit geloof. 

61Groome, TH. Christian religious education: 21-22. 
62Fow\er, JW. Stage., of faith: 9. 

61bid. Smith, WC verkies om die begrip 11godsdiens 11 te vervang met cumulative traditions. 

"Ibid: I I. 
65Moran, G. Religiou.v educatian development: 133. 

66Vanuit'n ander perspektiefkan selfs konunwiisme as 'n vonn vap -religiositeit beskou word. 
67Daar bestaan interaksie tussen geloof en godsdiens. Fowler, JW. Stages of faith: 10. 

"'Ibid: 14. 

"Westerhoff, JH. Will our children have faith?: 21. 
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Die fenomeen van geloof is so omvangryk dat dit in hierdie studie funksioneel afgebaken 

word tot 'n prakties-teologiese perspektief op die Christelik-godsdienstige sy daarvan, soos 

dit neerslag vind in die huisgesin. Dit gaan dus bier om Christelike geloofs/landelinge. Die 

prakties-teologiese benadering het dit dus, onder andere, ten doel om die empiriese sy van 

geloof, naamlik die menslike handelinge, te ondersoek. Dit beteken egter nie dat geloof slegs 

verstaan kan word deur middel van prakties-teologiese navorsingsmetodes nie. Hierdie is net 

een perspektief op geloof as 'n fenomeen wat enige kategorisering transendeer. 

3.2 GELOOF EN ONTWIKKELING 

'n Bondige aanduiding van wat met die begrip ontwikkeling bedoel word, is nodig vanwee 

verskeie perspektiewe op ontwikkeling. 70 

Moran meld aangaande die moderne siening van ontwikkeling dat: "Everything in the 

universe is assumed to un-fold, e-merge, or de-velop; that is, it starts at one stage,. 

undergoes a systematic change, and arrives at a more complete stage. "71 Hierdie positiewe 

siening (vooruitgang) is in teenstelling met die antieke beskawings wat meer belilng gestel 

het in "change, decay and suffering".72 

Green tref die onderskeid tussen ontwikkeling en verandering. 73 Ontwikkeling behels dat een 

of meer komplekse veranderings plaasvind alvorens ontwikkeling na 'n · volgende 

vlak/stadium kan vorder. Verandering impliseer egter nie ontwikkeling nie. Die sny van hare 

is byvoorbeeld verandering, terwyl dit sekerlik nie gesien kan word as ontwikkeling nie. 

Schulze meld vanuit 'n opvoedkundige perspektief dat: "Ontwikkeling gaan met ryping en 

'°Sien Gabriel Moran se opmerking dat die term ontwikksling, verskillende en selfs uiteenlopende betekenisse het. 
Moran, G. Religious education development: 15-21. Green, M dui ook die verskillende konnotasies van hierdie woord 
aan. Theories of human development: a comparative approach: 13. 
711bid: 17. 

nlbid. Hier moet egter ook erken word dat so 'n beskouing ( vooruitgang) problematies is en vera1 vanuit 'n post-moderne 
perspektief bevraag kan word. 

"Ibid: 15. 
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groei gepaard en word dem genetiese, psigologiese en sosiale faktore belnvloed ... en 

verwys na die geleidelike en ordelike ontvouing van die liggaamlike en psigiese funksies van 

die mens as gevolg van biologiese en omgewingsinvloede". 74 

Twee duidelike skole van ontwikkelingsteorie kan onderskei word, aldus Moran. 75 Die 

psigososiale benadering16 beskou ontwikkeling vanuit die persoon se selfbeskouing soos dit 

in relasie staan tot die sosiale konteks. Erikson is 'n eksponent van hierdie benadering. 'n 

Sterkpunt van hierdie benadering is dat dit poog om "allesomvattend" te wees wanneer dit 

die mens bestudeer. Byvoorbeeld die totale lewensiklus word bier aangespreek. Hierdie 

benadering poog ook om die oorsaaklikhede van menslike handelinge te beskryf 77 

-Pie tweede benadering is die konstruktiwistiese. Hier val die klem op hoe 'n persoon kennis 

bekom en hoe die denke eivaring verwerk. Daar word geponeer dat geneties-gegewe 

struktme in die persoon ontwikkel in reaksie op die omgewing. Fowler sluit hierby aan: 11 
... 

for Piaget and Kohlberg structural development occurs when, in the interaction of subject 

and environment, the subject must construct new modes of knowing and acting in order to 

meet new challenges of the environment". 78 'n Belangrike tekortkoming in hierdie 

benadering is dat kognitiwiteit en affektiwiteit, konseptueel van mekaar geskei word. 79 Die 

belangrike wisselwerking tussen die verskillende aspekte van "mens-wees" word dus nie 

aangespreek nie. Die benadering se forte is gesetel in die presiese besonderhede oor die 

fuksionering van die denke. 80 Green meld in hierdie verband dat die konstruktiwistiese 

7'Scltu11e, S. Die ontwikkeling van die adolessent en die opvoedkundige betekeni• daarvan, Opvoedkunde: Studiegids I 
vir EDU202Q: 7. 

"Ibid: 25-26. 

"Green verwys na die psigososiale benadering onder die klassifikasies van exogenous en endogenous paradigmas tot 
ontwikkelingsteorie. Green, M Theories of human development: a comparative approach: 29. Gillespie verwys na vier 
modelle: ontwikkelingskrisismodel, (ii) strukturelegroeimodel, (iii) kognitiewe ontwikkeligsteoriee, (iv) psigososiele 
groei. Gillespie, VB. The experience of faith: 67. 

771bid: 30. 

"'Fowler, JW. Stages of faith: the psychology of human development and the quest for meaning: 100. 

"Ibid: JOI. 

"'Moran, G. Religiou.• education developmen~ 25. 
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benadering '' ... attempts to describe the course and constitutive properties of development 

and thereby posit formal rather than causal explanations. "81 

3.3 GESINSD/NAMIKA 

Hierdie verhandeling bestudeer geloofsvorming in 'n bepaalde konteks, naarnlik die huisgesin. Die 

groepsdinamiese prosesse in die gesin word kortliks bespreek aangesien insig daarin nodig is om 

te verstaan hoe dit geloof en godsdiens kan beinvloed. 

Volgens Heyns is die gesin die belangrikste van alle gemeenskapstrukture omdat dit die grootste 

vormende invloed op die mens se !ewe en lewensuitkyk het. 82 Dit wat in die huisgesin plaasvind 

het 'n baie groot impak op die gesinsic•le, veral op die kindersu 

Die gesin is vir Jordaan 'n prototipr van 'n prim ere groep aangesien die gesinslede se " ... 

interaksie met rnekaar persoonsgerig is". 84 Vir Jordaan is die gesin belangrik vir vorming omdat 

dit " ... die grondslag is vir die individu se toekornstige funksionering in groepskontekste buite die 

gesin". 85 Westerhoff meld dat sosialisering, (sy benadering tot geloofsvorming), nie verstaan kan 

word sonder dat die gesinslewe ontleed word nie. Hy verkies ook om te verwys na 'n 

"community of faith". 86 Dit dui die godsdienstige vertrekpunt van sy teorie aan. 

Een van dit! belangrikste aspekte betrokke in die dinamiek van die gesinslewe is, volgens Du Toit 

en Kruger, relasievorming. 87 Hulle vermeld vyf relasies naamlik, relasies met (i) opvoeders (soos 

die ouers), (ii) portuur (vriende of broers en susters in die gesin), (iii) homse!Vhaarself, (iv) 

81Green, M. Theories of human development: a comparative approach: 30. 
81He)11S, LM Ondenig, Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA302-5: 24. 

''Ibid: 25. 
84Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Men.f in kontek.~: 770. Sonnek\L<;, MCH dui die ouerhuis/gesin aan as. die ltprim~re 
opvoedingsituasie11 (Die kind en die Evangelie: 21 ). 

"Ibid: 771. Ook JH Westerhoff in Generation to generation: 450 wys daarop dat " ... a person's most significant 
experiences are those in her or his family, particularly in the earliest years". 

~eslerhoff, JH & Neville, GK. Generation to generatio11: 47. 
87Du Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: 'n opvoedkundige perspekti<if 10. 
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konkrete objekte en idees, en (v) God. Hierdie relasies word, onder andere, in die gesin 

gehandbaaf. 

3.4 SLOTOPMERKING 

Geloofsvorrning en die godsdienstigheid van die kind in gesinsverband is, soos aangedu~ nou 

verwant maar kan onderskei word. In die volgende hoofstukke sal aandag gewy word aan 

verskeie aspekte van en benaderings tot geloofsvonning op 'n gedifferensieerde wyse. 
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4.1 INLEID/NG 

Geloofsvonning in die Suid-Afiikaanse Christelike milieu, blyk tradisioneel gekenrnerk te word 

deur die beklemtoning van 'n · kognitiewe benadering. 88 In die tradisionele Sondagskool of 

kategeselokaal word die kognitiewe dimensie van die ontwikkelende kind hoofsaaklik 

aangespreek deur 'n skoolse benadering tot onderrig. 89 Verder word gemeentelike samekomste 

hoofsaaklik ingerig rondom die prediking waarby die kognitiewe dimensie weereens sterk 

figureer. Alhoewel daar tog ruimte gelaat word ·ir affektiwiteit in sommige liturgiese 

benaderings, bly die feit egter staan dat die meer prominente benadering in Christelik

godsdienstige onderrig met betrekking tot die kind, die is van die rasionele (kognitiewe) 

benadering. Selfs in die primere en sekondere godsdienstige skoolkurrikulae word sterk klem 

gele op Bybelkennis. 

4.2 KOGN/SIE EN GELOOFSVO 

'n Eensydige beklemtoning van die kognitiewe dimensir. van geloofsvorming, het ook 'n invloed 

op die benadering tot die geloofsvorming van die kind in die gesin. Hierdie kognitiewe 

benadering sluit aan by die benadering wat Van Wyk as die tradisioneel-teologiese benadering 

tipeer. 90 Hierin speel Bybelse kennis 'n belangrike rot om te poog om die kind se geloof te vorm. 

88Heyns, MI-I se navorsing toon aan dat die Ned Geref Kerk van 'n skoohnodel gebruik rnaak om geloofsvorming teweeg 
te bring, (dws kognitief). Alhoewel sy navorsing betrekking het op die sogenaarnde Sondagskool, kan aanvaar word dat 
hierdie bree benadering in sy kerklike tradisie, gereflekteer sal word in die gesinslewe. Oppad na n bevryde kategese
bediening: 22 - 25. In Pentekostalistiese kringe blyk dieselfde argument te geld. Van Eijk, RK dui in sy voorwoord van 
Ge/oofs/eer en /ewe vir Pinsterjeug: ii aan dat kognitiewe kennis noodsaaklik is om kinders voor te berei vir die 
vereistes wat die samelewing aan hulle stel. ht die kerkgeskiedenis van die AGS en Volle Evangelie Kerk van Suider
Afrika, word daarin aangedui dat klem gele is op 'n skoolse benadering dmv die Sondagskool sedert hul ontstaansjare 
vroeg in die twintigste eeu. (Burger, ISvdM: 441-442; Du Plessis, IGL: 297-299.) Dit blyk of daar egter weinig 
literatuur beskikbaar is oor die tipe benadering tot geloofsvorming in die Pentekostalistiese gesin. 

89V gl JMG Prins. Gel:soleerde onderrig: die dilemma van die kategese, in Ned Ge ref Teologiese Tydskrif xxxi ( 1 ), 
Maart: 72-73. Vgl ook Heyns, MH. Oppad nan bevryde kategese-bediening: 22. 

!Xlyan Wyk, AG. Onderrig. Proktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA200-W. 1992: 299. 
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Barnard stel dit onomwonde: "Die meeste probleme in die lewe en ai:beid van die kerk [ wat die 

gesinslewe insluit] kan teruggevoer word na 'n foutiewe kategese" .91 Gelocifsvonning en 

godsdienstige ontwikkeling vind volgens hierdie benadering, dus hoofsaaklik plaas deur kognisie. 

Die kognitiewe benadering vind clan, onder andere, neerslag in die sogenaamde "huisgodsdiens ", 

"boekevat", "gesinskategese", of"huisaltaar". 

Die vraag wat egter hier van belang is, is of hierdie kognitiewe benadering, en soos dit na vore 

kom in bogenoemde metodiek, die kind in die gesin genoegsaam en beduidend vorm in die 

geloof. Verleen dit op sigself'n voldoende fondament vir geloofsvorming in die gesin? 

Dat die kognitiewe benadering die fundamentele rol speel in die kind se geloofsontwikkeling 

word betwyfel omdat een tekortkoming van hierdie benadering juis daarin gesetel is dat geloof 

gelyk gestel kan word aan 'n bepaalde dogma (of die inhoudelike van godsdiens)n Wat dus in 

der waarheid plaasvind, is godsdienstige vorming en leerstellige ontwikkeling, en nie soseer 

geloofsvorming nie. 93 Die verskil tussen geloofsvorming en godsdienstige vorming dui 

Westerhoff soos volg aan: "Faith is deeply personal, dynamic, ultimate. Religion, however, is 

faith's expression. "94 Hy vervolg: "Educationally, religion is a means not an end: faith is the only 

end. Faith, therefore, and not religion, must become the concern of Christian education. "95 Die 

tradisioneel-kognitiewe benadering tot onderrig blyk eensydig te wees, en is 'n reduksionele 

benadering tot geloofsvonning. 

Ter illustrasie kan gemeld word dat 'n persoon oor sekere feitelike kennis aangaande, 

byvoorbeeld, die Christelike godsdiens kan beskik, maar nie noodwendig daarin glo nie. Gillespie 

91 Bamard, AC. Die sentrale betekenis van die gesin en die gemeente in die kategese. Die Woon/ aan die werlc. 182. 

92Van Wyk, AG. Onderrig. Praktie,,e Teologie: Enig.tte .f!tudiegids 'Vir PTA200·W: 279, meld dat "Creloof moet dus meer 
wees as 'n verstandelike saamstem met die een of and.er leer .. _ 

''Barnard, AC. Die sentrale betekenis van die gesin en die gerneente in die kategese, in Die Woon/ aan die werk 164. Barnard 
mank melding van die bepaalde doe! van kategese in, onder andere, die gesin: • ... dat die geloofsleer van die kerk oorg<dra wurd 
... dat die kinders die geloofsinhoude aanvaar ... dat hulle tot 'n lewende geloof kom." Geloof wurd dus volgens Barnard 
hoofsaaklik op 'n kognitiewe wyse OOQ!<ldra. 

"Westerhoff, JH. Will Our children have faith?: 21. 

''Ibid: 22. 
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meld in hierdie verband dat: "Knowing cognitive content about God does not insure that we will 

know God in a prirruuy experiential sense. The cognitive domain is crucial in understanding the 

knowledge obtained through histocy. But experiences with others and just plain living in a world 

where God is active, solidifies and informs experience, too. "96 

'n Eensydige kognitiewe benadering kan impliseer dat die ander dimensies van menswees 

betrokke by geloofsvorming ( soos affektiwiteit, sosialisering, persepsievorming, liggaamlikheid, 

ens.), op die periferie gerangeer word, of nog erger, dat dit totaal negeer word. Die 

interafhanklike wisselwerking van hierdie verskillende dimensies kom bier in die gedrang. Die 

mens word bier dus atomisties97 in plaas v~ holisties9" benader. 

Doelwitte van 'n kognitiewe benadering is meestal om feitelike kennis, waardes en norme aan die 

kind oor te dra deur 'n eensydige appel op die rasionele dimensie van die kind te maak, hetsy deur 

verbale kornmunikasie of literatuur. Gevolglik speel kunikulae en kognitief-gerigte kurrikulae

ontwikkeling 'n belangrike rol. Die voorlees van Bybelse teksgedeeltes en/ofBybels-gefundeerde, 

normatiewe verhale word dan veronderstel om die metode te wees waarop geloof opbouend 

gevorm kan word. Die weg tot geloofsvorming, vo\gens hierdie benadering, is dus hoofsaaklik 

deur middel van dit wat die rasionele climensie van menswees aanspreek. 

4.3 DIE ONTWIKKELENDE MENS EN 'N KOGNITIEWE 

BENADERING 

Om verdere insig in die traclisioneel-kognitiewe benadering te verkcy, word die rol van hierclie 

benadering in die orttwikkelende mens in oenskou geneem. 

"oiltespie, VB. TM "'J'f'rlBllC< qffatth: 32. 

"'DP Fourie meld oor atomisme dat •According to Newtonian thinking, in order to understand an o~ect or phenomenon, 
it needs to be reduced into its most basic elements. which are simpler, more easily understanable than the whole 
phenomenon, and often measurable". Social science re-..dr: from discovery ro making sense. 'n Quolloquim aangebied 
\ly die Departement Praktiese Teologie, Unisa in Pretoria: I. 

"Fowler, JW. Stages ef faith: 32-34. Geloof het te make met die totaliteit VBll die !ewe; nie net met die kognitiewe 
dimensie van die mens nie. TII Groome in Christian religious education: 23, meld ook dat: " ... good education needs to 
be a holistic approach to the total person - cognitive, affective, and behavioral ... " 

. ' 
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'n Belangrike bydrae tot kognitiewe ontwikkeling word gevind in die konstruktiwistiese99 teorie 

van Piaget. Volgens horn bestaan daar vier verskillende ontwikkelingsperiodes, naamlik: (i) die 

sensories-motoriese periode. Sensories-motoriese kennis word gekonstrueer deur " ... 

assimilation and accomodation of schemes to the external world, [and] is not contemplative 

••• 
11100

• (ii) Die pre-operasionele periode, (ouderdom 2-7 jaar), is 'n oorgangsfase Vlll1 die vorige 

periode na die latere operasionele periodes.101 Nou is die kind in staat om denkende aksies uit te 

voer soos verbeelding, memoriseer, sitnbolisering (semiotiese funksie). 102 Kenmerke van hierdie 

periode is 'n kort konsentrasievermoe, net dit wat gesien word kan geglo word, en subjektiewe 

egosentrisme.1°3 (iii) Die konkreet-operasionele stadium, (7-11 jaar), word gekenmerk deur die 

ontwikkeling en gebruik van 'n samehangende kognitiewe sisteem. 10
• Die kind reageer 

hoofsaaklik op die tisiese werklikheid. (iv) Die fonneel-operasionele periode ( 14 jaar tot 

volwassenheid), is die periode waarin die persoon ab~;· rak en logies dink, en afleidings gemaak 

kan word.105 Sy teorie kan ouers beter insig verleen oor hul kinders se kognitiewe vennoens. 

Hierdeur kan hulle meer effektief die logiese aspekte van hul godsdiens met hul kinders bespreek. 

'n Belangrike faktor om in aanmerking te neem tydens "huisgodsdiens" in die gesin, is dat die 

persone wat betrokke is, verskillende stadia van ontwikkeling verteenwoordig. Hoe l!leer stadia 

verteenwoordig word, hoe moeiliker word dit om a1mal se behoeftes sinvol aan te spreek in 'n 

gesamentlike byeenkoms. 106 Die peuter se behoeftes verskil byvoorbeeld van die behoeftes van 

die vroee adolessent. Daarom wys Gillespie daarop dat " ... the best learning takes place when the 

"Konsb:Uktiwistiese teori~ " ... attempt to describe the coarse and constitutive properties of development and thereby 
posit fonnal rather than causal explanotions. Green, M. Theories of human development. 30. 

""'Ibid: 171. 
1°'Van Wyk, AG. Onderrig. Praktie.Je Teo/ogie: Enig.•te "tudiegid" vir PTA302-5: 6. 

102Green, M. Theories of human development: a comparative approach: l 76. 

'"Ibid: 174. 

"'Van Wyk, AG. Gnderrig. Proktie.« Teologie: Enig•te "tudiegid.< vir PTA302-5: 6. 

'°'Ibid. 

''"Die reikwydte van hierdie prohleem kan self.• gesien word in die homiletiese dehat oor die dilemma van die prediker 
om sinvol tot 'n gehoor van verskillende ouderdomsgroeperiage te spreek. lndien teol~ ea predikante hiermee worstel, 
hehoort ouers dieselfde dilemmas in die gesig te staar tydens huisgodsdiens/"hoekevat". Vgl Pieterse, HJC. 
Kommunikasie en prediking, Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA200-W: 64, 66-67. 
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methods used are consonant with the needs of the learner. "107 Om verskillende metodes en 

benaderings in een byeenkoms te laat geld, blyk 'n ingewikkelde taak te wees. Dit kan dalk 

verwesenlik word, maar die kritiese vraag is of ouers werklik sensitief is vir hierdie verskille en 

tweedens of hulle in staat is om hierdie verskille te akkommodeer in hul aanbieding. Dit word 

ook bevraagteken of studiegidse vir "huisgodsdiens" hierdie verskiUe aanspreek. Die verskille in 

ontwikkelingstadia kan 'n struikelblok wees in die gebruik van 'n kognitiewe benadering tot 

geloofsvonning. 108 

'n Verdere tekortkoming van die kognitiewe benadering, is dat die kind in die vroei! stadia van 

ontwikkeling moontlik nog nie oor voldoende rasioneel-ontwikkelde vermoens beskik om 

godsdienstige feitelike kennis te interpreteer en te internaliseer nie. Hier word veral gedink aan 

die suigeling (van geboorte af tot ongeveer een jaar · <Jit wi1 voorkom of feitelike kennis nie 

betekenisvol op hierdie ontwikkelingstadium deur die kind ingeneem word nie109
. Daar kan 

hoogstens gepraat word van bepaalde indrukke wat die suigeling gewaar. Selfs hierdie indrukke 

kan nie altyd sinvol geinterpreteer word deur die kind nie. 110 'n Kognitiewe benadering blyk dus 

om belangrik, maar nietemin, beperkend van aard te wees tydens die vroei! (en belangrike) 

ontwikkelingstadia. 111 

James Fowler meld dat daar tydens die eerste twee maande na geboorte reeds 'n mate van 

verbeelding en denke by die suigeling bestaan. 112 Hierdie verbeeldingsvermoe is egter 

107Gillespie, VB. Theexperienceoffaith: 144. 
108Sien Deist, F. Verhinder hu//e nie: godsdiensonderrig aan laersknolkinders: 5, 23, 25. Hy meld dat: " ... ons ons moet 
vergewis van die leefw&eld van die kind en dat ons dan sulke temas en Bybelverhale met ons kinders sa1 behandel wat 
by hulle ontwikkeling en behoeftes pas. Want dan sal hulle begryp wat ons hulle probeer Jeer": 25. 
109Sonnekus, MCH. Die kind en die evangelie: 97. 
11'1hid: 97. 

111Rom 10: 14 & 17 kan soms aangelula1 word om die belangrikheid van kognisie in die geloo('lV<lrtllingsproses aan te dui. Dal 
dit belangrik is, wool nie bemyfel nie. Die konteks van hienlie skrifgedeelte handel egter met persone wat reeds oor gevorderde 
kognitiewe vennoi!us beskik (sim hul redenasies ill verse 6 & 7). Die gelooJSvorming van kinders word dus nie bier 
aangespreek nie. Ef 6:4 meld we! iets oor kinders se geloofsvonning. Dit wil voorlrom of sosialisering bier belangrik is. 

"'Sien die hipotese rakende amodale en kruismOOale persepsies wat gevorm word by die snigeling. Alhoewel hierdie 
"verbeeldingsvermoi!" die voorganger vir kognisie is, is dit te prematuur om by die snigelillg sinvolle begrip teweeg te bring van 
feite m dogmatiese begrippe. Vgl Blazer, DA ( ed). Faith development ill early childhood: xiv. 
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onvoldoende om feitelikhede, leerstelling en nonne aan die kind verbaal te kommunikeer. Daar 

moet dus na meer as een benadering gesoek word om veral die suigeling te bereik. 

'n V erdere gevaar wat 'n kognitiewe benadering inhou, is dat 'n intellektuele godsdiens kan 

ontwikkel by die kind, terwyl 'n handelende godsdiens agterwee gelaat word. Om die regte 

leerstelling aan te hang word gevolglik van deurslaggewende be\ang ( ortodoksie). "Geloof'' word 

hierdeur eerder gekenmerk deur mense se intellektuele venno<ms en hul dogmatiese arbeid as 

deur hut handelinge. Die "leek", (of die kind in hierdie geval), kan ook as rninderwaardige mense 

beskou word omrede hulle nie op dieselfde intellektuele vlak beweeg as byvoorbeeld die teoloog 

of die ouer nie. Heyns wys daarop dat intellektualisme 'n godsdienskultuur skep wat 'n 

lewenskragtige geloof verdring omdat God daardeur ten alle koste begryp wil wordu3 Hierdeur 

word kinders geleer dat die werklikheid net een kant het, naamlik dit wat sintuiglik 

waarneembaar is. Gevolglik kan geloofin die onsigbnr:/(Onsigbare) uit die kind, (en in besonder 

die tiener), se bewussyn verdring word. 114 

Lovat reageer soos volg in vetband met 'n sterk kognitiewe aanslag tot onderrig: " ... education is 

of no value if it only fills heads with set information or even fills hearts with predictable and 

stereotyped attitudes. ,,m Vrr horn moet die praxis aangespreek word sodat onderrig ook gerig 

kan word op die handelinge van die godsdienstige persoon. In hierdie vetband is die metodiek 

van "action research" vir horn belangrik. Dit beteken dat gesinslede krities moet reflekteer op hul 

bestaande praxis met die oog op persoonlike vryheid/emansipasie en die vryheid van die gesin. 

Lovat se siening kan van toepassing gemaak word op kinders wat reeds intellektueel meer 

gevorderd is, soos adolessente. Dit los egter nie die probleem op van geloofsvorming by kinders 

tydens die vroee ontwikkelingstadia nie. Hierdie stadia is dan juis ook van deurslaggewende 

belang vir geloofsvonning in latere stadia. 116 

11 'Heyns, MH. Oppad na 'n bevryde kategese-bediening: 61 - 62. 

"'Ibid: 63. 

'"Sien Terence J Lovat .., artikel Action tt?Search and die pnms model of re/igiou.• education: a critique: 31. 

"'Fowler, JW. Stages of faith: 55. " ... the child's first profound experiences of mutuality (or their fuilure) in the first 
year of life provide a beginning ratio of trust to mistrust". 
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Elva Anson meld dat !cinders slegs tien persent (10"/o) onthou van wat hulle hoor, vyftig persent 

(50"/o) van wat hulle sien, sewentig persent (700/o) van wat hulle sS en tot negentig persent (900/o) 

van wat hulle do en. 117 Indien hierdie syfers as 'n aanduiding geneern kan word van die onvermoe 

van kognisie om die kind te help om hul opvoeders se godsdiens en geloof te internaliseer, 118 is 

die tekortkoming van die kognitiewe benadering ooglopend. 

Indien tradisionele huisgodsdiens hootsaaklik bestaan uit die voorlees van 'n teksgedeelte en 

gebed, ( wat tradisioneel deur die vader gedoen word), kan die sterkte van die geloofsvorrnende 

invloed van hierdie praktyk op die kind, wel bevraagteken word. 

4.4 POSIT/EWE ASPEKTE 

KOGNITIEWE BENADERING 

VAN 'N TRADISIONEEL-

'n Kognitiewe benadering bied egter ook verskeie positiewe aspekte. Die tiener se denke kan 

hietdeur gestimuleer word tot nadenke oor die gelese teks en die persoonlike relevansie daarvan. 

Tradisionele huisgodsdiens kan ook 'n bydrae lewer tot die vorming van die Christelike 

gewete.119 Die tiener verkry dus hierdeur 'n maatstaf vir 'n persoonlike l~enstyl en 

lewensbenadering. Op morele gebied kan dit die nodige grense verskaf waarbi.nne die kind met 

vertroue kan funksioneer. 120 Hierdie grense, soos gekommunikeer tydens die tradisionele 

huisgodsdiens, bied sekuriteit aan die eksperimenterende kind. 

'n Moontlike alternatief tot die blote voorlesing van die Bybel of kategeseboek tydens 

"huisgodsdiens", is storievertelling. Die kognitiewe ontwikkelingsvlak tydens die laat kinderjare 

117Anson, E. How to keep the family thot pmys together from.falling apart. 12. 

"'Firet, J. DJ-ramies in pa.ttoring: 174 - 175. Vgl die be!lpreking rakende identilikasie en imitasie. lnlemlllli!ering is dwl die toe
eiening van 'n ander persoon se nonne deur middel van identifikasie met daanlie persoon. 

ll91Jeist, F. Verhinder hulle nie: godsdiensonderrig aan laer.vkoolkinders: 56-57. Met die onmikkeling van kognitiewe 
venno<!ns, begin 'n "egte gewete" te vorm aan die einde van die kind se senior primere skooljare. (Sien Du Toit, SJ & 
Kruger, N. Die kind - 'n opvoedlamdige perspektief 132). 
12"Du Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: 'n opvoedkundige perspektief: '15-16. 
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en vroee adolessensie, leen horn tot die interpretasie en verstaan van die simboliek121 rakende 

God in verhale_ "Story invites personal involvement ... Stories become vehicles for attitudinal and 

behavioral change. "122 Hierdie metodiek bring identifikasie met, of verwerping van, die 

rohnodelle in die verhale. Storievertelling simboliseer dus God en sy handelinge met die mens en 

laasgenoemde se reaksies daarop, wat beter begrip teweeg kan bring rakende religieuse 

geloofsaangeleenthede. Alhoewel storievertelling kognitiewe arbeid vereis van die kind, het dit 

ook 'n affektiewe geladenheid en speel rolmodelidentifisering ook 'n groot rot, (al is die 

rolmodelle denkbeeldig). Storievertelling is dus nie net kognitief van aard nie. 

Storievertelling laat egter ook 'n leemte: kinders in rli0 vroee ontwikkelingstadia word steeds nie 

bereik nie omdat hulle nie oor die kognitiewe vennoens beskik om stories te interpreteer en te 

verstaan nie. Die waardevolle alternatief van storievertelling val egter nog in die paradigrna van 'n 

tradisioneel-kognitiewe benadering; dus 'n alternatiewe metodiek maar nie 'n altematiewe 

benadering tot geloofsvorming nie. 

4.5 OPSOMMING VAN 'N TRADISIONEEL-KOGNITIEWE 

BENADER/NG 

Gillespie skryf oor die verhouding tussen geloof en kognisie soos volg: "Faith experience is prior 

to cognitive understanding. Faith experience is perhaps even prior to reason. However, faith 

experience can never be completely seperated from reason because reason is indispensable in 

providing information and intellectual content to the religious life. "123 

121Dit is egter belangrik. om daarop te let dat simboliek en metsfore makllk verkeerd gelnterpreteer kan word deur 
kinders aangesien hulle nog nie beskik oor abstrakte denke nie. Eers van 'n ouderdom van ongeveer sewe tot agt jaar, 
sal die simboliek en metafore in verhale en stories vir kinders duidelik word. Hierdie misinterpretssie kan maklik lei tot 
geloofsvonning en godsdienstige ontwikkeling wat teenproduktief is vir die doelwitte van geloofsvonning en 
godsdienstige ontwikkeling. Sien in hierdie verband: Deist, F. Verhinder hulle nie: godsdiensonderrig aan 
laers/roo/kinders: 13 - 17; 25 - 33. 

122Gillespie, VB. Tire experience <!{faith: 146. 

1231hid· 74. 
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Alhoewel kognitiwiteit dus onlosmaaklik is van die proses van geloofsontwikkeling, 124 blyk 

dit tog daf die invloed van 'n kognitiewe benadering tot die geloofsvorming van kinders 

tydens die eerste twee of drie ontwikkelingstadia, minimaal is. Dit is dan juis hierdie eerste 

lewenstadia wat algemeen aanvaar word as die belangrikste vormingsjare van die mens. 

Gevolglik moet die geloofsvorming van die kind ook in hierdie jare gevestig word. 

Dat die kognitiewe dimensie 'n bydrae !ewer tot die mens se geloofsvorming, kan nie betwyfel 

word nie. 125 Vera! in lat ere ontwikkelingstadia word dit 'n groter vormingsfaktor vanwee die 

kognitiewe ontwikkeling by die persoon. Dit wil egter voorkom of kognisie dee! vorm van 'n 

groter geheel van menswees. Dit is hierdie geheel wat verdere aandag verlang om vas te stet of 

dit 'n wesentlike invloed het op geloofsontwikkeling by die kind in die gesinsverband. 

124('rroome, TH .. Christian religiou.~ education: 127. "We need a socialization process and a critical education in the 
midst of it." 

1"1.ee, JM. The content of religiou.<; instruction: 183. 
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5.1 BEGRIPSOMSKRYWING 

Alvorens sosialisering van nader beskou word, word 'n beknopte omskrywing van die term 

"sosialisering" gegee. Sosialisering het te make met die invloed van die sosiale konteks126 op die 

vormingsproses van die mens in totaliteit. Tog is dit nie 'n deterministiese invloed nie, want die 

persoon staan in 'n dialektiese verhouding met die sosiale omgewing. 127 Volgens Westerhoff is 

opvoeding meer' intensioneel, 128 terwyl sosialisering te make het met: " ... the formal and informal 

implicit means by which a people acquire and sustain their understandings and way oflife".129 

Sosialisering speel 'n ondersteunende en grondliggende rol tot die totale vorming van die mens. 

Westerhoff is selfs van rnening dat sosialisering in die vroee ontwikkelingstadia 'n permanente 

invloed op die kind nalaat. 130 Sy ornskrywing van sosiaJisering is as volg: " ... the lifelong formal 

and informal ways one generation seeks to sustain and transmit its understanding and way of life; 

... to induct ... and reinforce .. : a particular set of values ... ". m 'n Ander term wat soms gebruik 

word in die kerklike konteks is koinonia. 132 

5.2 DIE KONTEKS VAN GELOOFSVORMING 

Prins maak melding van die moontlik eensydige aksent wat gele word op die rasionele dimensie 

van godsdienstige onderrig in die kerklike milieu. 133 Volgens horn kan "kategese slegs sinvol 

funksioneer as die geheel van geloofsonderrig reg funksioneer". 134 Hiermee bedoel hy dat die 

126nu Toit, SJ & Kruger, N. Die kind: '11 opvoedkundige perspektief (- l Hierdie sosiale verwysingsraamwerk sluit in die 
gesin, skool, vriendekring, kategese klasmaats, ens. 

127CJ1'00me, TH. Chri,,tian religious education: 121-122. 

128Westerhoff, IB & Neville, GK. Generation to generation: 38. 

129lbid. 

'JOrbid: 39. 

131Westerhoff, JH & Neville, GK. Generation to generation: 39. 

132Heyns, LM & Van Wyk, AG. Praktiese Teologie: E11igste studiegids vir PIB302-A: I 0. 
133Sien Prins, JMG. Getsoleerde onderrig: die dilemma van die kategese. Ned Geref teologiese ¥l,/crifXXXI(1 , Maart). 

134Ihid: 74. 
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geloofsvorming van die kind in die gesin, nie net afhanklik is van die hoeveelheid kognitiewe 

kennis wat aan die kind voorgehou word nie, maar dat die onderlinge gesinsverhoudinge 'n sterk 

invloed uitoefen op hierdie vormingsproses_ "Voordat die kind nog iets kan verstaan en voor daar 

dus enige spesifieke ondenig kan plaasvind, ervaar die kind in S'f ouer se lewe die realiteit van die 

geloof in Christus." 135 

Hy meld ook dat daar stemme opgaan dat godsdienstige ondenig uit die hande van die gemeente 

geneem moet word en totaal die verantwoordelikheid van die gesin gemaak moet word. 136 So 'n 

radikale verandering sal egter moeilik uitvoerbaar wees, nie net weens tradisievastheid nie, maar 

meer nog omdat die gemeentelike kategese wel 'n positiewe bydrae kan lewer tot die 

geloofsvorming van die kind. 137 Hier word veral gedink aan kinders wat in probleemouerhuise 

opgroei en waar die Christelike waardes nie sinvol voorgeleef word nie_ Die kategese-lokaal word 

dus 'n belangrike ruimte vir hierdie kinders omdat hulle hier met godsdienstige inhoud in aanraking 

kom wat ook 'n invloed kan he op die kind se geloofsvorrning. Volgens die bespreking in die 

vorige afdeling, blyk dit dat daar egter verskeie gebreke in hierdie benadering is om 

geloofsvorrning teweeg te bring. Tog kan die kategeselokaal 'n verdere geleentheid vir kinders 

bied om buite gesins- en erediensverband, vorrning in geloof te ondergaan (al het dit moontlik 'n 

minimale invloed op die kind se geloof). 

Prins is van mening dat geloofsondenig in verband met die gesinslewe gesien moet word. 138 Die 

gesinstruktuur en gesinsverhoudinge is dus die fondament van geloofsvorming in die gesin_ 

VolgenS Westerhoff se "faith-enculturation paradigm", 139 moet die konteks van religieuse 

ondenig verbreed word vanaf 'n "schooling" -benadering, 140 na 'n benadering wat elke aspek van 

ons indiwiduele en korporatiewe lewens insluit. Dit impliseer dat alle kommunikatiewe 

handelinge van gelowiges in 'n bepaalde geloofsgemeenskap 'n wesenlike vorrningsinvloed kan 

uitoefen op die geloof (Hierdie verhandeling word weens fimksionele redes toegespits op die 

'"Ibid: 75_ 
1361bid: 74. 
137Bamard,. AC is van rnening dat die "gerneentelike lewe onvennydelik 'n identifiseringsmodel" is vir die kind. l>ie kind 
kom ook deur die kategese in aanraking met die leerstellings van sy kerk Die senlrale betekenis van die ge-<in en die 
gerneente in die kategese, in Die Woon! aan die werk: 200-203. 

1381bid: 75. 
13'westerhotf,Jll Will our children have faith?: 50. 

1'°Jbid: 51. 
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gesin as geloofsgemeenskap ). Godsdienstige onderrig of -vorming word dus nie meer beperk tot 

oorwegend kognitiewe handelinge in 'n klaskamersituasie nie. Volgens Gillespie is die mens se 

godsdienstige ontwikkeling "... not simply a factual but a relational thing. "141 'n 

Sosialiseringsbenadering impliseer dat alledaagse handelinge soos saam ontbyt nuttig, televisie 

kyk, en ook die wyse van tugtiging van kinders 'n wesenlike invloed kan uitoefen op kinders se 

geloofsvorming. 

Firet se siening is in ooreenstemming met Westerhoff se bree gedagtegang: "The act of assembling 

together as a church is the basic form in which the body of Christ functions. "142 Dit is dan juis 

hierdie basiese vorm van die geloofsgemeenskap naamlik saamwees ( sosialisering) wat ook 'n 

fundamentele invloed op geloofSvorming behoort te he. '11 Geloojsgemeenskap, naamlik die gesin 

in hierdie studie, staan dus voorop in die sosialiseringsbenadering tot religieuse geloofsvorming. 

Die vormende invloed van die sosialiseringsprosesse in die gesinsverband, word dus beklemtoon 

as die basis en konteks van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling. 

Dingemans sluit hierby soos volg aan: "Leren geloven vindt altijd plaats binnen een geloofS

gemeenschap. Hoe individueel en persoonlijk de geloofsweg en het geloofSresultaat ook mogen 

zijn - geloofontstaat altijd in een gemeenskap."143 Hierdeur dui hy aan dat persoonlike geloofin 

noue verband staan met sosialisering. Hy meld egter dat "socialisatie of algemene aanpassing aan 

de gemeenschap kan nooit het absolute doel zijn van opvoeding. Het doel van opvoeding ... is: 

mens-wording van de mens ... zelfstandig worden. "144 Interpersoonlike verhoudinge plaas die 

persoon se ontwikkeling in 'n bepaalde konteks. Hierdie konteks oefen 'n invloed uit op die 

persoon se geloof en godsdienstigheid. 

Die rol van die ouer in 'n sosialiseringsbenadering, is van deurslaggewende belang. Gillespie meld 

dat " ... the experience of faith itself takes on the look and shape of the significant parenting adults 

in the home ... ".145 Kinders leer hoofsaaklik deur die voorbeeld van rolmodelle na te volg.146 Veral 

141Gillespie, VB. The experience of faith: 73. 
142Firet, I. Dynamics in pastoring: 85. 

14'Dingemans, GDJ. In de /eersclwol van het geloof" mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerlallijk vomtlngswerl<: 
118. 

'"Ibid: 119. 

14'Jbid: ]OJ. 
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in die vroee ontwikkelingstadia is die ouer in die gesinsverband die primere rolmodel waannee die 

kind kan identifiseer. "Het leren-in-de-eerste-levensjaren . .. vindt plaats door imitatie, door 

napraten, afkjik:en. "147 

5.3 ASPEKTE BETROKKE BY SOS/AL/SERING 

5.3.1 INTERAKSIE/KOMMUNIKASlE 

Die sosialiseringsbenadering le sterk klem op die interaksie tussen persone van 'n bepaalde 

geloofsgemeenskap (in hierdie geval die gesin ). Interaksie en kommunikasie staan in noue 

verband. 'n Kognitiewe benadering poog meesal om "geloof' aan die kind oor te dra met die 

veronderstelling dat die kind hoofsaaklik as ontvanger optree ("monologiese" kommunikasie). 

Daarenteen wys Sonnekus daarop dat die kind self ook 'n aktiewe aandeel bet in sy!haar eie 

geloofsvorming.148 Volgens horn kan kinders 'n bepaalde godsdienstige inhoud toe-eien of 

verwerp vanwee hulle ervaring daarvan. Pieterse sluit hierby soos volg aan: "Kommunikasie is 

egter in wese dialoog. Kommunikasie geskied deur interaksie .... Daarna kan hy [die kind in 

hierdie konteks] tot 'n besluit kom ofhy die boodskap aanvaar ofverwerp."149 Dingernans stel dit 

dat " ... voor een echte verandering is de instemming nodig van de betrokkene" .150 Indoktrinasie, 

dwang en selfs marteling bring nie ware verandering in geloof teweeg nie. Verandering begin by 

die maak van 'n keuse deur die kind. Kinders is dus nie objekte van opvoeding nie maar eerder 

subjekte van hul eie vormingsproses. 151 lndien kinders nie as subjekte hanteer word nie, is hulle 

"less likely to move toward their possibility of intersubjective communion with others and union 

with God in Jesus Christ". 152 

Geloofskommunikasie is dus nie 'n eensydige proses waar die ouer alleen geloofsvorming 

bewerkstellig nie. Die ouer het wel 'n deurslaggewende verantwoordelikheid aangesien hierdie 

interaksionele kommunikasie hoofsaaklik geinisieer word deur die ouer ( veral tydens die vroee 

1'"ningemans, GD. In de leerschool van het geloof: 1.20. "Het geloof wool! gevoed door de gemeenschap en we nemen het over 
door imitatie, napraten en in-oefenen." 
147Ibid: 120. 

'"'&mneku.'I, MCH. Die kind en die evangelie: 4-15. 

14'Picterse, JUC. Verwoonli11g en prediki11g: 125. 

1'°Dingemans, GDJ. ln de leerschool van het geloof: 96. 

"'Van Wyk, AG. Praktiese T eologie: Enigste studiegids vir PTBl00-4: 260. 

152CJf001Jle, TH. Christian religiou.ii education: 264. 
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ontwikkelingstadia van die kind). Die ouer kan eer~er as 'n fasiliteerder van geloofsvonning gesien 

word. 

Kinders is voortdurend in aanraking met die geloof van hul primere opvoeders ( veral in die eerste 

paar lewensjare ), omdat geloof sigbaar word deur handelinge (kommunikatiewe handelinge ), 

gesindhede, woorde, en uitdrukking van emosies. Die waameming van primere opvoeders se 

geloof kan positiewe of negatiewe indrukke by die kind laat wat 'n invloed op sy/haar eie 

geloofSlewe kan he. SelfS in die vroegste ontwikkelingstadia bestaan daar reeds vennol\Os om 

keuses uit oefen, (al is dit nog elem enter), wat onder andere betrekking bet op die kind se geloof 

Dit wil voorkom of geloof grootliks gevorm word in die interaksies van die gemeenskapslewe wat 

onder andere kommunikasie behels. 

Kommunikasie behoort volgens Sonnekus se beskouiP · ' l3 'n integrale dee! te vonn van interaksie 

in die gemeen$tpslewe. Nie net word bier na vetbale kommunikasie verwys nie, maar veel eerder 

na die nie-vetbale. Laasgenoernde het te make met gesindheid, liggaamstaal (body language), en 

wyses van taaluitdrukking. Pieterse stel dit so: "Alie Christelik-kerklike gedrag is 

kommunikasie" .1s4 Dit is lank reeds bekend dat nie-vetbale kommunikasie soms 'n baie sterker 

medium is as spreektaal wat daarin vervat is. m Die opvoeder se kommunikasievaardigheid en die 

inhoud van hierdie geloofSkommunikasie, behoort dus 'n beduidende rol te speel in die vonning 

van die kind se geloof Dit is bier waar die gemeente 'n noodsaaklike bydrae kan !ewer om ouers 

toe te rus vir hul verantwoordelikheid. 

V ervolgens word daar na sosialisering gekyk vanuit Erikson se psigososiale ontwikkelingsteorie. 

Die kwaliteit van kommunikasie in die gesin is onder andere gelee in die "groepsdinamiese 

prosesse" wat in die gesin bestaan.1s6 Hier kan Erikson se psigososiale ontwikkelingsteorie 

insiggewende inligting verskaf Die verskillende ontwikkelingstadia word vervolgens aangedui in 

relasie tot sosialisering. 

153Smmekus, MCll Die kind en die Evange/ie: 4. Volgens bom i.• daar 'n. dialogiese kommunikasie tussen die opvoeder en 
opvuedeling. Die godsdienstige inhoud is dos mede-aflumklik van ouer en kind om suksesvol gelnkorporeer le word in die kind 
se 1ewe. Godsctienstige inhoud kan vervolgens nie net eensydig 'oorgedra" word aan die kind nie. 

"'Pieterae, we. Verwoonling en prediking: 122. 
1"Pieterne, WC. Praktiese Teo/ogie: Eni!§<lll gids vir PTH402-8, (Hami/etiek): 50. Hy skryf dat 'Om le 1"""' is om le 
kommunikeer". Daar kan selfs ~word dat 'n algestorwe persoon steeds kommunikeer. 
1"'Pieterae, lUC. Prak1iese Teologie: Sludiegid• I vir ITAJOl-4: 6. 
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5.3.2 VERTROUE 

Sy eerste stadium noem hy die 'basiese vertroue teenoor wantroue'. Tydens hierdie stadium help 

die binding tussen ouer en kind in veral die eerste jaar, die kind om basiese vertroue te ontwikkel. 

"Erikson points out that maternal warnrth in childhood is essential fur the sense of identity in adult 

life since this imparts a basic trust without which no identity is possible". 157 Identiteit word 

verkry deurdat die kind stelselmatig van die moederfiguur wegbeweeg om sodoende die 

omgewing te verken. Indien basiese vertroue in die moeder bestaan, sal die kind met vertroue die 

'nuwe' kan ondersoek omdat die kind "weet" dat die moeder ondersteuning bied. Op die wyse 

verwerf die kind perspektief op sy/haar verhouding tot die omgewing, tot die self en tot die 

primere opvoeders 138
. Indien basiese vertroue ontbreek, belemmer dit die pogings van die kind om 

te verken en sy/haar posisie te ontdek in die omgewing. Hierdie basiese vertroue is 'n 

noodsaaklike fondament van die Christelik -religieuse geloof Die Christen verkry sekuriteit deur 

onder and ere te glo dat God saarn met die gelowi ge is in hi er die w&eld, al is God 

onwaarneembaar deur die menslike sintuie. 

Die potensiaal vir geloof in God word reeds gegrondvcs tydens hierdie stadium van basic frost. 

"Die fondament van geloof word geltl in 'n basiese, maar (in hierdie stadium) ongedifferensieerde, 

gevoel by die baba dat hy/sy die lewenstrukture rondom hom/haar kan vertrou omdat hulle 

geloofbaar en betroubaar is. "159 ··n Atmosfeer van aanvaarding en een wat vertroue skep, moet 

gekweek word in die gesin. Alhoewel geloof tydens hierdie eerste ontwikkelingstadium dalk nog 

nie in God gevestig is nie, en nog amorf is, bied dit die basis waarop vertroue in God wel kan 

ontwikkeL Die potensiaal vir geloof in God, kan reeds hier gegrondves word. Die rol van die 

moeder-kind-verhouding in die ontwikkeling van vertroue of wantroue by die kind word soos 

volg saamgevat deur Janson: " ... one can not but agree with Faber when he says that this mother

child relationship has a religious core and that the very word 'trust' is religiously loaded". 160 Die 

ontwikkeling van basiese vertroue tydens die orale stadium161 blyk dus 'n voorloper te wees van 

geloof in God en godsdienstigheid by die mens. 

"'Sien Janson, WJM Practical Theology: OnlyguideforPTAIOO-T (Half-course L4): 221. 

""Dus die ontwikkeling van identiteit en selfvertroue. 

"'De Jongh van Arlrel, JI. Proktiese Teologie: Studiegids I vir P1B200-4: 101. Sien sy afdeling oor Jeugpastoraat 

""Sien Janson, WJM Practical Theology: Only guide/or PTAIOO-T (Half-course li1): 223. 

161Dit is die eerste fase volgens Freud se indeling van ontwikkeling. Sien Janson, WJM. Proctical Theology: Only guide 
for PTAIOO-T (Half-course L4): 220. 

,, 
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5.3.3 OUTONOMIE, SKAAMTE EN TWYFEL 

Erikson se tweede ontwikkelingstadium word beskryf as "outonomie teenoor skaamte en 

twyfel". Dit vind plaas tydens die ouderdomsgroepering van ongeveer agtien maande tot drie jaar. 

Die verdere ontwikkeling van die kind se geloof in hierdie stadium, hou verband met 'n gevoel van 

outonomie. Alhoewel die kind se wil sterk na vore tree, is daar steeds 'n gevoel van athanklikheid 

van die ouers (wat reeds in die vorige stadium gevonn is). Vertroue in die ouers (veral die 

moeder) kan egter geskaad word indien ouers byvoorbeeld onverdraagsaam optree teenoor die 

kind. Dit kan veral gebeur wanneer die kind onathanklikheid begin nastreef en 'n outoritere 

houding van ouers hierdie vertroue ondennyn. Begeleiding na outonomie deur 'n voortgaande 

vertrouensbasis vir die kind te hied, behoort die kind se vertroue in Iiefdevolle ouers te verstrek. 

Dit vorm weer die grondslag van latere geloof in God. Indien kinders se vermoe tot besluitneming 

beperk word deur ouers, kan dit aanleiding gee tot 'n onvermoe om in latere ontwikkelingstadia te 

kies vir geloofin God, en religieuse keuses rakende moreel-etiese aangeleenthede. 

V erantwoordelike selthandhawing is die resultaat van 'n balans tussen selfdetenninasie en 

selfvertroue. 162 Die gebrek aan selfdeterminasie veroorsaak mettertyd 'n gebrek aan selfvertroue 

wat 'n gevoel van mislukking teweeg kan bring. Dit kan weer skaamte vir die self en twyfel in eie 

vermoens laat ontstaan. Hierdie swak selfbeeldontwikkeling ontneent die persoon van die moed 
-

en durf om as Christen te funksioneer in latere stadia en om beginselvas te handel. Die gebrek aan 

outonomie en selfvertroue kan aanleiding gee tot prestasie- en statusbeheptheid om aanvaarding 

by mense te bewerkstellig (of eerder die gevoel van aanvaarding te verkry). Hierdie tipe godsdiens 

is egosentries en sukkel om verby die self te kyk om sodoende onbaatsugtige diens te !ewer aan 

ander. 

Dit moet in ag geneem word dat hierdie fase van outonomie, skaamte en twyfe~ voortspruit uit 

die voorafgaande fase. 163 Indien basiese vertroue in die self en die omgewing ontbreek, sal die 

kind baie moeilik: oor die selfvertroue beskik om outonoom te funksioneer en inisiatief te neem in 

besluitneming. Die sosiale omgewing word 'n bedreiging in plaas van 'n uitdaging. 'n Gevoel van 

waardeloosheid kan ook begin posvat. Dit kan verhinder dat geloofshandelinge met selfvertroue 

en motivering aangepak word tydens Iatere ontwikkelingstadia. Handelinge kan ook vermy word 

162De Jongh vanArlrel, IT. Pnrlaiese Teologie: Studiegids 1 vir PTB200-4: 101. 
163Jan..,on, WJM Proctical Theology: Only guide for PTA/00-T (Half~ Ii\): 234. 
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weens die gebrek aan selfVertroue en/of moontlike vrees vir mislukking en verwerping. 'n Gebrek 

aan selfVertroue behoort 'n demper te wees op vrymoedige en doelgerigte dienslewering in God se 

Koninkryk. Die gelowige in latere lewenstadia, wat tydens hierdie fase nie voldoende ontwikkel 

bet nie, moet soveel harder werk om selfVertroue te ontwikkel. 

Die vonning van die gewete is nou reeds primaal teenwoordig vanwet\ die lof wat die kind 

ontvang vir prestasies gelewer. 164 'n Sin vir wat reg en verkeerd is, vir wat aanvaarbaar en 

onaanvaarbaar is, begin na vore tree. Die gewete is fundamenteel tot die Christelike geloof en -

godsdiens se waardesisteem. Wat dus beklemtoon word is dat die kind in hi er die stadia tot 

seltbeskikking begelei moet word deur die ouer, sodat die kind kan leer om selfstandige en 

verantwoordelike keuses uit te oefen in veral die latere stadium van ontwikke!ing. 

5.3.4 INISIA TIEF EN SKULD 

Die derde fase van Erikson se teorie beet iniviaiief teenoor skuld (oedipale fase). Die 

ouderdomsgroepering is tussen vier en ses jaar. Soos die vorige stadium voortbou op basiese 

vertroue, bou hierdie fase voort op die outonomie en/of skaamte en twyful van die tweede fase. 

Die kind begin nou inisiatief neem om te ontdek, veral weens die motoriese vaardighede wat 

vinnig ontwikkel om 'ontdekkingsreise' te vergemaklik. Indringing in ander persone se doen en 

late vind plaas, en met hul nuuskierigheid word bykans alle handelinge van sulke persone fyn 

dopgehou. Dit is dan juis hierdie handelinge van veral die ouers, wat nou reeds sekere 

gedragspatrone by die kind vasle - hetsy versoenbaar met Christelike waardes en norme of in 

teenstelling daarmee. 

Volgens Janson ontdek die kind in hierdie stadium 'n vaderfiguur, wat losstaande is maar 

voortspruitend uit van die moederfiguur met wie die kind tot dusver in 'n eenheid bestaan bet. 

Hierdie is die eerste ervaring van 'n "I-Thou relationship" .165 Die kind tree in verbintenis met 

iemand buite hom-/haarself Hierdeur kom die kind reeds in aanraking met dieselfde tipe 

verhouding wanneer die mens in latere ontwikkelingstadia met God in verhouding tree. Dus kan 

die kind reeds in die kleuterfitse 'n begrip ontwikkel van hoe die "Thou" Is in die "I-Thou" 

verhouding. Hier speel sosialisering 'n baie belangrike rot en staan 'n kognitiewe benadering op 

die agtergrond. Met ander woorde, die wegbeweging van 'n selfVerering (stadium twee) na 'n 

164De Jongh van Arkel, JT Praktiese Teologie: Studiegids 1 vir PTB200-4: 102. 

'"Janson, WJM. Practical Theolor,y: Ono/ guide for PT AJOO-T (Ha/j'-cQUrse L11· Sien sy afdeling in verband met: Religion and 
modem psychoanalytic theories: 237. 
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Godverering (stadium drie) moet deur die rohnodelle voorgeleef word. Alhoewel die kind se 

geloof nog steeds nie direk in God is nie, hied hierdie fase 'n noodsaaklike basis vir latere 

ontwikkeling in daardie rigting.166 

Janson maak verder melding van die gevaar wat die "Fatherless society" inhou vir die moderne 

kind.167 Faber gaan so ver deur te meld "... dat met bet verdwijnen van de vader uit onze 

maatschappij, ook God is weggevallen uit onze collectieve ervaring. Er is een verband tussen de 

ervaringen met de lijfelijke vader en de verhouding tot God. "168 

Die eerste drie stadia van ontwikkeling volgens Erikson se teorie, is volgens Janson 

deurslaggewend vir verdere geloofsvorming. "One's image of God is moulded partly by one's 

experience with ones parents, i.e. by parent images."169 "If an ir1 · idual had an unhealthy 

relationship with his parents, or if some aspect of his parental relationship has been exaggerated, 

this is unconsciously prajected onto his religion. "170 Dingemans onderskryf hierdie benadering 

maar waarsku tog teen determinisme: "De groei en ontwikkeling van mensen verloopt nu eenmaal 

niet volgens gedetermineerde wetmatigheden, al kan men er we! allerlei regelmatigheden in 

ontdekken ... "171 Hy vervolg: "Maar men kan niet zeggen, <lat een gewnd basis-vertrouwen 

automatisch tot godsgelooft leidt. "172 Nogtans blyk dit dat hierdie basisvertroue 'n belangrike rol 

speel in die mens se geloofsvorming en religieuse ontwikkeling. 

5.3.5 ARBEIDSAAMHEID TEENOOR MINDERWAARDIGHEID 

Hierdie stadium strek van ongeveer ses tot twaalf jaar. Die kind se handelinge word so 

ingerig dat erkenning verkry word vanaf die sosiale omgewing. 173 Hierdeur word 'n 

sensitiwiteit vir die waardes van die gemeenskap ontwikkel. 174 Gevolglik vind die vorming 

1"Jaru;oo, WJM. Proctical Tfurolngy: On/y guide for PI'AlOll-T (Ha/f-<X!Urse IA): 238. Sien Janson se verwysing na die 
empiriese navorsing in hierdie verliand, deur Andre Goden, SJ en Monique Hallez, en hul opvolgers mmrin Freud se aanname 
dat godsdiens net 'n geplajekteerde vaderbeeld is, sled< bevraagteken wml en die 1eend<el eerder aange1oon wonl. 

167Janson, WJM. Pmctical Throlngy: On/y guide for PTA! 00-T (Half-<X!Urse W: 241. 

1"Dingemans, GDJ. ln de leerschoal mn het geloof: 124. 

169Janson, WJM. Pmctical Theology: Only guide for PI'AlOO-T (Ha/f-caurse W: 242. 

''°Ibid: 239. 

171Dingeman.-, GDJ. ln de leerschoal van het geloef: 105. 

"'Ibid: 124. 

173Schulze, S. Die ontwikkeling van die adolessent en die opvoedkundige betekenis daarvan. Opvoedkunde: Enigste 
studiegids vir EDU202-Q: 8. 

174('-rreen, M. Theorie.o; of human development: 14. 
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van waardes en norme plaas by die kind vanwee die interaksie met die sosiale omgewing. 17~ 

'n Gevoel van arbeidsaamheid ontstaan soos die kind sy/haar fisiese en intellektuele vennoens 

aanwend om arbeid te verrig.176 Satisfaksie en 'n goeie selfbeeld kan uit die suksesvolle 

athandeling van take verkry word. 'n Gevoel van minderwaardigheid kan egter ontstaan, 

asook 'n swak selfbeeld, indien die aanleer van vaardighede onsuksesvol is. Kinders behoort 

dus nie blootgestel te word aan handelinge wat hulle nog nie kan bemeester nie.177 Veral die 

gebrek aan vaardighede in interpersoonlike verhoudinge behoort hul sel!Vertroue negatief te 

affekteer. Bemeestering van vaardighede kan moontlik die kind se geloof versterk, deurdat 

hy in homselfbegin glo en 'n positiewe beeld van die self en die omgewing ontwikkel. Sulke 

persone kan geloofshandelinge eerder met selfvertroue en oorgawe aanpak as diegene wat in 

hulself twyf el. 

5.3.6 IDENTlTElT TEENOOR lDENTITEITSDlFFUSIE 

Vanaf puberteit tot en met "volwassenheid" is die kind veral op soek na identiteit. 178 In 

hierdie soeke word sy vorige identifikasies, vermoens, geleenthede en toekomsplanne 

geevalueer om identiteit te verkry. Green meld dat: "The adolescent's identity will ultimately 

reflect the earlier achievements (or non-achievements) of trust, autonomy, initiative, and 

industry. "179 Hy vervolg deur daarop te wys dat kinders wat onsuksesvol deur hierdie 

identiteitskrisis gaan, " ... may continue throughout adulthood to be intolerant and ifi!mature in 

their treatment of attitudes toward others who are different" .180 Die biologiese en honnonale 

veranderings by die puber, bring 'n nuwe selfbewustheid, met onder andere 'n belangstelling 

in die teenoorgestelde geslag. Hierdie belangstelling is 'n poging om duidelikheid te kry oor 'n 

eie identiteit, in verhouding tot die ander persoon.181 

17'Die vonning van waardes en nonne geskied nie oP detenninistiese wyse nie. Heyns meld dat die kritiese denke van 
die indiwidu "kulturele detenninisme' deutbreek. Heyna, LM. Praktl•ll T10/ogl•; Bnis;•ll 1tudl1gld1 vlr PTH403·9: 14. 
Die kind het dus self'n eandeel in die vorrning van waardes en norme. 

1"Fowler, JW. The stages of faith: 67. 

177Ibid. 

178Schul7.e, S. Die ontwikkeling van die adolessent en die opvoedkundige betekenis daarvan. Opvoedkunde: Enigste 
studiegids vir EDU202-Q: 10-11. 

"'Green, M. Theories of human development 75. 

'"'Ibid. 

181Fowler, JW. Stage.• of faith: 76 - 77. 
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Die oorblywende drie stadia182 van Erikson sal egter nie verder bespreek word nie aangesien 

hierdie stadia normaalweg eers voorkom by persone wat besig is om die huis te verlaat of reeds 

verlaat bet. Wat egter beklemtoon word in die voorafgaande bespreking van Erikson se eerste vyf 

stadia, is dat geloofsvorming in verhouding staan tot die sosialiseringsprosesse in die huisgesin. 

Geloofsvorming blyk hand aan hand te loop met die vorming van menslike gedrag, indien aanvaar 

word dat geloof ook 'n menslike handeling is, en nie net 'n gawe van God is, wat sonder mense 

bemiddel word nie. Geloof word dus nie eers verkry wanneer 'n persoon homlhaar tot God bekeer 

nie. Dit is slegs een deel van die menslike geloofslewe. Geloofsvorming behels dus nie net 'n 

transendente dimensie nie. 

Die primere opvoeders speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van geloofby die kind waaruit 

geloof in Christus Jesus kan voortspruit. Primera opvoeders kan dus releasers of repressors wees 

van die kind se geloofslewe.183 Daarom kan gese word dat ouers in gesinsverband die primere 

verantwoordelikes is om geloofsvorming by hul kinders te fasiliteer en te bevorder. 

Westerhoff meld drie eienskappe van gemeenskapslewe wat 'n invloed uitoefen op vorming: 184 (i) 

rites, (ii) ervaringsveld van persone in die geloofsgemeenskap, byvoorbeeld, die ouers in die gesin 

se ervaringe wat hulle oorgehou het van hulle eie opvoeding, (iii) handelinge van lede van die 

gemeenskap, indiwidueel en korporatief Aangesien die gesin ook gemeenskapslewe behels, 

behoort hierdie eienskappe relevant te wees in hierdie navorsing. Gevolglik word hierdie 

eienskappe krities ontleed om vas te stel in welke mate dit geloofsvorming ten behoewe is, of 

benadeel. Vervolgens word daar besin oor hierdie aspekte. 

5.3.7 RITES EN RITUELE 

" ... Ritual behaviour could be defined as any behaviour which is stereotyped, repetitive, and 

nonobligatory". 185 Alhoewel Westerhoff en Neville hoofsaaklik die gemeentelike rituele en rites in 

gedagte het, behoort dit ook in gesinsverband 'n rol te speel, aangesien gemeenskapslewe juis bier 

baie prominent kan wees. Rites in die gesin kan handelinge insluit soos om daagliks huisgodsdiens 

"''Hierdie stadia is: intimiteit teenoor isolasie-, generatiwiteit teenoor stagnasie en, integriteit teenoor wanhoop en 
vertwyfeling. Sien Schulze, S. Die ontwikkeling van die adolessent en die opvoedkundige betekenis daarvan. 
Opvoedkrmde: Enigste studiegids vir EDU202-Q: 12. 
183Jansoo, WJM Practical Theology: Onl)' guide for PTA/00-T (Half-course L4): 222. 

'"'westerliotf; JH. Will our children havefoidt? SienhoolSluk 3 . 

. "'westemofl; JH & Neville, GK. Genemtioo to genemtian: 93. Sien Neville se aanhaling van ER Leach se antropologiese 
definisie. 
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te hou, Kersfees op bepaalde wyse te vier, gereeld samn piekniek te hou, Sondag die kerk as gesin 

te besoek, elke aand om sewe-uur te eet en om selfs die honde soggens vroeg kos te gee. Neville 

bring die nrultidimensionaliteit van die mens na vore deur te meld dat die mens in verskeie 

omgewings funksioneer, en dat elke omgewing se rites 'n invloed uitoefen op die vorming van die 

mens.186 Die mens in korporatiewe verband, kom in aanraking met rites wat betrekking het op 

sy/haar totale menswees. Hier kan gedink word aan Paasfees en W erkersdag. 187 In individuele 

verband het "Rituals for the individual in transition"188 te make met oorgangsrites van een 

lewensfase na 'n volgende en met verandering van sosiale stand. Hier kan as voorbeeld genoem • 

word die voorstelling van 'n persoon as lidmaat van 'n gemeente, puberteitseremonies soos onder 

andere by die Xhosas, of die huwelik. 

Die relevante vraag in hierdie studie is hoe hierdie korporatiewe en indiwiduele rites en rituele 'n 

invloed uitoefen op die geloofsvorming van die kind in die gesin. Rites in gesinsverband moet ook 

krities beoordeel word om geloofsvorming sinvol aan te spreek. Volgens Meltz189 kan rituele 'n 

belangrike rol speel in geloofsontwikkeling by veral adolessente indien meer tyd spandeer word 

aan die beplanning van hierdie rituele. Rites en rituele kan die erVaringsaspek van geloof na vore 

bring: " ... spending time focusing on the affectivity in the ritual renewal of the church, ... brings 

adolescents into the presence of God." 190 Relevante vernuwing in rituele en simboliek, het die 

potensiaal om ook die adolessent se denke te stimuleer, en dus geloofsvorming. 

'n Religieuse ritueel wat prominent staan in die tradisionele benadering tot geloofsvoaning in die 

gesin, is wat in die omgangstaal bekend staan as "huisgodsdiens", "boekevat", of 

"huisaltaar". Die vonningswaarde van die tradisionele "huisgodsdiens" of "boekevat", le nie net 

in die kwaliteit van dit wat aangebied word nie, maar ook in die wyse waarop die inhoudelike 

aangebied word. Hiermee word bedoel dat "during these times of prayer ... the child is exposed to 

the parent's attitude and. actions of a purely religious nature", 191 aid us Gillespie. Die begrippe 

186lbid: sien hoofstuk 5. 
187Vmruil 'n digol<Jmiese penipektiefkan genoemde rites ondetslreidelik a.• sakraal en sekuler beskru WOil! (Vgl W""""1ioif en 
Neville: 95~ Rakende hierdie onderskeie rites meld WesterlrolI dat hulle mekaar oorvleuel en beinvloed: 98. Hierdie 
veriJandeling poog cm die klem le laat val op 'n holistiese pcrspek1ief, en hoef dus nie so 'n skeiding le handhaaf nie. 
188Westethoff, Ill & Neville, GK. Generatian to genemlion: 98. 
189Gillespie, VB. The experience qffoith: 144. 

''°Ibid: 144. 
1911bid: 95. 
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"purely religious" kom dalk te sterk oor, maar Gillespie bring 'n belangrike aspek in verband met 

gesinsrites na vore. Kinders se geloof in God en hul godsdienstigheid, word datk meer gevorm 

deur ouers se gesindheid, liggaamshouding, handelinge en selfs :lisiese aanraking, as deur die 

godsdienstige kennis wat aangebied word tydens "huisgodsdiens". Gillespie noem dit insidentete 

ondenig192 of - vorming. Hierdie aspek van leer (learning) word gewoonlik verwaarloos, en as 

minder belangrik beskou, terwyl dit eerder 'n meer prominente en doelbewuste rot moet verkry in 

geloofsvonning en godsdienstige ontwikkeling. 

5.3.8 ERVARING 

5.3. 8.1 Die Erraringsveld van die Kind 

In die sosialiseringsbenadering speet die ervaringsveld van die kind 'n prominente rol in die 

vorming van die kind se geloof Dit is een van die bouctene van groepsdinamika.193 Volgens die 

kwalitatiewe navorsing van Ann Trevelyan, 194 word die . ·r1gbegrip van kinders direk in verband 

gebring met hut ervarings in die gesin, die bree kultuur e•' :ie kerk: "Children are socialized into 

their beliefs and attitudes about God".195 Veral in die ,·,rste paar lewensjare speel die gesin 'n 

deurslaggewende rol, aangesien dit hoofsaaklik die leefweretd van die kind vorm. Die gesin bied 

dus die basis van prirnere ondervindinge vir die kind, wat 'n bepalende invtoed gaan uitoefen op 

die geloofS- en godsdienstige vorming van die kind. Ncgatiewe ervaringe in die huisgesin van 

byvoorbeetd mishandeling, verwerping, en gebrek aan emosionele sekuriteit, kan 'n negatiewe rol 

speel in die vorming van vertroue. Die implikasies kan ook strek tot by die vorming van die kind 

se Godsbeeld, asook die aanvaarding van die ouers se godsdiens, (al is dit dalk eers in latere jare 

wat dit na vore tree). 

Gillespie meld dat "Religious experience is often perceived in relationship and in contact with 

others. We also perceive the experience of the presence of God in the interaction of other objects, 

persons, and places." 196 Die ervaring wat voortspruit uit die kind se interaksie met 

voorwerpe/sirnbole, persone, en plekke, hied waardevolle geleenthede met die oog op 

geloofsvonning. Kreatiwiteit by ouers om geleenthede tot sinvolle ervarings te skep, speel dus 'n 

192Ibid: 95 - 96. 
19'Pieteo<e, HJC. Praktie.ve Teologie: Studiegid• I vtr PT AJO 1-4: 6. 

'"Westerhot( JH & Neville, GK Generation to generation. Sien Hoo!Stuk 6 deur Westerhoff oor "The faith of children". 

"'Ibid: 116. 

196Gillespie, VR. The experience qffaith: 55. 
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belangrike rol. Gillespie vervolg deur te meld dat religieuse ervarings nie net beperk wor\I tot die 

sogenaamde religieuse sfeer nie. Geloofsvorming kan volgens horn, selfs tydens die bywoning van 

'n sportbyeenkoms plaasvind: "I will experience a certain religious quality to this seemingly 

'secular' event. This activity may not be thought of as having innate religious quality, but it is part 

of life and has that potential to be seen in relationship to God. "197198 Dit blyk dus dat 

geloofsvorming en religieuse ontwikkeling, nie net in verband gebring word met wat tradisioneel 

as religieuse ervarings beskou is nie. Godsdienstigheid en geloof kan gevind word in die 

alledaagse handelinge soos dit plaasvind tydens onder andere sosialisering in die huisgesin. Dit 

impliseer dat die ouer bekwaam moet wees om selfs deur alledaagse ervaringe, die uitdaging tot 

geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling te sien. 

Rakende die verband tussen geloof, ervaring en kognisie, som Gillesp1 • soos volg op: "Faith in 

this learning setting is not abstract, not an intellectual construct alone. 1oves from a conceptual 

structure to a personal experience. "199 

5.3. 8.2 Die ervaringsveld van die ouerlprimere rolmodel. 

Ouers se eie ervaringsveld speel 'n belangrike rol in die opvoedi1 • van hu1 kinders. Die 

godsdienstige vorming van ouers en hul geloofsvorming tydens hul kindc • e en ook daama, kan 

'n belangrike rol speel in hul benadering tot die geloofsvonning van hul kinders,- Ouers wat 

gewoond is om dogmaties-deduktiefte <link oor geloofsvorming, kan dit dalk moeilik vind om die 

waarde van die alledaagse ervarings vir geloofsvorming te begryp. 

'n Saak wat voortspruit uit die ouers se ervaringsveld is hul siening van kinders se 

menswaardigheid. 200 Hierdie siening, ( wat gewoonlik ook hul benad ring tot opvoeding 

affekteer), word onder andere beinvloed deur die ouers se eie lewense; Jringew1 'n Ouer se 

siening van ouer-kind-verhoudinge, word onder andere geopenbaar det• •erskapstyl.202 Die 

197Ibid: 39. 
198 Alhoewel dit wil voorkom of Gillespie 'n digotomiese vertrekpunt het, blyk dit dat hy tog 'n mate van sensitiwiteit het 
vir 'n holistiese benadering wanneer by 'secular' in aanhalingstekens plaas. Hy maak moontlik hierdie digotomiese 
onderskeid tussen die religiense en seknlere omrede hierdie onderskeiding nog wyd gebruik word. 
199C'rillespie, VB. The experience of faith: 79. 

'
00Vgl Fire!, J. Dynamics in pastoring: 159-162, se siening oor evenmens. 

201Groome, Ill Clrristian religiou..t1 education: 265 11
, •• the tendency is to imitate our mode1s, to teach a.~ we were taught ... 11

• 

'°'Ouei:skapstyle moet a.• bree benadering.• gesien won! !lOlldet: om ouers te kategori"""1", aangesien die mens dinamie1 is en 'n 
ander ouerskap"styl" kan ontwikkel. Daar behoort ook eerder op die gedrag van ouers gekonsentreer te word as op die soort "sty!" 
van ouerskap. 
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outokratiese optrede van ouers, waartydens !cinders as minderwaardig beskou word, veroorsaak 

by !cinders gewoonlik Jae selfWaarde, min selfvertroue, en 'n basiese gevoel dat hulle altyd 

verkeerd is. Die Godsbeeld wat by hierdie !cinders gevorm kan word is een van 'n strafgerigte 

God. Dit kan aanleiding gee dat hierdie !cinders in lat ere stadia, prestasiegoorienteerd raak ( veral 

in hul godsdiens) en 'n soort "farisiesme" kan posvat, aldus Janson.203 Statusbewustheid, om 

sodoende aanvaarding te verwerf, kart ook voorkom; dit kan kompenseer vir die gevoel van 

verwerping en mislukking in die ouerhuis. Ander ouerskapstyle wat blyk om ook negatief op die 

opvoedingsproses in te werk, is die perrnissiewe-styl, die laissez faire-styl, en die inkonsekwente 

ouerskapstyl.204 

Ouers wat egter effektief geloofsvorming wi1 fasiliteer, moet die kind as evenmen?5 beskou. Dit 

impliseer die kind is "gelyk in die kwaliteit van menswees".206 Die kind word dus nie net as blote 

objek van die opvoedingstaak gesien nie. Groome meld dat "Our students are subjects, not 

objects. They have an 'inalienable' right to be treated with dignity and respect because they have 

their own individuality and have the capacity to respond to their own calling ... [and] because all 

people are created in the image and likeness of God" w 7 Hierdie ouerskapstyl word ook die 

demokratiese styl genoem.208 Hierdie benadering erken die vermotl van !cinders om selfbetrokke 

te wees in hul vorming. 209 'n W oord van waarskuwing is egter hi er van pas: die kategorisering van 

ouerskapstyle verskaf handige, maar bree riglyne. Dit moet benadruk word dat deterministiese 

afleidings en etikettering in hierdie verband sterk afgekeur word. 

Richards meld dat indien 'n sosialiseringsbenadering tot religieuse vorming gevolg wil word, die 

tradisionele rot tussen opvoeder en opvoedeling geherdefinieer moet word.210 Outokratiese 

gedrag sat moet plek maak vir gelykwaardigheid, respek, en emosionele warmte. Aangaande die 

'°'Janson, WJM. Pmctica/ Theology: Only guide for n A/00-T (Ffa!f-cmtrse TN 229-234. Jan.'°" maak in die boo['lluk Religion 
and modem psychoanalytic theories, 'n pruir interressante afleidings rakende die godsdiens van die Fari.seers en die Puritaniste 
vanuit Erikson se ontwikkelingsfuses. Janson se menings kan egter ook bevmag word 
204Schulre, S & Melle!, SM. Opmedlamde: Enig.•tll .ftdlegid• vir EDU202-Q. 57. Hierin word 'n lxmdige ...mevatting gegee van 
die vell!killende vorme van ouers se vcdrouding met hul kinders. Sien ook Vermeulen, OC se Ou.Mndverlwudtng ,../cs 
nommer 4 vir 'n venlere besjreking. 

'°'Fire!, 1. 11redynomiC8 qf pastortng: 160-161. 
106Van Wyk, AG. Proldie ... Teologie: Enigste studiegid, vir PJB302-A: 21. 
207Groome, 1H. Christian religious education: 263. 
208Venneulen, OC. Ouer-kindvemouding """3 nommer 4: 33-41. 

""'Sonnekus, MCH Die kind en die ew.mge/ie. Sien afdeling 1.3 in lllerdie vetband. 

'"'Richards, LO. A theologyofC.hristian education: 213, 214. 
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ouer se noodsaaklike rol in die kind se geloofs- en godsdienstige ervaringe , meld Richards die 

volgende: "The most critical element in the whole system is the adult who will assuredly model 

what he is. "211 Die ouer bepaal in groot mate watter benadering gevolg gaan word tot die 

religieuse opvoeding en geloofsvonning van die kind. Die ouer gaan ook bepaal wat die kwaliteit 

daarvan is. Die effektiwiteit van geloofsvomllng, veral in die vroee ontwikkelingstadia, hang dus 

hoofsaaklik van die primere opvoeder af(gewoonlik die ouers). 

Dit behoef die ouers "to look critically at our own educational biographies and at the models that 

most shape our practice".212 Richards benadruk die bewuswording van sosialisering: "We know 

so much about how to 'educate' children in the classroom. But we know so little about how to 

help parents understand their socializing roles. "213 Ouers moet bewus en bekwaam gemaak word 

rakende die invloed van sosialisering in die opvoeding ··~n hul !cinders, sodat hulle krities kan besin 

oor bu! eie lewenservaringe en. watter invloed dit op bu! !cinders het. 

5.3.9 INDIWIDUELE EN KORPORA TIEWE HAND ELIN GE 

Geloof word onder andere beskou as aksie. 214 Menslike handelinge speel dus 'n rol by 

geloofsvorming. Die wyse hoe die gesin optree teenoor mekaar (korporatief), asook die kind se 

persoonlike optrede (indiwidueel), het dus vormingswaarde. Westerhoff meld dat: "Just as we 

cannot learn what we do not experience, we cannot learn what we have not acted upon".215 

Gevolglik behoort primere opvoeders meer geleenthede te skep waar kinders bu! geloof as aksie 

kan beoefen. Deurdat kinders hul ouers se geloofshandelinge waameem, " ... [they] learn a way of 

life consistent with a particular world view" .216 lndien ouers bepaalde waardes en norme wil laat 

ontwikkel in hul kinders, dan blyk dit dat hulle self eers daardie waardes en norme by wyse van 

hul handelinge moet "ten toon stel" aan die kinders. 

Bewustelike handelinge word egter voorafgegaan deur wilsbesluite.217 Die wil is die dinamiese 

stukrag tot die verwesenliking van bepaalde doelwitte, (in hierdie verhandeling, die geloofs- en 

2111bid: 219. 
212(imome, TH. Chri.vtian religimur education: 265. 

"'Richards, LO. A thev/ogyo/Chmtian education: 195. 
214Van Wyk~ AO. Praktie.te Teologie: Enig.vte .vtudiegid.t vir PTA200-W: 278. 

21 'Westerhoff, lli & Neville, GK Generation to generation: 86. 

21'1bid: 87. 
217Du Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: 'n opvoedkundige perspektief' 56. 
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godsdi1111stige doelwitte218
). Kinders behoort dus in staat gestel te word om verantwoordelike 

keuses te kan uitoefen namate hulle ontwikkel. Let· egter daarop dat handelinge ook deur 

onbewuste redes gedryfkan word.219 

5.4 SOS/AL/SERING BINNE DIE GESIN, EN DIE BYBEL 

5.4.J DIE ROL VAN DIE BYBEL 

Die Bybel behoort 'n kardinale rol te vertolk in Christelik-religieuse opvoeding. Volgens Van 

Huyssteen "staan die Bybel sentraal en funksioneer dit vir byna twee duisend jaar as maatstaf vir 

getrouheid aan die grondmetafoor van die Christelike geloot; dit wil se, die geloofsbelydenis dat in 

Jesus van Nasaret, God heil vir hierdie wereld bewerk het".220 Die Bybel bied dus die kontinuasie 

van tradisie221 wat veral oorgelewer word deur religieuse opvoeding. Ook Gillespie is van mening 

dat " ... the Bible can become the prime resource for conceptualizing the nature of God in the 

family's life. "222 Die Bybel is dus 'n noodsaaklike bron van teorievorming vir die Christelike praxis. 

Hierdie teorievorming vind egter ook plaas in wisselwerking met die praxis. Heyns en Pieterse 

praat hier van 'n bipolere spanningsverhouding223 tussen die gerekonstrueerde Bybelse teorie 

aangaande Christelik-religieuse praxis (onderrig in hierdie geval), en die praxis op sigself Hierdie 

teorievorming behels, onder andere, om ouers in staat te stel om geloofsvorming by hul kinders te 

fasiliteer. Aangesien die kind vir God primer leer ken deur middel van die rolmodellering van 

ouers,224 behoort die Bybel as grondslag te dien vir hierdie modellering in die Christelike gesin. 

Die Bybel verskaf die grondslag vir modellering deur middel van teoretiese rekonstruksies van die 

Bybelse verhaal (teologisering) wat in dialoog met die praktyk (van vorming/opvoeding) staan. 

5.4.2 'N PENTEKOSTALISTIESE SKRIFBESKOUING 

Skrifbeskouing en -gebruik in die Pentekostalistiese milieu is volgens Clark van so 'n aard dat: " ... 

the reader of Scripture can identify with. the writer by virtue of common spiritual experience". 225 

218Sien Van Wyk, AG. se godsdienstige onderrigdoelwitte. Pralaiese Teologie: Enigste sludiegid• vir PTA200-W: 298 -
304. 
219Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Die mens In konteka: 635. 

'"'van Huyssteen, JWV. Teologie as kritiese geloof.<Ven:mtwoording: l 92-193. 
221lhid: 192-193. 

222GillespU; VB. The experience of faith: 100. 

"'sien Heyns, LM & Pieterse, lUC. Eerste trei! in die Proktie.<e Teologie: 34. 

"'Gillespie, VB. The experience of faith: 100. 
225Clark, MS et al. What i.• di.•tinctive ab<>Ut Penteco.<tal theology?: I 0 I. 
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Hier gaan dit nie in die eerste instansie oor die bantering van die Bybel as 'n bron vir die 

fonnulering van leerstelling nie, aldus Clark.226 Die Bybel dien egter as bevestiging van die 

indiwidu en/of groep se godsdienstige ervaringen7 Sy siening oor Skrifgebruik onder 

Pentekostaliste kan egter bevraagteken word. 

Moller, ('n dogmatikus), se Skrilbeskouing en Skrifgebruik, word kortliks venneld. Hy staan die 

organiese inspirasieleer voor. 228 Dit wiI die goddelike en menslike elemente in die ontstaan van 

die Bybel erken. Hy meld egter dat dit nie 'n "mengsel" van die twee is nie, maar eerder die 

benutting van die menslike deur die goddelike.229 Hy vervolg deur die Bybel te sien as "'n vaste, 

objektiewe en 'n sekere getuienis" van God, waardeur hy dan ook die mistisme, as "innerlike 

wete" ofverligting, afkeur as bron van waarheid.230 Sy siening dat die lhhP] 'n vaste norm is oor 

tydgrense heen231
, dui op 'n fundamentalistiese benadering tot die Skri f ' meld hy later dat 

daar geen finale vertolking van die Skrif is nie.232 Sy siening dat die Bybel "eenvoudig" is en 

"kinderlik-gelowig" benader moet word, dui op 'n moontlik grammaties-histori.ese hermeneutiek 

sowel as 'n histories-letterlike vertolking van die Bybel.233 

Skritbeskouing en skrifgebruik is nie 'n simplistiese saak nie. Skrifbeskouing234 beinvloed die 

interpretasie van die Bybel en gevolglik die teorievonning aangaande die praxis van opvoeding. 'n 

Skritbeskouing is die noodwendige filter of bril waardeur die gelowige " ... die Bybel lees, en as 

menslike ontwerp is die Skrifbeskouing altyd sosio-kultureel deur uiteenlopende omstandighede 

medebepaal".23
' Christelike opvoeders, (in hierdie geval die ouers), behoort sensitiefte wees vir 

"'Ibid. 

227Ibid. 

228M011er, FP. Woorde van lig en lewe, deel I: 102 - t 17. Hierdeur verwerp hy die meganiese inspirasie, die dualistiese 
siening, die personale ( dinamiese ), asook die inspirasie van kerngedagtes: 80 - 88. 

"'Ibid: 89 - 90. 

'"'Ibid: 93. 
211Ibid. 

"'Ibid: I 13 - 114. 
233Sien Van Wyk~ AG. mkende hierdie henneneutiese metode in: 'n F.valuering van die grond'ilae van die diakonologiese 
benaden)rg vanuit 'n prakties·teologiese perspekti~f· 68 - 70. 

'"van Huyssteen, JWV. T eologie as kriliese ge/oofsverantwoonling: 194, se amslaywing van Skrilbeskouing is SOOS volg: Dit 
" ... is \1 denkmodel, en as teorie 'n gestruktueerde manier van k)k na die Bybel ... en kan dit Of funksioneer as deunlagte, krities
verantwoordbare denkmodel, Of ook onkrities as versonke model waar dit as onsigbare bril funksioneer ... 'n spesifieke 
Skrilbeskouing is keu.'leloos dee! van elkeen van ons se manier van dink en doen. En as sodanig is dit 'n menslike, voorlopige en 
feilbare perspektief op die Bybel." 
23~Van Huys.~een, JWV. Teologie as kn·tiese geloofwe1untwoon:ling: 194. 
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hul Skrifbeskouing aangesien dit die praxis van geloofsvonning en godsdienstige opvoeding in die 

gesin belnvloed. Hulle behoort ook krities hul eie Skrifbeskouing te bejeen. 

Die fundamentalistiese bantering van die Bybel impliseer " dat 'n Skrifbeskouing wel 

onaantasbaar is."236 Hierdeur word 'n menslik-gerekonstrueerde teorie verheftot die Woord van 

God. Hierdie menslike rekonstruksie van God se Woord vanuit die Bybel en die voortspruitende 

dogma, kan dus nie op sigself verabsoluteer word nie. Die Bybel en die Woord van God is dus nie 

gelykes nie. 237 

'n Standpuntteologie, waarin "eie standpunte verabsoluteer word'',238 het die inherente gevaar om 

'n ouer se verstaan van die Bybel te verhef tot 'n onbevraagde "waarheid". Hierdeur kan die kind 

se kognitiewe ontwikkeling belemmer word omdat krities-argumentatiewe kommunikasie 

hierdeur gedemp kan word. Die verabsolutering van '11 menslik gerekonstrueerde teorie van die 

Bybel, kan 'n simptoom van outoritere ouerskapstyl wees. Die teendeel is moontlik ook waar, 

naamlik dat 'n outoritere ouerskapstyl 'n standpuntteologie by die ouer kan versterk. 

'n Hermeneuse van die praxis is ook nodig om die Bybel relevant te maak, soos Van Wyk vir Firet 

opsom: " ... dat die mens en sy werklikheid medekonstitutiefis vir die 'geskied' van die Woord van 

God. "239 'n Blote deduktiewe omgang met die Bybel kan lei tot 'n reduksionele verstaan van die 

Skrif Die Bybel en die konkrete situasie van die mens behoort in 'n dialektiese verhouding staan. 

V anuit die Bybel kan riglyne gebaseer word oor hoe die praxis van die Christen-gelowige kan lyk. 

Tog moet hierdie menslik-gekonstrueerde teorie vanuit die Bybel krities ondersoek word. Dit kan 

verhoed dat hierdie teorie aangaande die Christelike praxis nie verabsoluteer word nie, maar 

eerder 'n episodiese regulatiewe idee bly. Dit kan moontlike reduksionisme en moralisme verhoed. 

In die sosialiseringsbenadering is dit die praktiese uitleef ( ervaring) van die Bybel in die alledaagse 

!ewe wat benadruk word, en: nie kennis aangaande die Bybel per se nie. Richards wys daarop: 

"Scripture must be communicated as a lived and livable reality! "240 Alhoewel godsdienstige kennis 

236Van Wyk, AG. 1i Evaluering van die grond'ilae van die diakonologie.te henadering vanuit 'n praktie.t-teologiese per:;pektief. 
66. 
2371bid: 67-68 en 72-73. 

"'Ibid: 92-93. 
239 Ibid: 80. 

""Richards, I .0. A theology ofChn .. tian education: 193. 
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as 'n noodsaaklike komponent van vonning beskou kan word, is dit onlosmaaklik verbonde aan 

die praxis. Die stelling dat kinders aan die Bybel blootgestel behoort te word begin te veel na 'n 

cliche k:link. Hierdie stelling moet gekwalifiseer word. lndien dit sou beteken dat die lees of 

voorlees van die Bybel vanselfsprekend geloofsvonning impliseer, word die gevaar geloop dat die 

Bybel as 'n magiese middel beskou word wat geloofsvorming teweeg bring. Wat egter van belang 

is in die sosialiseringsbenadering, is dat die kind deur middel van die ouer se modellering in 

aanraking kom met die Bybelse beginsels. Die Bybel moet dus prakties tot uiting kom in 

Christelike handelinge. 

V anuit 'n prakties-teologiese perspektief sa1 onderrigteoriee in oenskou geneem moet word om 

ook hul Skrifbeskouinge te evalueer. Hierdeur word nie die Bybel as sodanig, of God gekritiseer 

nie; we! die rnenslike begrip en reaksie op God se koms na die mens soos vervat in die Bybel. 

5.5 SOS/AL/SERING EN MORALITElt 

Sosialisering impliseer dat waardes en norme aanwesig is in die gesin, aangesien die mens nie in 'n 

a-morele (neutrale) konteks bestaan nie.241 Die godsdienstige ontwikkeling en geloofsvorming in 

die konteks van die gesin, is dus ook gelade met sekere waardes en norme. Ouers en kinders heg 

waarde aan sekere sake wat 'n uitwerking kan he op die vonningsproses. Daar behoort 'n 

sensitiwiteit te ontstaan in die gesin vir hierdie waardes en nonne om geloofsvorming en religieuse 

vorming te fasiliteer. Dudley is van mening dat alhoewel die verbale kommunikasie van waardes 

en norme in die gesin noodsaaklik is, "the climate or atmosphere of the home is even more 

vital. "242 Du Toit en Kruger sluit soos volg hierby aan: "Die kind se ontwikkeling van 'n 

waardebewussyn ontstaan nie net deur normvoorskrywing nie, maar veral deur normvoorlewing 

deur sy opvoeders. "243 Sosialisering is dus noodsaaklik vir die morele ontwikkeling van die kind. 

Sosialisering, binne die raamwerk van die gesin, vind egter in in 'n breer kultuur plaas. 2~e 

waardes en nonne van hierdie kultuur behoort krities beskou te word om vas te stel watter 

invloed dit kan he op geloofsvorming en godsdienstige opvoeding in die gesinsverband. 24
' 

241Heyns, LM. Didache, Praktiese Teologie: Enigste sl.udieglds vir PTH403-9: 11. 
242Dudley, RL. Va/uegene.•is: Faith in tire balan<:e-. 193. 

"'Du Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: Ii opvoedlamdige perspektief 100. 

"'Vrey, JD. Die opvoedeling in·~ selfaktualisering: 80. 

"'vir 'n venlere bespreking hiervan, sien hoofstuk 7. 
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5.6 DIE GEMEENTE, DIE GESIN EN SOS/AL/SERING 

Aangesien die gesin en die breer gemeenskap interafhanklik is, is dit ook nodig om kortliks die 

verband tussen die gemeente (as breer samelewingstruktuur) en die gesin uit te lig. 

Bekwaammaking (empowering) is 'n belangrike taak van die gemeente om sodoende ouers toe te 

rus vir hul opvoedingsverantwoordelikhede in die gesin. Hoe beter ouers toegerus is, hoe beter is 

die kans op positiewe resultate in die godsdienstige opvoeding en geloofsvorming van hul kinders. 

Gillespie meld dat die ondenigstelsel in die gemeente praxis-gerigte ouerskapklasse behoort aan te 

hied. 246 Dit is veral relevant in die Suid-Afrikaanse milieu waar gesinsverbrokkeling in veral die 

agtergeblewe gemeenskappe, dringend aandag behoef vir ouerskapopleiding. 

Die gemeente behoort ook 'n invloed uit te oefen op die gesinslewe namate die lede van 'n 

bepaalde gesin betrokke is by die gemeente. Van die invloede op die gesin spruit uit die onderlinge 

verhoudinge in die gemeente, die vriendskappe met medegemeentelede, die tradisies, die liturgie, 

en die oorkoepelende waardes van hierdie gemeenskap. Ouers wat aktief ingeskakel is in 'n 

gemeente, gaan heel moontlik ook die gemeente se invloed laat geld in die opvoeding van hul 

kinders wat dus geloofs- en godsdienstige vorming van die kinders kan affekteer. 

Die beskouing bestaan by sommige dat die kategese vanuit die kader van die gemeente verplaas 

moet word na die gesin.247 Alhoewel dit belangrik is dat meer aandag verleen word aan 

godsdienstige opvoeding in gesinsverband, sa1 die staking van gemeentelike kategese die kinders 

wat onvoldoende Christelike rolmodelle in gesinsverband het, da1k verder benadeel. 'n V erdere 

vraag is hoeveel ouers wel hulle Christelike opvoedingspligte met ems bejren? Sal kinders se 

geloofsvorming en religieuse ontwikkeling da1k nie meer skade lei indien godsdienstige opvoeding 

en geloofsvorming totaal in die hande van ouers gelaat word nie? 

Volgens Prins moet die kategese in gemeenteverband ook vernuwe word om veral die kinders te 

bereik wat onvoldoende geloofsondersteuning tuis lay. "Die kategeet se funksie sal moet verander 

van iemand wat in 'n kategete-lesuur onderrig gee na 'n persoonlike betrokkenheid ... by die 

katkisant . . . om 'n persoonlike verhouding tussen kategeet en katkisant tot stand te bring 

97Gillespie, VB. The experience qffaith: 107. 

"'Prins, JMG. Gelsoleerde ondenig: die dilemma van die kategese. Ntd GerefTeologiese TJ<lskrifXXXI (I, Maart): 74. 
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waarbinne die prosesse van identifikasie en navolging kan realiseer. "248 Blazer meld dat: " ... faith 

communities have an unprecedented opportunity to influence the religious and moral 

development of millions of youngsters ... "249 vanwee ouers wat hul kinders aan die gemeente 

toevertrou vir geloofsvorming en godsdienstige opvoeding, (nie dat dit die gewensde 

uitwerking het nie). 

Ondersteuning van die gemeente aan die gesin om sosialisering te bevorder, kan baie noodsaaklik 

wees. Bekwaammaking van ouers rakende sosialisering in die gesin, kan 'n belangrike 

ondersteunende hulprniddel wees. 

5. 7 DIE ROL VAN DIE BREE GEMEENSKAP 

Die invloed van die bree gemeenskap op die kind se geloof:Svorming en godsdienstige 

ontwikkeling, kan weens funksionele redes nie in besonderhede bespreek word nie. Tog is dit 

noodsaaklik om daarop te wys dat die kind nie geskei kan word van die invloede van die groter 

samelewing nie. 250 Die kind se leefwereld behels ook meer as net die gesinslewe. 

Geloofsvorrning en godsdienstige opvoeding in gesinsverband word gevolglik ook bernvloed deur 

die bree gemeenskap. Die gesinslede, (en in die besonder die ouers), verkeer in interaksie met die 

bree samelewing. Hulle word derhalwe deur laasgenoemde beinvloed. Die kind word deur die 

ouers, op hierdie "indirekte" wyse, aan die invloede van die bree gemeenskap blootgestel. Die 

apartheidsamelewing van Suid-Afiika kon, (en kan steeds), 'n invloed uitoefen op ouers, en hul 

kinders se godsdiens en geloof. 'n Kind se negatiewe rassehouding kan byvoorbeeld gevoelens van 

haat, weerwraak, verwerping en minagting teweeg bring. Hierdie is eienskappe wat tradisioneel 

nie versoenbaar is met die Christelike godsdiens nie. 

Kinders in die vroee ontwikkelingstadia, behoort in mindere mate "direk" in aanraking met hierdie 

breer gemeenskap te wees omrede hulle leefwereld nog so beperk is. 251 Hui ervaring van die bree 

'"'l'riru.,JMG. Gei.<oleerdeondenig: die dilemma van die kategese. NedGerefTeo/ngfese T)dskrifXXXl(I, Maart): 80, 81. 

249Blazer, DA (ed). Faith development in early childhood: vi. 

"°Mcfadyen, AL The call to per"onhood: 72-73. Hy meld dat: "personal identity;., also bound to the social and societal 
structnres much constitute the larger envirotunent... '. 

"
1Dn Toit, SJ & Kruger, N. Die kind: Ii opvoedkundige pm1pektief: 8-9. Deur middel van oril!ntering raak die kind 

vertroud met die bestaande leefwtreld en vind betekenisgewing plaas. Deur nuwe situasies le ontdek, en te hanteer, 
begin die kind se leefwereld vergroot. 
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samelewing vind hoofsaaklik plaas deur hul kontak met die primere opvoeders. Die ouers se 

invloed op die kind is dus in 'n mate 'n weerspieeling van die waardes van die samelewing waarvan 

die gesin dee! is. Namate die kind se sosiale omgewing vergroot, deur byvoorbeeld 'n kleuterskool 

of primere skool by te woon, kom die kind toenemend in aanraking met die l~reld van 'n 

groter gemeenskap as net met die van die gesin. 252 Gevolglik kan die vriendekring en 

onderwysers, 'n al hoe groter impak op die kind maak. Al hierdie nuwe relasies wat gevorm word, 

konstitueer vir die kind 'n eie leefwereld. 253 Hierdie eie leefwereld vorm dee! van die kind se 

selfkonsep, 254 wat die kind se vermoe om te kan glo, kan vorm. 

Die invloed van die bree gemeenskap, op veral die adolessent se ge\oof en godsdiens, kan nie 

misken word nie: "Societal influences ... cause youngsters to ignore church and family 

teachings and to risk the devastating consequence• ··~premature entry into such behaviour as 

alcohol use and sexual activity ... "255 Die kin,_: se geloofsvorming en godsdienstige 

ontwikkeling in die gesin, kan dus nie geskei word van die groter samelewing se invloede nie. 

5.8 TRADIS/E EN SOS/AL/SERING 

Tradisie bet te make met die Verhaal 1 God se betrokkenheid by die mens.256 God se aktiewe 

betrokkenheid by ons voorgeslagte be; ·' •.lrt altyd behoue te bly vir die nageslag. Hierdeur kan die 

kind meer te wete kom aangaande God se werksaamhede in die mens se !ewe wat moontlik 'n 

invloed kan uitoefen op die kind se geloof en godsdiens. Van Wyk meld dat verskillende 

geloofsgemeenskappe verskillende waardes beg aan tradisie. Vrr sommige kan dit dien as norm, 

terwyl andere dit slegs as riglyn beskou. 257 

Die tradisie belnvloed egter nie net die denke van 'n bepaalde geloo!Sgemeenskap nie (in hierdie 

geval, die gesin). Tradisie behoort ook 'n invloed uit te oefetl op die sosialisering in die gesin 

deurdat ouers se gedrag gevorm word deur onder andere die tradisies van hul ouers. Op die wyse 

kan sekere gesinstradisies oorgelewer word aan die nageslagte. Dit is egter belangrik dat tradisies 

252Du Toit, SJ & Kruger, N. Die kind: 'n opvoedkundige perspektief 125. 

"'Ibid: 15. 

"'Ibid. 

"'Blazer, DA (ed). Faith development in early childhood: viii. 

256Groome, TII. Christian religious education: 192. 

2'7Van Wyk, AG. Pmktiese Teologie: Enig.vte studiegid.< vfr PTA200-W: 311. 
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in die gesin krities bejeen moet word om te bepaal watter effek dit moontlik kan uitoefen op die 

kind se geloof en godsdiens. 258 

Groome meld dat God steeds teenwoordig is in die lewensverhale van mense en dat die Christen 

opgeroep word om saam aan hierdie verhaal te skryf deur aktief betrokke te raak in die 

samelewing. 259Dit impliseer dat ouers die verantwoordelikheid het om die Christelike 

tradisie/V erhaal aan hul kinders voor te leef deur middel van die sosialiseringsprosesse in die 

gesin. Tradisie verskaf dus die kontinurteit van die Christelike Verhaal in onder andere die 

Christelike gesinslewe. 

Westerhoffmeen dat tradisie ernstig opgeneem moet word: " ... the t· ''iion nmst judge, infonn, 

and inspire every aspect of our lives, and Christian education must :.· · •hat we come to know, 

understand, interpret, live, and act that tradition if our children are to have faith "260 

5.9 DIALEKTIESE VERHOUD/NG 

Firet onderskei tussen "intentional and functional nurture".261 Eersgenoemde is die doelbewuste 

belnvloeding van die ontwikkelende persoon om die uniekheid van daardie persoon te 

ontwikkel. 262 Dit het gewoonlik kognitiewe doelwitte, byvoorbeeld; ouers sal van hul kinders 

verwag om 'n teksvers uit die Bybel te memoriseer vir die volgende "huisgodsdiens". "Functional 

nurture" behels die kontekstuele belnvloeding op die persoon se vorming. Deur sosialisering 

konfurmeer die persoon met die waardes en norme van die konteks waarin opvoeding 

plaasvind. 263 

Firet se siening van "nurture" is egter dat die ontwikkelende persoon nie slegs 'n replika is van die 

konteks waarin hierdie persoon opgevoed word nie, aangesien 'n dialektiese verhouding bestaan 

2511Vg\ Westerhoff, Jll Will our children have faith?: 66; waar hy meld dat 'n ge\oof"SOffieen.•kap nie net die "tatu.• quo 
(van oa sy tradisies) moet handhaafnie. 

259Gtoome, 11l. Christian religious. education: 193_ 

""westerhoff, Ill Will our children have faith?: 72. 

261Firet, J. Dynamic.tin pastoring: 140. 
2621bid: 138-142. 

26'Ibid: 178. 
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tussen die persoon en sy/haar konteks.264Dit irnpliseer dat die kind self ook 'n aandeel het aan 

sy/haar vorming. 

Die ontwikkelende persoon is nie totaal uitgelewer aan kontekstuele invloede nie, ten spyte van 

die prominente rol wat kontekstuele invloede speel. "His humanization is a dialectical process: the 

person-as-spirit realizes himself in receptive and responsive openness and encounter with what 

comes up out of himself and his world, and in a responsible assimilation of this 

material."265Volgens Firet se siening word determinisme dus uitgeskakel: " ... the original system 

of a person and the system of the world in which she grows up as two mutually related 

magnitudes which exist in intersubjectivity. "266 

Sonnekus meld dat die kind ook 'n aandeel bet in die toe-eiening van die godsdiens wat in die 

gesin, (of die gemeente en die samelewing), beoefen word. Ook Du Toit en Kruger is van mening 

dat die kinders 'n aktiewe deelname het in hul selfaktualisering, 267 en gevolglik ook in hul 

geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling. 

5.10 TEKORTKOMINGE 

SOSIALISERINGSBENADERING. 

VAN 'N 

Alhoewel sosialisering 'n belangrike faktor is van geloofsvorming van kinders in die ouerhuis, is 

daar ook tekortkominge by hierdie benadering. 

'n Eensydige beklemtoning van sosialisering kan daartoe lei dat sosialisering die doel van 

opvoeding word, en nie 'n rniddel tot die verwesenliking van die Christelike onderrigdoelwitte268 

nie. Dit kan daartoe lei dat die status quo van die samelewing en die gemeente se waardes en 

norme, onkrities neerslag vind in die gesin. 

"'Ibid: 144. Alhoewe\ die kind in die vroe<! ontwikkelingstadia nog nie oor die kognitiewe vennoens beskik om krities
reflektief die konteks te beskou nie, beskik die kind reeds oor 'n wilsvennoe wat onwillekeurige kontekstuele 
belnvloeding onmoontlik maak. Vgl Sonnekus, HJC. Die kind en die Evangelie: 10-11; insake die kind se vennoe om self 
'n keuse uit te oefen. 

""Fire!, J. Dynamics in pastoring: 178. 

™Ibid: 147. 

'"Ou Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: 'n opvoedkundige per.•pektief 20. 

268Van Wyk, AO. Praktiese Teo/ogie: Enigste stndiegids vir PTA200-W. Sien les 6.4 rakeude die doelwitte vir 
godsdienstige onderrig: 297. 
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Aangesien sosialisering veral nie-intensionele vonning behels, is kritiese evaluering en reflektering 

van die waardes en nonne binne die gesin nodig. 'n Geloofsgemeenskap (die gesin in hierdie 

verband) kan nie slegs hul kultureel-godsdienstige waardes en nonne onkrities kommunikeer in 

die opvoedingsproses nie (onder andere deur sosialisering). Opvoeding beteken nie om net die 

samelewing, kulturele en godsdienstige waardes en nonne onbevraagd te weerspieel nie. 

Groome se kritiek op Westerhoff se "enculturation paradigm" is soos volg: " ... there does not 

exist the kind of faith communities that can be entrusted with the task of sosializing our people 

into the living of the radical values of the Gospel "269 Alhoewel daar nie 'n 'perf ekte' 

geloofsgemeenskap bestaan nie, beteken dit nie dat die geloofsgemeenskap nie 'n invloed het op 

geloofsvorming nie. Die relevante vraag is nie of daar 'n geloofo,:.cmeenskap bestaan waaraan 

geloofsvonning toevertrou kan word nie. V eel eerder moet die wa.T ··' · ' en nonne wat aanwesig is 

in so 'n geloofsgemeenskap, krities geevalueer word. 

'n Moontlike tekortkoming van 'n sosialiseringsbenadering kan na vore tree in die huisgesin waar 

negatiewe rolmodelle bestaan. Kinders in so 'n gesin word daagliks blootgestel aan negatiewe 

vormingsfaktore soos geweld, molestering, en ander waardes en norme wat in stryd is met die 

Christelike geloof. Aangesien die gesin 'n baie groot impak op die kind se vonning het, kan 

!cinders vanuit so 'n gesin ernstige probleme ontwikkel. 270 Die mate van geloofsvonning en 

godsdienstige ontwikkeling hang dus nou saam met die kwaliteit van die sosialiseringsprosesse 

werksaam in die gesin 

Die intieme aard van die gesinslewe en die noue onderlinge verbondenheid, blyk dus om by te dra 

tot die invloed van sosialisering op geloofsvonning. Indien godsdienstige ouers deur middel van 

sosialisering, geloofsvorming en religieuse opvoeding bevorder, kan die gesin 'n gemeenskap wees 

wat die waardes van hul bepaalde geloof en godsdiens uitleef. Ouers kan die vyf fasette van 

Groome se shared praxis handig gebruik om krities te reflekteer op hul eie praxis, 271 sodat die 

invloed van 'n "negatiewe" gesinslewe verander kan word. 

169Groome, Ill The critical principle in Christian education and the ta.ii< of prophecy: 263-264. 

'"'Schulze, S & Mellet, SM. Opvoedkunde: Enigste studieglds vir EDU202-Q: 41-43. Hier verwys Schulze na probleme 
soos seksuele pennissiwiteit, _jeugmisdaad, en dwelmmisbruik, wat gewoonlik . voortspruit uit 'n swak sedelike en 
religieuse ontwikkeling. 
271Groome, TH. Chri.•tian rnligious educatian, sienhoofiltukke 9 en 10. 
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Sutherland meld dat Groome 'n verdere tekortkoming in die sosialiseringsbenadering sien. " ... they ' 

tend to propagate the status quo''.272 Dit is egter die verantwoordelikheid van ouers om toe te sien 

dat kritiese refleksie voortdurend plaasvind oor die praxis en teorie van hul opvoeding. In die 

besonder sal krities gereflekteer moet word oor die sosialiseringsprosesse in die gesin. Dit is egter 

te betwyfel of ouers dit we! doen. Dit word ook betwyfel of predikante ouers daaroor inlig. 

5.11 OPSOMMING VAN SOS/AL/SERING 

In hierdie afileling bet dit geblyk dat sosialisering te make het met die formele en informele wyse 

....waardeor 'n persoon met sy/haar sosiale konteks verkeer en daardeur gevorm word. Sosialisering 

-is minder intensioneel as opvoeding. Die sosiale konteks van die persoon speel 'n baie belangrike 

rol in die vorming van 'n persoon, en in die besonder rakende geloofsvorming. 

Die aspekte betrokke by sosialisering kan, onder andere, gesien word in Erikson se psigo-sosiale 

ontwikkelingsteorie. Dit sluit dimensies in soos, interaksie/kommunikasie, vertroue, outonomie, 

skaarnte en twyfel, inisiatief en skuld, arbeidsaamheid en minderwaardigheid, identiteit, rites en 

rituele, die ervaringe van ouers en kinders, asook indiwiduele en korporatiewe handelinge. Die 

· Skrifgebruik binne die gesin kan ook 'n invloed uitoefen op die kind se geloofsvorming. Moraliteit 

- word ook by kinders gevorm deur, onder andere, sosialisering. 

~-in hierdie hoofStuk is daar ook aangedui dat die gemeente en die groter gemeenskap 'n indirekte 

--1nvloed uitoefen op die gesinslewe. Gevolglik sal die geloofsvorming in die gesin ook tot 'n mate 

die groter samelewing se waardes en norme weerspieel en hut tradisies. Om egter te verhinder dat 

· daar in die stahis quo van die sosiale groep verval word, moet ouers in 'n dialektiese verhouding 

met lrul sosiale konteks verkeer. 

Die invloed van die geloofsgemeenskap op geloofsvorming, ( vanwee sosialisering), kan verskeie 

voordele inhou vir geloofsvorming: 

(i) 'n Holilltiele bonaderina tot vormins Qn hlerdeur pvolg Wll!'d, Mt die bepllrldnge van die 

kognitiewe benadering in 'n groot mate help oorbrug. 'n V erskeidenheid van invloede op die 

ontwikkelende mens word in berekening gebring om sodoende die gevaar van 'n geftagrnenteerde 

antropologie te vermy. Westerhoff le onder andere Idem op drie dimensies waarin kennis 

"'Sutherland, FW. Thoma.• Groome in relation tn Jolm Wesrerlwjf and G El/i.v Nelvon: A critical examination of shared pmxi• 
in religious education: 185. 
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...J>pgedoen kan word naamlik: rituele, ervaring, en aksie. 273 Jordaan en Jordaan meld in hierdie 

--..erband: "... menslike belewenisse mo et deurentyd gesien word as 'n eenheidsproses, en enige 

onderskeid wat getref word, dien slegs die doe) om die inligting oor menslike funksionering te 

sistematiseer". 274 Dit wil tog blyk of 'n sosialiseringsbenadering meer ems meen met hierdie 

eenheid van die persoon. 

(ii) Westerhoff se benadering plaas handelinge weer sentraal in die Praktiese Teologie. Per slot 

van rekening handel die Praktiese Teologie oor die handelinge van gelowiges en die 

-twrievorming aangaande praxis. In 'n sosialiseringsbenadering word die mens kontekstueel 

benader wat die regmatige invloed van ( veral die sosiale) omgewing op die menslike vorming 

beklerntoon, en die nie-intensionele vormingsfaktore in ag neem. 

(iii) Met hierdie benadering word sake soos geloof en godsdienstigheid nie oor die hoof gesien 

nie, maar we! aangevul. Die waardes en nomie van die Christelike godsdiens kan deur hierdie 

benadering reeds grootliks van 'n vroee ouderdom af in die kind vasgele word. Wanneer die 

persoon in latere ontwikkelingstadia geloof as 'n persoonlike verbintenis met die transendente 

beoefen, is die Christelike waardes en norme moontlik reeds gevestig by die persoon 

""Van Wyk, AG. Praktie.<e Teologie: Enig .. te studiegid.• vir PT8200-4: 254-255. 

274Jordam!, WJ & Jordam!, JJ. Mens in konteks: 326. 
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6. 1 INLEIDING 

Die begrip "affektier' het te make met die gevoelsmatige inhoud van die menslike bestaan.275 

Affektiwiteit in geloofsvorming, handel hoofsaaklik oor die gevoelsmatige aspekte in die vorming 

van mense se geloof en hul godsdienstige ontwikkeling. Die gevoelsmatige aspekte in 

geloofsvorming en godsdienstigheid, blyk deurslaggewend te wees vir die aanleer van die 

Christelik-godsdienstige lewenstyl . Lee stel dit so: "A person's feeling function is central to that 

kind of Christian living which can be characterized as vital and vibrant. "276 Hy vervolg en wys 

daarop dat religieuse disfunksie eerder verband hou met oneffektiewe "affektiewe inhoud"277 as 

met "defektiewe kognitiewe inhoud".278 Die tradisioneel-kognitiewe siening dat religieuse verval 

en - wanontwikkeling gekorrigeer kan word deur blote kognitiewe onderrig, 279 word dus 

bevraagteken. 

Affektiwiteit in geloofsvorming handel nie net oor die vormingsinvloed van eng godsdienstige 

gevoelsmatigheid nie. Hiermee word bedoel dat nie net die emosionele tydens 'n erediens of 

huisgodsdiens religieuse en geloofsvormingswaarde het nie. Hierdie verhandeling wit aantoon dat 

affektiwiteit, soos ervaar in gesinsverhoudinge, betekenisvolle geloofsvormingswaarde het. Die 

kind se "gevoel" teenoor die ouers kan die kind se geloof en godsdienstigheid bei"nvloed. 

Voortdurende konflik onder gesinslede kan lei tot die vorming van, onder andere, haat, 

emosionele uitbarstings, spanning, en 'n wantroue in mens en God. Hierdie verhandeling vertrek 

van die standpunt dat die versterking van geloof in 'n liefdevolle God, hierdeur verhinder kan 

word. 

275Plug, C, Meyer, WF, Louw, DA & Gouws, IA Psigologie Woordeboek 

276r ,ee, JM. 711e shape of n!ligious imtruction: 202. 

mvan Wyk, AG. Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA302-5: 14. Affektiewe inhoud verwys na "enige tipe 
inhoud wat gekerunerk word deur gevoel - liefde, ander emosies, waardes, gesindheid en derglike." 

2781,ee, JM 7he shape of religious insbuctio11.: 206. 

2"7l13amard, AC. Die sentrale betekenis van die gesin en die gemeente in die kategese, in Die Woord aan dje werk: 189. 
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Lee beskryf die affektiewe dimensie van die mens as "... any kind of content which is 

characterized by feeling - emotions, attitudes, values, love, and the like. Affective content can be 

a positive sort (such as trust, feeling accepted, love) or of a negative type (such as fear, anxiety, 

hatred)". 280 Die gevoelsdimensie verwys na bewuste belewinge soos byvoorbeeld die gevoel van 

vrees, vreugde en woede."281 Dit is ook "die wyse waarop iemand waarde ofbetekenis gee aan 

die situasie wat hy ervaar" .282 Bepaalde situasies word dus subjektiefbeoordeel op 'n skaal tussen 

aangenaam of onaangenaam Die uitslag van hierdie beoordeling beinvloed onder meer die kind 

se denke rl!kende die situasie, sy/haar motivering, die vermoe om te leer, die persoon se 

handelinge, gesindheid, intensiteit van betrokkenheid, belangstelling, en die kind se keuse om dee! 

te wees van hierdie situasie. Die emosionele belewing in die gesin kan gevolglik 'n baie belangrike 

faktor wees in die kind se geloofsvorming. 

Affektiwiteit en die liggaamlikheid staan in 'n beduidende relasie tot mekaar. 283 Die maturasie van 

hierargies hoer breinstrukture en funksies, veroorsaak dat 'n baba mettertyd kan differensieer 

tussen spesifieke emosies soos vrees, woede, liefde en afsku. 284 Die brein se maturasie kan ook 'n 

invloed uitoefen op die verwerking van inwerkende stirmili.. Die verwerking van stimuli 

bemvloed, onder andere, affektiewe respons. Babas raak gewoonlik geiniteerd en huilerig indien 

hulle honger, dors of nat is. Affektiwiteit het egter ook 'n uitwerking op liggaamlikheid. 

Opeenvolgende spanningsvolle gebeure asook chroniese spanning, kan byvoorbecld lei tot 

hartdefekte en maagsere. 285 Die relasie wat egter meer prominent staan in hierdie bespreking, is 

die invloed van affektiwiteit op geloofsvorming. Gevolglik word daar in hierdie verhandeling ook 

aandag toegespits op affektiwiteit en geloofsvorming. 

In religieuse verband, vind sekere vorme van pietisme in groot mate aansluiting by 'n affektiewe 

benadering tot vorming. In reaksie teen die kognitiewe beklemtoning van die reformasie, 

konsentreer sommige pietiste op die religieuse belewenis van die persoon 286 Hulle loop egter die 

'"'Lee, JM. The shape of religious instrnctionl: 96. 

281Du Toil, SJ & Kruger, N. Die kind: ~ opvoedkundige perspektief. 143. 

"'Schulze, S & Mellet, SM. Opvoedlamde: Studiegids I vir EDU202-{2. (Empiriese Opvocdkunde): 119. 

IDu:e, JM. The shape of religious instruction: 196. Sien ook Van Wyk, AG. Prakti~.e Teologie: Eni&•te studiegids vir PTA 
302-511: 14. 

™Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Mens in lronteks: 583. 

"'Ibid: 611. 

"'Heyn.'!, IM& Van Wyk, AG. Praktiese Teologie: F.ni&•te .. tudiegids vir PIB302-A: 5. 
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gevaar om die rol van kognitiwiteit te ignoreer. Die polarisering van die kognitiewe inhoud en die 

affektiewe inhoud blyk skadelik te wees vir die kind se religieuse en persoonlikheidsontwikkeling: 

"For a healthy personality, a person must know as well as feel. "287 Heyns dui op die valse 

spanning wat daar kan bestaan tussen kognitief en affektief in die siening van geloof. 288 

Affektiwiteit en kognitiwiteit behoort nie as teenoorgesteldes beskou te word nie. Die een is ook 

nie verhewe bo die ander nie. ''Emosie, gesien as 'n toestand van betrokke wees by iets, vereis 'n 

betekenisvolle kognitiewe inhoud. "289 Affuktiewe en kognitiewe inhoud is dus interafhanklik en 

wederkerig befnvloedend. Hulle kan hoogstens onderskei word, maar nie geskei nie, want dit 

bots met die eenheid van die persoon 290 In hierdie verhandeling word daar op 'n episodiese wyse 

onderskei tussen die kognitiewe en affektiewe inhoude ter wille van 'n duideliker en meer 

sisternatiese bespreking van die menslike bestaan. 

Volgens Lee moet affektiwiteit as 'n regmatige inhoud in die opvoeding beskou word.291 Dit is 

nie slegs 'n middel tot 'n doel, naamlik, die bevordering van die kognitiewe dimensie van geloof 

nie. "It is not a way to content ... not a motivational tool to get at content. Affect is a content 

with its own distinctive structure and operations. "292 Dit dien nie net as katalisator en as . 

motiverende faktor wat onderrig vergemaklik nie. Dit is 'n fundamentele dee! van die 

vormingsproses. Tog dien die affektiewe ook as basis vir die normatiewe en kognitiewe vorming 

van die kind.293 Dit geskied deurdat 'n affektiewe vertrouensverhouding eers opgebou word 

tussen die opvoeder en die opvoedeling, alvorens kognitiewe leer maksimaal benut kan word. 

Affektiewe inhoud is hoofsaaklik aangeleerde gedrag volgens Lee. 294 Dus moet daar in gedagte 

gehou word dat affektiewe gedrag ook deur rniddel van sosialisering aangeleer kan word. 

Hiermee word bedoel dat die kind die gevoelsmatige gedrag van rolmodelle navolg, en gevolglik 

"'Lee, JM The shape of religious instruction: 202. 

288Heyns, MH. Oppad na 'n bevryde kategese-bediening: 56-57. 

289Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Mens in kanteks: 589. 
290Vgl Jordaan, WJ & Jordrum, JJ Mens in kanteks: 326; se siening dat menslike helewenis.<:e 'n ee11heidsproses is. 

291Sien Van Wyk, AG. Pmktiese Teologie: Enigste shJlliegids vir PTA302-511: 14. 

292J.ee, JM. The slwpe ofre/igiaus imtnicffon: 197,216. Sien ook Jean-Paul Sarte RC S1<'1chfara TheoryofEmotions: 56-91. 

293Sonnekus, MCH. Die kind en die Evangelie: 26-27. 

"''Lee, JM. The shape of religiou.• instrucffon: 198. 
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intemaliseer. 295 Ouers dra dus die affektiewe inhoud van hul menswees oor aan hul kinders. 

Hierdie sosialisering vind norrnaalweg onbewustelik en nie-intensioneel plaas. Hier kan gedink 

word aan vriendelikheid, humeurigheid, en 'n bree lewenshouding van die rolmodelle waarmee 

geldentifiseer word. 

Pflieger se beskouing dat die dieper eksistensiele lewensvrae nie bloot tot intellektuele formules 

ofkognitiewe inhoud gereduseer kan word nie, beklemtoon die belangrikheid van affektiwiteit vir 

geloofsvorming. 296 Lee is selfs van mening dat affek:tiwiteit 'n kragtiger rol speel as kognitiwiteit 

in ons omgang met die werklikheid. 297 Affektiwiteit vorm dus 'n integrale deel van betenisvolle 

leer, aldus Mell et. 298 

6.2 DOELW/TTE VAN AFFEKTIEWE VORMING 

V ervolgens word aangedui wat die doe! van affektiewe vorming is, of wat daardeur bereik wil 

word. 

6.2.1 EMOSIONELE VOLWASSENHEID 

Die doe! van affektiewe vorming is, onder andere, emosionele volwassenheid. 299 Alhoewel die 

term "volwassenheid", relatief en rnoontlik vaag is, kan dit log gebruik word aangesien dit dui op 

die progressie na 'n toestand waar persone 'n groter bchccr het oor hul emosionele lewe as 

voorheen. Ernosionele volwassenheid het ook te rnak~ met die "sosiaal aanvaarbare rnanier van 

stoom afulaas". 30° Kultuur sa1 dus bier 'n belangrike rol vertolk aangesien die sosiaal aanvaarbare 

manier direk verband hou met die kultuur waarin opvoeding plaasvind. 301 'n Bepaalde kultuur 

bemvloed ouers se rolmodellering van affektiewe inhoud. Veronderstel ouers ervaar oormatige 

stres vanwee 'n prestasiebewuste kultuur waarin hulle leef, kan dit daartoe lei dat ouers meer 

295Jntemalisering is "the inner appmpialion of norm<, by way oF identification with per.mt.< who are the bearers of these 
nonns ... ", aldus FJ Stendenbach in Sozia/e Inreraktion und Lemprozesse: 179ff. 

296pfileger, M. The rig/rt moment 66. 

297Lee, JM. 71ie shape ofreligiou.v indruction: 205. 
298Schulze,S & Melle!, SM. Opvoedkunde: Studiegidsl vir EDU201-Q, (Emp;riese Opvoedlamde): 116. 

299Sien Schulze se bespreking van emosionele volwa.'<.<enheid in Schul7.e, S & Melle!, SM. Opvoedkunde: Stud1egids 1 vir 
EDU202-Q, (Empiriese Opvoedlamde): 50. 

"°Jhid. 
'°'Sien De Jongh van Arkel, IT se mening dat kulturele erfenis en sosialisering 'n rol opeel in die vennoe rrn sires le hantrer. 
Sorg. Praktiese Teologie: Eniyfl! studiegids vir PTB301-9: 47. 
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geredelik hul spanningsdrempel302 oorskry. W oedeuitbarstings of temeergedruktheid kan 

vervolgens teenoor !cinders voorgeleef word as die sosiaal aanvaarbare wyse van streshantering. 

Die sosialiseringsprosesse werksaam in so 'n gesin, kan dus soortgelyke affektiwiteit by kinders 

fasiliteer. Die kind se affektiewe volwassewording, word dus sterk bei'nvloed deur die ouers se 

mate van affektiewe volwassenheid. 

6.2.2 HEELHEID (WHOLENESS) 

Vol gens Sonnekus het affektiewe vorming dit ten doe I om " .. .'n stabiele emosionele toestand by 

die kind te skep.11303 Dit beteken onder andere dat die kind nie oorweldig word deur negatiewe 

ernosies soos byvoorbeeld teleurstelling nie. In aansluiting by Sonnekus, meld Lee dat " ... there 

seems to be evidence that when an individual's feeling-function grows deeper and more mature, 

the unity of the person becomes more apparent. 11304 Die heelheid (wh1•t·11ess) van die mens met 

hom/haarself, en met andere, word sterk beinvloed deur, onder andr' ·lie mate van affektiewe 

ontwikkeling. In die Christelik-godsdienstige opvoeding is hierdie heelheid 'n strewe; 'n strewe 

om in die samelewing, (wat die gesin insluit), sinvol en in heelheid 'n bestaan te kan voer. Om 

hierdie doel te verwesenlik is emosionele stabiliteit 'n noodsaaklikheid. 

6.2.3 VERTROUE IN EIE GEVOELENS 

'n Belangrike taak en doelwit in die affektiewe benadering volgens Lee, "is to help the learner 

trust and indeed to rely on his own feelings ... 1130
' Hy is van mening dat te veel staatgemaak word 

op kognitiewe waameming om realiteit te begryp. Affektiewe waarneming van realiteit is 'n meer 

"direkte" wyse van waameming as kognitiewe waameming. Hiermee bedoel Lee dat "Cognitive 

content is the intellectual representation of a reality [and] .. . is never the same as the reality 

itself 11306 Affektiewe inhoud, in teenstelling, is nie 'n denkheeldige verteenwoordiging307 van die 

realiteit nie, "but rather a person's actual, direct feeling-reaction to a reality which he 

encounters. 11308 Dus is affektiewe inhoud vir die persoon waar en eg. 

302De Joogh van Arlrel maak melding van 'n peraoon se krisisdrempel wat oorllkry Iran word vanwee stn:ssocs wat aklrumulatief 
op die persoon inwerk. Dit resulteer in die oorslayding van 'n persoon se krisisdrempel wat krisisgedrag tot gevolg bet. 
~ la die _,, van lrosnlsle, a!Nado, en gedrog by die pol'BOOll, ll<lril· l'mktllH Tft!/tlSIO: linltpto lllldllg/lb 
vir PTB301-9: 6«>5. 
30'sonnekus, MCH Die kind en die Evangelie: 27. 

"'r..ee, JM. The shape qf religiou.• instruction: 199. 

'°'Ibid: 197. 

'°'Ibid_ 
307Van Wyk, AG meld dat die kognitiewe inhoud 'n inte\lek.tue\e voorstelling is van die werklikheid , en du.• 'n 
denkabstraksie is van die werklikheid. Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA302-S: 15. 

""Ibitl_ 
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Die kind behoort gevolglik geleer te word om ook staat te maak op intul'sie en emosies, om 

sodoende God te leer ken. Hierdeur kan die kind se geloof as "persoonlike verbintenis" 

ontwikkel. 309 Vrr die kind om God te ken en geloof te ontwikkeL kan gekonsentreer word op die 

belewenis van die religieuse. Belewenis is meer outentiek vir die kind (veral die kleuter) as 

rasionele omgang met die godsdiens.310 Die ouer moet dus die oogmerk daarstel om die kind in 

positiewe ervaringe van die religieuse in te lei. 

6.2.4 SELFKENNIS 

Selfkennis as 'n doelwit van die religieuse ondenig, kan nie verwesenlik word sonder dat die 

. affektiewe dimensie van die persoon nie ook daarby betrokke is nie. 311 'n Meer korrekte 

sellWaarneming omsluit die persoon se totale !ewe: kognisie, gevoel, lewenstyl, ensovoorts. Hoe 

'n persoon voeL optree en dink, het te make met hoe sy haarself waarneem en ervaar. Selfkennis 

kan gevolglik 'n persoon se geloofin die selfbeinvloed. 

6.2.5 'N VERTROUENSKLIMAAT 

Die ouer kan vertroue by die kind inboesem deur, onder andere, 'n aangename gevoelsklimaat te 

skep in die ouer-kind-verhouding. 312 Die kind ervaar hierdeur sekuriteit en gevolglik kan dit die 

vermoe om kognitief te leer beinvloed. Indien 'n vertrouensklimaat ontbreek, kan dit onstabiele 

affektiwiteit veroorsaak wat leerprobleme kan veroorsaak soos 'n gebrek aan konsilntrasie, en 

aandag wat dwaal. 313 Indien hierdie vertrouensklimaat ontbreek in die gesin, kan die vermoe van 

die kind om kognitief te leer tydens "huisgodsdiens", nadelig hierdeur geraak word. 'n Kind se 

gedagtes kan byvootbeeld hoofsaaklik in beslag geneem word deur die rusies tussen moeder en 

vader. 

6.2.6 VORMING VAN W AARDES EN NORME 

Affektiwiteit is 'n "medewerker" in die vorming van die Cbristelik-godsdienstige waardes by die 

kind. 314Indien kinders se gesindheid antagonisties is jems die ouers se godsdiens, is dit te 

betwyfel of hulle we! die waardes en norme van hul ouers se geloof en godsdiens sal aanneem. 

'°"Van Wyk, AG. Prakliese Teo/ogie: Enigste sludiegids vir PTA200-W: 284. 

'"'van Wyk, AG. Praktiese Teo/ogie: Enig.•le shldiegids vir PTA301-5: IS. 
311Lee, JM The content of religious instrnctian: 205. 
312Sonnekus, MCH. Die kind en die Evongelie: 27. 

"'Ibid: 50-51. 

'"Ibid: 27. 
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Gray meld dat: " ... only in an atmosphere oflove and trust can outgoing love begin to take root 

and grow".315 Met ander woorde, kinders leer die waardes en norme aan, (soos liefde), van hul 

puers se geloof en godsdiens deur onder andere sosialisering. 

6.2.7 GESINDHEID JEENS GELOOF EN GODSDIENS 

Die prim&-e opvoeders " ... should make every effort to provide a positive climate so that learners 

feel positively about religion and all its many expressions".316Indien ouers 'n negatiewe 

gesindheid het teenoor godsdienstige en geloofsake, kan die kinders hul ouers se gesindheid 

aanleer; veral deur middel van sosialisering. 317 Ouers wat hul godsdiens inkonsekwent beoefen, of 

'n onaangename geloofservaring vir hul kinders bied, kan byvoorbeeld veroorsaak dat kinders nie 

wil affilieer met die geloof en godsdiens van hul ouers nie.318 Dit lei gewoonlik tot 'n negatiewe 

gesindheid jeens geloofsake. Ouers behoort krities te reflekteer oor die affektiwiteit van die 

gesinslewe, om vas te stel of dit 'n F""'itiewe gesindheid by die kinders kweek teenoor hul 

godsdiens. 

6.3 VORME VAN AFFEKTIWITEIT 

Dit moet eerstens vermeld word dat daar 'n gebrek bestaan in die sosiale wetenskappe 

rakende 'n eenvormige definiering en omskrywing van affektiewe terme.319Tog verskaf Lee 

handige inligting rakende die verskillende vorm van affektiwiteit. 320 Affektiewe vonne 

verskil in intensiteit en bet ook verskeie fasette. 321 Sommige van die algemene vorme waarin 

hierdie affektiewe inhoud voorkom, word vervolgens bespreek. 

6.3.1 LIEFDE 

Liefde staan in die Christelike tradisie sekerlik voorop as die mees voortreflike affektiewe 

eienskap wat teenwoordig moet wees in die Christelike opvoedingsmilieu. 322 Lee redeneer dat 

aangesien God volgens die Christelike. tradisie, liefde is, liefde sentraal staan in die religieuse 

315Gtay, J. What about the children?: 92. 
31'Baber, LW. The dichotomies of thinking and feeling, inReligiou" education: 5011. 

"'Baber, LW. beskryf sosialisering as modelling en role-playing. Attitude education in esrly childhood faith 
development, in Faith development In early childhood, edited by DA Blazer: %-97. 

31'sien Jones, SD. Faith moping: youth and the experience of faith: 50-51. 

"'Lee, JM. 1lre shape ef religious instructton: 211. 

"'Ibid: hoofstuk 5. 

321Sien Lee, JM se bespreking in hierdie verbond. Ibid: 209 - 210. 

"'Ibid: 203. 'If GOO is love, if GOO and Jes0s are love in action, then the primary and overarching content of religious instruction 
must be a lifestyle of love." 
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opvoeding.323 Liefde is ook 'n funksie, in die sin dat dit die wyse is waarop 'n persoon se 

karaktereienskappe tot uiting kom. Liefde is ook eerder 'n prosesinhoud as 'n produkinhoud en 

is gevolglik dinamies. 324 Die interpersoonlike verhoudinge in die gesin behoort dus te funksioneer 

deur die liefde. 

Van Wyk is van mening dat lief de 'n uiters komplekse gevoel is en dat 'n multidimensionele 

benadering tot die term verkies behoort te word bo 'n simplistiese definisie. 325 Liefde moet 

holisties verstaan word. Dit handel oor 'n mens se totale lewenstyl en die inhoud van hierdie 

lewenstyl. 326 Die Christelike bekeringsgedagte hand el dan juis oor hi er die veranderde lewenstyl 

wat gekenmerk word deur liefde. Hierdie liefde behels nie slegs die aanwesigheid van een of 

twee, of selfs drie komponente van die W esterse indeling327 van liefd c nie. Dit om vat seks, eros, 

philea en agape in 'n holistiese eenheid. Hierdie liefde is deeply .onaf28 en kan slegs 

interpersoonlik bestaan. 'n Mens kan in die ware sin van die woord nie "iets" lief he nie maar slegs 

"iemand". 329 

Lief de in sy ryke verskeidenheid ( multidimensionaliteit) behoort deur middel van Christelike 

opvoeding, gestalte te kry in die kind se lewenstyl. Die verskillende vorme van liefde moet deur 

die ouers voorgeleef word sodat hul k:inders as liefdevolle persone kan ontwikkel. Liefde as 

Jewenstyl en Jewensbenadering, moet as 'n doel vir die kind se godsdienstige wording gestel 

word. Liefde is dus enersyds dee! van die proses van godsdienstige opvoeding en 

geloofsvorming. Andersyds is dit ook 'n eindproduk van die vormingsproses, 330in die sin dat die 

kind liefde aanleer (eindresultaat), deur liefde te ervaar (proses). Dit wil se Jiefde is 

allesomvattend in die Christelik-religieuse opvoeding soos dit in die gesin plaasvind. Lee verwys 

na Rene Spitz se empiriese navorsing wanneer hy meld dat daar voldoende data bestaan wat 

"'Ibid: 229. 

"'Ibid: 231. 

"'Sien Van Wyk, AG se bespreking en aanhaling \'1111 JM Lee. Proktiese Teologie: lini!}ft< "tudiegid.• vir PTA302-511: 26-29. 

ms;en Lee, JM se besprekiog van lief de wat die totale mens raak. " .. .love involves the whole person ... ". The shape of religious 
instroction: 231. 
327Vgl Lee, JM se viervoudige indeling van liefde. fuid: 232. 
328Brunner, E. Truth and encount:er. 98. 

'"Van Wyk, AG. Praktiese Teo/ogie: Enigste sludiegids vir PTA302-5: 29. 
3301.ee, JM_ The shape ef 1~/igiau.• imtroction: 210. 
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daarop wys dat 'n persoon nie tot wasdom kan ontwikkel sonder liefde nie, en dat die gebrek aan 

lief de selfs sterfte teweeg kan bring. 331 

Die wyse hoe liefde aangeleer word, vind deur kognitiewe onderrig en affektiewe ondervinding 

plaas, aldus Lee. 332 Dit blyk egter dat " ... the way a person learns to love is by being loved, and in 

such a context, by himself engaging in love behaviours". 333 Om die affektiewe eienskap van liefde 

by die kind in die gesinsverband aan te leer, moet die rol van sosialisering deeglik besefword deur 

die ouers, en moet hulle doelbewus let op die "kwaliteit van liefde" in hul alledaagse 

interpersoonlike verhoudinge in die gesin. 

Die sosiaal-wetenskaplike, Harry Harlow, se empiriese bestudering van liefde, het die volgende 

ontwikkelingstadia geidentifiseer: (i) die baba-moeder affc 1 : · ve stadium, (ii) die 

portuurgroepstadium (baba tot baba), (iii) heteroseksuele stadium, (iv) die moederlike of 

vaderlike affektiewe stadium. 334 Dit blyk dus uit sy navorsing dat lief de dinamies is en kan 

ontwikkel by die kind. Die belangrike saak is egter dat liefde deur die kind in die gesin aangeleer 

kan word. Die kind in die verski\lende ontwikkelingstadia kry telkens te make met nuwe 

uitdagings om iemand lief te he vanwee die vergrotende sosiale kring. So ontwikkel die kind se 

liefde van persone in die kern van haar verhoudinge (die moeder) aftot by diegene wat op die 

periferie van haar sosiale \ewe geposisioneer is (byvoorbeeld teenstanders). 

Pedagogiese liefde335 word deur Vrey beskou as die belangrikste kenmerk van die ouer-kind

verhouding. 336 Pedagogiese liefde behels die volgende aspekte: (i) kennis van mekaar ( ouer en 

kind) in die opvoedingsrelasie (Hierdie kennis het te make met 'n subjektiewe "betrokke-wees" by 

mekaar eerder as 'n objektiewe "weet-van-mekaar".) (ii) versorging van mekaar en begaan wees 

oor die ander in die relasie (iii) respek wat beteken om die antler persoon in die opvoedingsrelasie 

onvoorwaardelik te aanvaar as uni eke wese (vi) verantwoordelikheid is om te antwoord op die 

noodroep van 'n ander en daardie persoon se behoeftes te bevredig (v) vertroue wat 

3311hid: 203. 

"'Ibid: 238. 

"'!hid: 239. 

"'sien I.re, JM ""bespreking van Harlow se bevindinge. Ibid: 236-237. 

"'Die tenn "pedagogiese liefde" ""1-d veral gehmik vanuit 'n opvoedkundige perspektie( Dit dui die aard van die opvoeder
opvoedeling-relasie aan. 
336Du Toil, SJ & Kruger, N. lJie kind: n opvoedkundige perspektief 62-63. Sieu hut bespreking van Vrey se werk. 
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bestendigheid en betroubaarheid van die and er in die opvoedingsrelasie impliseer (vi) eerlikheid 

teenoor mekaar in die opvoedingsituasie wat kommunikasie verbeter. 

Bovermelde aspekte van pedagogiese liefde moet aanwesig wees by die ouer om liefde by die 

kind te kweek en om hierdie proses van "lief-word" te fasiliteer. 

6.3.2 EMOSIES 

Emosies is die affektiewe vorm wat die meeste verband hou met liggaamlike veranderinge in die 

mens.337 Lee verwys na die navorsing van Camey Landis wat tweeledige emosionele uitdrukking 

aandui. 338 Eerstens is daar onwil/ekeurige uitdrukking van emosies wat gepaard gaan met 

liggaamlike rypwording. Tweedens is willekeurige emosionele uitdmkkings die resultaat van 

aangeleerde gedrag en nie van liggaamlike rypwording nie. Dit is die a ffektiewe gedragswysiging, 

bewerkstellig deur 'n opvoedingsproses. Laasgenoemde is ven· • toepassing vir die 

gesinsopvoeding. Bekwaamheid van ouers word deur hulle benodig om hut kinders se emosies te 

verstaan, en dit te bestuur aangesien " ... [it] can do much to form or unform attitude, value, or 

belief. •"39 

6.3.3 GEVOELENS 

Gevoelens <feelings) is 'n onderafdeling van atfek (gevoel) of anders gestel, 'n subsisteem van die 

affiiktiewe dimensie van menswees. Dit is nie die meervoudsvorm van gevoel nie. 340 Gevoel is 

onderskeibaar van emosies vanwee die verskil in intensiteit. Gevoelens is 'n sagter vorm van 

affektiwiteit. Die estetiese vind veral hierby aansluiting. Die gevoel van wat goed en reg is vir 'n 

persoon kan ook bier gemeld word (waardes). Belangstelling, stemming, en temperament val ook 

onder hierdie indeling. 341 

6.3.4 GESINDHEID 

Gesindheid is " ... an affective, acquired, and relatively permanent disposition or personality-set to 

respond in a consistent manner toward some physical or mental stimulus. "342 Gesindheid gee 

aanleiding tot 'n bepaalde lewenswyse en gedrag: "attitudes largely account for a person's 

3371.ee, JM. The shape of religiou..'I instruction: 214. 

338lbid: 2 I 5. 

'"Ibid: 216. 

"°Sien Van W)'k, AG se afdeling oorOnderrig. Pmkliese Toologie: Enil§'te studiegids vir PTA302-5/l: 21. 

"'Ibid. 
3421.ee, JM The shape ef religious imtniction: 217. 



Hoofstuk 6-Affektiwitieit en geloofsvorming 64 

approach and subsequent response to virtually all of reality. "343 Daar bestaan dus 'n noue verband 

tussen gesindheid, en opsigt~like optrede asook lewenstyl. 344 

Gesindheid bepaal ook geloof en godsdienstigheid: "Attitudes ... are one of the most important, 

pervasive, and influential of the substantive contents of religious instruction".34s In hierdie 

verband meld Lee dat: "Another major reason why attitudes are so very important in religious 

instruction, is the strong inbuilt linkage between attitudes and overt conduct, between attitudes 

and lifestyle. "346 

Volgens Lee is daar drie kritieke periodes van gesindheidsvorming, naamiik die vroee kinderjare, 

adolessensie, en die vroee volwassenheid. 347 Die invloed van die vroee kinderjare op 

diepergesetelde gesindhede, blyk deurslaggewend te wees. Die huisgesin, (wat hoofsaaklik die 

sosiale konteks van die kind in die vroee ontwikkelin;: 'adia is), behoort dus hier van kardinale 

belang te wees om gesindhede te vorm in die kind. Dit wil dus voorkom of sosialisering nou 

verband hou met hierdie affektiewe vorm, naamiik gesindheid. 348 Die gesindheid wat by die kind 

ontwikkel, veral jeens die ouers en hul godsdiens, behoort gevolglik van deurslaggewende belang 

te wees indien godsdienstige en geloofsontwikkeling by die kind gepresipiteer wil word. 

Sosialisering blyk dus 'n deurslaggewende fuktor te wees in die vorming van gesindheid by die 

kind. Volgens Gordon Allport vind gesindheidvorming plaas deur "die integrasie van verskillende, 

spesifieke reaksies van 'n soortgelyke tipe", deur "intense of traumatiese ervaringe", deurdat dit 

"oorgeneem word van ouers, portuurgroepe, onderwysers en huwelikgenote".349 Die ouer-kind

verhouding blyk dus primer te staan in die aanleer van Christelike gesindhede en gevolglike 

optrede/handelinge. 

"'Ibid 218. 
344Van Wyk, AG. Praktie.fe Teologie: Enigste studiegids vir PTA302-5: 23. 

"'Lee, JM. The shape of religious instroction: 216. 

"'Ibid: 218. 
347Van Wyk, AG. Praktie.ve Teologie: Enigste studiegid.v vir PTA302-5: 23. 
348Lee, JM. The shape of religious instroction: 216. 

349Sien Van W)'l<, AG. Onderrig. Prak1iese Teologie: F.nigstestudiegids virPTA302-51/: 25, waarhy Allport se gedagtesoprom. 
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6.3.5 W AARDES 

W aardes h~ 'n bepalende invloed op gesindheid en gevolglik op Iewenstyl en optrede. 350 Die 

meeste sosiaal-wetenskaplik:es is van mening dat waardes en gesindheid onderskeibaar is, ten 

spyte van 'n intieme verrnenging, terwyl sornmiges van mening is dat waardes 'n sub-indeling van 

gesindheid is.351 Wat wel onbetwisbaar is, is dat die twee 'n noue verbintenis het.352 Waardes is 

nie ingebore nie maar we! aangeleer. W aardes word in groot mate reeds tydens die pre

adolessente stadia vasgele, hoofsaaklik weens die invloed van sosialisering. Die skrywer van 

hierdie verhandeling verrnoed dat waardes eerder deur sosialisering aangeleer word, as deur 

kognitiewe oordrag van kennis rakende die bepaalde waardes. Ouers en antler ro\rnodelle se 

waardes word dus geinternaliseer deur die kind met behulp van intetpersoonlike verhoudinge. 

Lee meld dat "Value represents a deep affective bond between the person and that which he 

values"353
. Hy ontken nie die invloed van mense se denke op hul waardes nie, maar volgens horn 

is waardes primer affektiefvan aard. 

6.3.6 VOORSTELLING EN FANTASERING 

'n Aspek van affektiewe leerwyses in die godsdienstige sfeer word gevind in voorstelling en 

fantasering. V oorstelling is 'n "leerwyse wat so noukeurig moontlik 'n afbeelding probeer weergee 

van dit wat waargeneem is".354 Fantasering bet te make met die meer "abstrakte" dirnensie van 

menswees en behels 'n groter mate van affektiwiteit as voorstelling. Voorstelling, en selfs 

fantasering speel 'n rol in die godsdienstige belewenis van die mens. Die Christelike 

lewensbeskouing omsluit ook 'n "hiemamaals" wat aanleiding gee tot denkmatige voorstellings 

van die lewe na die dood op grond van Bybelse uitsprake. Kinders se geloof kan moontlik 

hierdeur versterk word, veral as hulle daaroor begin fantaseer.355 Dat kinders egter begelei moet 

word vanuit hierdie fantasie na die realiteit van hul godsdienstige lewenstyl moet voorkeur geniet 

in die religieuse opvoeding in die gesinsverband. Kinders kan nie aan voorstellings en fantasie 

''°Ibid: 26. 

"'Lee, JM. The shape of religious instroclion: 226. 

'"Van Wyk, AG. Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA302-5: 26. 

'"Lee, JM. The shape of re/igiOWJ instroction: 227. 

"'&mnekus, MCH. Die kind en die Evange/ie: 54. 

'"Ibid: 56. 
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alleen vaskleef nie. Godsdiens is meer as net 'n verbeeldingsvlug en 'n emosionele 

fantasiebelewenis. Dit het te make met die alledaagse realiteit van menswees.356 

6.3.7 GEWAARWORDINGE 

Met gewaarwordinge bedoel Sonnekus dat voorkennende affektiewe indrukke reeds by 'n kind 

aanwesig is voordat die kognitiewe leerwyse ter sprake kom. 357 Dit impliseer dat die kind se 

affektiewe "observasie" en waarde-oordeel van die opvoedingsituasie in die gesin, in groot mate 

die kennende leerwyse belnvloed. Stabiele en juiste gewaarwording blyk 'n belangrike 

voorwaarde te wees vir effektiewe kognitiewe leer. Sonnekus meld ook dat hierdie eerste vae 

indrukke alle kennende leer, voorafgaan. 358 Emosionele onstabiliteit vertroebel dus die verband 

tussen kognisie en affektiwiteit. Dit imp Ii seer dat die affektiewe "atmosfeer" in die gesin positief 

ervaar moet word deur die kind om die kognitiewe dimensie van godsdienstige onderrig effektief 

te laat plaasvind. 

"Aandag-gee"359 staan in noue verband met gewaarwording, aldus Sonnekus. Na gewaarwording 

moet die kind se aandag behoue bly om kennend te kan leer. Hy meld dat " ... gewaarword en 

aandag-gee, alle ander kennende Ieerwyses begelei ofvergesel. "360 Sonnekus is dus van mening 

dat die gevoelsmatige 'n invloed het op kognitiewe en morele ontwikkeling. Hy is van mening dat 

die "atmosfuer" in die opvoedingsmilieu vertroue by die kind moet wek, sodat die kennende wyse 

van leer meer effektief kan plaasvind. Morele ontwikkeling kan ook hierdeur gefasiliteer word 

aangesien die rolmodel vertrou word. Liefde en wedersydse respek stel die kind in staat om die 

opvoeder as rolmodel te vertrou. Affektiwiteit en sosialisering oorvleuel in hierdie verband. 

6.3.8 DIE ONBEWUSTE 

'n Verdere affektiewe vorm wat geloof en godsdienstigheid kan help vorm, is die onbewuste 

(unconscious). Janson meld dat "the unconscious content of ... [the human] ... mind often affects 

him more profoundly than his conscious thoughts". 361 Alhoewel Freud se oorspronklike 

3~_.ang, MA is van mening dat die n~haracter van die god.~ienstige verhaal, saam met die emosionete inhoud en 
fantasering (kognitiewe), die _persoon help om sin aan die lewe te gee. Acquiring our image o/God: emotional basis/or 
religious education: 11. 

'"Ibid: 50. 

"'Ibid. 
359Soonekus, MCH. Die kind en die Evangelie: 51. 

""Ibid: 51. 
361 Janson, WJM. Fields and vistas which psychology ha• opetred up. Proctical Theology: Only guide for PT AJOli-Tll: 249. 
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aannames rakende die onbewuste blootgestel is aan hewige kritiek, 302 moet daar kennis geneem 

word van hierdie belangrike invloed op die kind se ontwikk'eling in die algemeen en 

geloofSvorming in die besonder. 

6.3.9 ORANGE 

Die rnenslike drange ( dryJVere) kan ook 'n beinvloedende faktor wees in geloofsvorming. 'n 

Drang is "'n Neiging tot gedrag wat geinisieer word deur 'n versteuring in die fisiologiese balans 

.. . en wat daarop gerig is om die versteurde balans te herstel .... ". 363 "Instincts, which are closely 

related to the body, give rise to various desires. "364 Van die belangrikste of primere 

oorlewingsdrange is "honger, dors, seks, en die verrnyding van pyn".365 Die drangteoretici se 

stelsel van sekondere of aangeleerde drange word egter deur Jordaan en Jordaan afgewys as 

grootliks ongeldig. 366 Tog blyk dit dat die dryfkrag van die biologiese disekwilibrium wat 

ontstaan in 'n kind (primere drange), wel bepaalde ;·~<lragspatrone en verwagtinge (of gebrek 

daaraan) tot gevolg kan he. In die mate waarin daar in · F ,, kind se primere drange voorsien word, 

kan dit 'n uitwerking toon op geloofsontwikkeling by di- 1d. 

Drange het dus te make met die "lewensnoodsaakliH >";367 om biologies te kan funksioneer. 

Dit impliseer dat die kind wat byvoorbeeld in swak sosio-ekonomiese toestande opgevoed word, 

nie bevrediging kan vind vir hierdie drange nie. Dit kan wantroue in die mens en sy konteks 

teweeg bring. Hierdie konteks sluit onder andere die godsdienstige sfeer in. Gevolglik kan dit 

nadelig wees vir geloofsvorming by die kind. 

Sosio-ekonomiese bemagtiging, om sodoende die oorlewingsdrang van die behoeftiges te 

bevredig, is onder andere 'n moontlikheid om hierdie aspek aan te spreek in die kind se 

geloofsvorming. Die ouers en die breer gemeenskap, en veral die kerk, het bier 'n groot rol te 

speel, naamlik om die konteks waarin die kind fisiologies en materieel opgevoed word, so te 

vorm en in te rig dat dit opbouend is vir geloofsvorrning by die kind. Geloof in 'n liefdevolle God 

kan byvoorbeeld moeilik wees vir die persoon wat daagliks hongerly en die natuurlike elemente 

362lbid: 242. 

'63pJug, C, Meyer, FW, Louw, DA & Gouws, IA Psigologie Woonieboek. 

364Janson, W.TM. Fields and vista• which psychology has opened up. Proctica/ Thro/ogy: Onlyguifkfor /Y/'A/00-TI/: 252-253. 

36'Jordam, WJ & Jordam, JJ. Mens in lwnteks: 650. 

"'Ibid: 655. 

367 Jocdaan, WJ & Jordam, JJ. Mens in knntek.: 649. 
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moet trotseer. Die veibetering van sosio-ekonomiese toestande in die Nuwe Suid-Afiika behoort 

nie net 'n prioriteit vir die post-apartheid regering te wees nie, maar ook vir die godsdienstige 

gemeenskap. Alhoewel die mate van ekonomiese welvaart nie bepalend is vir geloofSvorming 

nie, 368 kan dit we! 'n beinvloedende rol speel in kinders (en volwassenes) se ervaringsveld en hul 

vennoe om te kan glo. 

6.3.10 BEHOEFfES 

Die bevrediging van kinders se alledaagse behoeftes sluit aan by die bevrediging van hul drange. 

'n Behoefte is egter 'n versagtende vonn van 'n drang. Godsdienstige geloofsvorming kan baie 

meer etfektief plaasvind indien die kind se behoeftes aangespreek word. Maslow se 

behoeftehierargie onderskei vyf groepe behoeftes: fisiologiese behoeftes, veiligheidsbehoeftes, 

liefdesbehoeftes, die behoefte aan agting en waardering, en die behoefte aan 

selfVerwesenliking. 369 Volgens sy teotie word die hierargies hoi!r behoeftes eers ervaar in di en 

hierargies laer behoeftes minstens gedeeltclik bevredig is. Die behoefte aan selfVerwesenliking kan 

dus nie ontstaan alvorens 'n per soon se fisiologiese behoeftes bevredig is nie. V anuit 'n 

opvoedkundige perspektief word 'n onderskeid getref tussen fisiologiese en psigologiese 

behoeftes.370 Die behoeftes van die kind kan sinvol aangespreek word in die gesin deur onder 

andere die volgende: Ouers kan psigologies 'n gevoel van aanvaarding, geluk, en tevredenheid 

skep deur hul liefdevolle betrokkenheid by hul kinders. Fisiologies kan babas se _nat doeke 

vroegtydig omgeruil word, voedsel verskaf word, en 'n ruimte daar gestel word waar die kind 'n 

ongestoorde nagrus kan kry. 

6.3.11 MOTIVERING 

Motivering111 blyk uit navorsing een van die belangrikste voorwaardes te wees vir doeltreffende 

opvoeding en betekenisvolle leer. Intrinsieke motivering het te make met die persoon se vermoe 

om vanuit innerlike bronne gernotiveerd te raak. Die begeerte om byvoorbeeld meer kennis te 

bekom sal dien as dryfveer om persoonlike Bybelstudie te doen. Eksentrieke motivering beteken 

dat 'n persoon staat maak op uiterlike dryfkragte om tot handeling oor te gaan. Die ouer se 

""sien Jf de Jongh V3l1 Atkel se sieoing oor sires en die bantering daarvan. 'n Krisis onl'lfaan hoolimaklik ween.• die onvermoi! 

om stressors innerlik te verwerk en te hanteer. Dit impliseer dat sosi<><lkonomiese bemagtiging gepaard mvet gaan met innerlike 
bemagtiging deurdie aanleer van streshanterings. Sorg. Pmktiese Teologie: Enigsm studiegkh virPTAJOl-9: 59-68. 

369Vgl Jordaan, WJ & Jordaan, JJ.Mens in lwnte"3: 656-657. 

370Schulz.e, S & Melle!, SM Opvoedlamde: Studiegids l vir EDU202-Q, (Empiriese Opvoedkunde): 98. 
371Fyans, U (ed). Achievement motivation: recent trends in the duwry and research. Sien ook Kolesnik, WB. "' wetk: 
Motivation: understanding and influencing human behaviour. Beide bied 'n volledige behandeling V3l1 hienlie mderwerp. 
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dreigement van straf kan byvoorbeeld die tiener motiveer om nie weer laat-aand huiswaarts te 

keer nie. Die gebruik van eksentrieke motivering (byvoorbeeld dreigemente) om kinders se 

bywoning by godsdienstige aktiwiteite te verseker, word hierdeur bevraagteken. Dit wil voorkom 

of intrinsieke motivering groter geloofsvormingswaarde bet as eksintrieke motivering. 

Beide tipes motivering is noodsaaklik om doelwitte te bereik. Daar moet egter gepoog word om 

kinders in die gesin so te motiveer dat huUe vrywilliglik (intrinsiek) godsdienstige doelwitte 

nastreef. "... die ideaal en uiteindelike doelwit moet wees dat die persoon wegbeweeg van 

eksintrieke motivering en intrinsiek gemotiveerd raak aangesien laasgenoemde die wenslike vorm . 

. van motivering is. "372 Die jonger kind beskik egter nog nie oor voldoende kognitiewe vermoens 

om in dieselfde sin intrinsiek gemotiveerd te raak as die adolessent nie. Ouers moet in die 

gesinsverband kennis neem van hoe hulle hul kinders kan motiveer om godsdienstig te ontwikkel. 

Die "atmosfeer" waarin godsdienstige geloofsvonning plaasvind in die gesin, sal ook 'n invloed 

uitoefen op die mate van die kind se motivering. Dit wil dus voorkom of motivering nou verweef 

is met kognisie, affeksie, sosialisering, en die invloed van die sosiomaatskaplik-ekonorniese 

konteks. 373 

6.3.12 GEMOEDSTOESTAND 

'n Ander aspek wat ook betrek kan word by die alfekti('we benadering, is die gemoedatoestand 

(moods) van die persoon. "They concern a more profound level of humanity than either reason or 

feeling . . . Our moods . . . have no specific concrete object. "374 Angs, depressie, blymoedigheid, 

opgewondenheid, en 'n gevoel van mislukking kan bier van toepassing wees. 'n Gemoedstoestand 

kan van korte duur wees, of dit kan 'n meer permanente geneigdheid wees. Die gemoedstoestand 

van ouers en ander gesinslede gaan bier 'n noodsaaklike voorbeeld stel wat by wyse van 

sosialisering oorgedra kan word aan die kind. Dit openbaar iets van die godsdienstigheid van die 

gesinslede. 

'n Inkonsekwente en buierige ouer kan die gevoel van sekuriteit by die kind knou omrede hierdie 

ouer se gemoedstoestand fluktueer. Die kind is dus nooit seker van die ouer se handelinge nie. 

Inkonsekwente dissiplinering verskuif voortdurend die grense van sekuriteit waarbinne 'n kind 

'"scbulz.e, S & Melle!, SM. Opvoedkrmde: Studiegid.• I vir EDU202-Q (F.mpiriese Opvoedkrmde): 92. 

'"Me!Iet, SM se bespreking oor motivering dui op die nrultidimensionele benadering tot motivering. Opvoedkrmde: Studiegids I 
vir EDU102-Q. (Empirlese Opvoedkrmde}, hoo£<rtuk 6. 

'"Janson, WJM. Fields and vi-which psychology has opened up. Proctical Theology: Only guide toPTA/00-T: 253. 
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moet funksioneer en optwikkel. Die gevolglike gebrek aan vertroue in die primere rolmodelle 

veroorsaak 'n gebrek aan vertroue in hierdie rolmodel se totale !ewe, insluitend lrul godsdiens. 

Langtermyndepressie kan 'n negatiewe beeld van die Christelike godsdiens by die kind laat, veral 

as die rolmodel 'n negatiewe lewensuitkyk het. 'n Patologiese verskynsel soos oormatige 

sondebewustheid, is ook 'n gemoedsingesteldheid wat die kind kan weerhou van 

eksperimentering en ontdekking. Waagmoed, durf, en geloofin die self, God, medemens, en die 

natuurlike omgewing, kan hierdeur ingeboet word. 

6.4 OPSOMMING VAN AFFEKTIWITEIT 

Affektiwiteit .het te make met die gevoelsmatige inhoud van mens-wees. Alhoewel die 

navorser erken dat die liggaamlike in 'n duidelike verband gebring kan word met die 

affektiewe, is daar weens funksionele redes nie daarop ingegaan nie. Affektiwiteit is 'n 

regmatige inhoud in die geloofsvormingsproses en nie net 'n"wyse" waardeur kognitiwiteit se 

resultate verbeter kan word nie. 

Doelwitte van affektiewe vornung sluit ·in, emosionele "volwassenheid", heelheid 

(wholeness), vertroue in eie gevoelens, selfkennis, die skep van 'n vertrouenslkimaat, die 
• 

vorming van waardes en norme, asook die vorming van gesindheid teenoor geloof. 

Verskillende vorme van affektiwiteit is ook bespreek, naamlik liefde, emosies, gevoelens, 

gesindheid, waardes, voorstelling en fantasering, gewaarwordinge, die onbewuste, drange, 

behoeftes, motivering en Jaastens gemoedstoestand. 

Dit blyk dat die affektiewe inhoud 'n substansiele inhoud in die godsdienstige onderrig is. 

Geloofsvorming " ... will be lacking in human and divine qualities to the extent to which it is 

deficient in affective content". 37s Ouers behoort baie meer ingesteld te wees op die 

37'Lee, JM. The content of religious instructian: 257. 
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affektiewe inhoud van die geloofsvorming m die gesin, indien hulle die godsdienstige 

onderrigdoelwitte376 wil bereik. 

37'van Wyk, AG. Praktie.,. Teologie: Fnigste studiegid.v vir PTA200-W 297. 
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7. 1 INLEIDING 

Morele filosowe vind dit moeilik om ooreen te kom oor 'n voldoende en konstante formele 

definisie van moraliteit.377 Tog blyk dit onmoontlik om sonder 'n begripsomskrywing oor die weg 

te kom. Vervolgens word 'n paar aspekte van moraliteit bespreek om die saak toe te Jig. 

7.2 MORALITEIT EN KOGNISIE 

Volgens Kohlberg is morele ontwikkeling en kognitiewe ontwikkeling nou verweef Hy leun baie 

sterk op Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling.378 Die beweging vanaf 'n laer na 'n hoer 

vlak. van moraliteit, word gefasiliteer deur cognitive corif/ict.319 Dit vind plaas "when individuals 

recognize (i) that their moral values provide inadequate solutions to a moral problem or (ji) that 

the moral reasoning of others provide better solutions to moral problems than their own. "380 

Deur konflikterende denke word gepoog om kognitiewe ekwilibrium te verkry wat resulteer in 

die vonning van nuwe morele denke: dus (kognitiewe) morele ontwikkeling. "Through cognitive 

conflict, individuals synthesize competing claims, expectations, and principles to construct a 

principle that resolves or at least minimizes the conflict. "381 Die implikasie van Kohlberg se teorie . 

is dat die kind in die vroee ontwikkelingsfases nog nie in staat is om moreel te ontwikkel nie, 

aangesien verstandelike funksionering eers min of meer van tweejarige ouderdom ontstaan 

wanneer die kind oorgaan vanaf die sensories-motoriese stadium na die pre-operasionele stadium. 
382 

377Wren, TE. Caring about morality: philosophical perspectives in moral psychology. 18-19. 

378Gre.en, M Theories qfhuman development: a comparative approach: 198, 199. 

379Ibid: 206. Kohlberg is ook van mening dat alle mense basies goed is em progressief tot hoer vlakke van morele ontwikkeling 
vorder. Hierdie vordering loop parallel met die mens se natuurlike ontwikke~. Sien Van W}k, AG. Pmktiese Teologie: 
Enigste studiegids vir PTA302-5: 4849. 

~d:209. 
381lbid: 206. 

382Piaget, J Play, dreams and imitation i11 childhood: 34 l-356. Sien ook ~ werk: The origim of intelligence in children: 62-77. 
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'n Ernstige tekortkoming van Kohlberg se morele ontwikkelingsteorie is juis dat hy moraliteit 

hoofsaaklik navors en bespreek in terme van kognitiwiteit: "His primary concern is with moral 

thought, as opposed to moral behaviour ... Kohl berg declines any attempt to explain the entirety 

of morality, preferring instead to concentrate on the rational foundations of moral judgments. "383 

· Dit impliseer dat kinders wat nog in die sensories-motoriese384 fase is, se morele ontwikkeling nie 

aangespreek word nie. Aangesien 'n belangrike dee! van die indiwidu se ontwikkeling in die eerste 

paar lewensjare plaasvind, is dit belangrik dat die invloed van hierdie eerste ontwikkelingstadia in 

berekening gebring moet word. Sy teorie, wat gebaseer is op rasionele onderhoudvoering, dui nie 

noodwendig die gedragsdirnensie van rnoraliteit aan nie. Daar kan dus in sy bevindinge 'n 

diskrepansie wees tussen morele denke en morele gedrag. Indien Kohlberg ook morele gedrag en 

die ontwikkeling daarvan bestudeer bet, kon dit beter insig verleen bet in die moraliteit van 

kinders. Hierdie verhandeling wil dan onder andere die verband vasstel tussen morele gedrag 

(handelinge) en geloof. 

Kognisie speel we! 'n belangrike rot in die vorrning van moraliteit, veral in die latere 

ontwikkelingstadia. Groome is dan juis van mening dat " ... we do not invite them to think 

enough, or to think critically''. 385 Volgens Piaget en Kohlberg se ontwikkelingsteorie, is 

redenasievermoens deurslaggewend vir persone om na 'n volgende kognitiewe en morele 

ontwikkelingsvlak te beweeg: "cognitive conflicJ is the 'motor' that drives moral 

development". 386 Om moreel te ontwikkel behels, ond<:: 1 ndere, kognitiewe ontwikkeling, maar 

dit blyk slegs een kant van die spreekwoordelike murrtstuk te wees. 

7.3 SOSIALISERING EN MORALITEIT 

Die invloed van sosialisering behoort van deurslaggewende belang te wees om rnoraliteit te vorm 

aangesien daar 'n "... dinarniese wisselwerking tussen die groeiende persoon en sy of haar 

omgewing"387 bestaan Deur identifisering met rolmodelle vind die waardes en norme van 

303C.rnen, M. Theorle..• of human deve/opmmt: a comparative approach: 200. 

"'Piaget se benaming vir die ouderdomsgroepering vanaf0-1.5 jaar. Fowler, JW. Stages of faith: 53. 

385Clroorne, TH. Chn"stian religiou.v education: 254. 

""'Green, M. Theories of human development: a comparative approach: 206 .. 

387Van Wyk, AG. Onderrig. Praktie"e Teologie: Enig.<te "tudiegids vir PTA302-5: 58. 
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opvoeders inslag by die kind. Van Wyk is van mening dat dit een van die belangrikste maniere is 

waarop iemand moraliteit aanleer. 388 

Opvoeders/ouers bevind hulself egter binne 'n bepaalde omgewing.389 Hierdie omgewing se 

waardes en nonne, (in die gesin volgens hierdie studie), word gevolglik deur kinders geleer, deur 

middel van, veral, sosialisering. Wright is van mening dat: "the individual's moral behaviour is 

shaped not only by his character and inner controls, but also by his immediate social context, the 

. nature of his relationships to other people, and the social pressures at work on him". 3~raliteit 

kan dus nie geskei word van die sosiale konteks waarin vanning plaasvind nie, en gevolglik moet 

die sosialisering wat in die gesin plaasvind, die kind se vorming betnvloed; en in besonder 

geloof'Svonning. 

Volgens Piaget is daar tot en met tweejarige ouderdom nie veel sprake van denkmatige 

funksionering nie. 391 Kohlberg neem egter aan dat 'n sekere mate van kognitiewe vermoens reeds 

by die kind onder twee jaar bestaan, maar dit kan betwis word. 392 In di en kinders onder twee jaar 

nog nie oor voldoende kognitiewe vermoens beskik nie, impliseer dit dat hulle nog nie moreel 

gevorm kan word nie. Dit blyk egter dat sosialisering 'n belangrike invloed uitoefen op 

gedragsvonning Indien dit die geval is, is Kohlberg se aanname dat moraliteit insintriek 

ontwikke~ 393 onder verdenking. 

Aangesien Kohlberg se "... primary concern is with moral thought, as opposed to moral 

behaviour", 394 blyk dit dat hy die invloed van sosialisering by wyse van "... reinforcement, 

modelling, and identification ... ", 395 agterwee laat. Moraliteit kan egter nie net in terme van 

denkmatigheid beskou word nie. Jordaan meld dat morele gedrag ook aangeleer word volgens 

3881bid: 59. 

""Hierdie omgewing sluit in die: geografiese, hiologiese, sosiale en psigiese, aldus Heyn.•, J,M. Pralrtie"e Teologie: 
Enigste studiegidavir PTB40J-9, (Didache): 12-15. 

"°Wright, D. The psychology of moral behaviour: 24. 
391Green, M. Theorie.v of human development: a comparative approach: 173. 

"'Ibid: 199. "Kohlberg takes cognitive development in infancy and early childhood for granted". 

"'Van Wyk, AG. Onderrig. Praktiese Teo/ogie: Enigste studiegids vir PTA302-5: 49. Van Wyk vat Kohlherg se siening so 
saam: 'Morele ontwikkeling is dus 'n natuurlike ontwikkelingspr en nie primer die toepassing van enige eksinlrieke stelsel 
soos 'n stel Christelike gedragsreels nie. • 

"'Green, M. Theories of human development: a comparative approach: 200. 

"'Ibid. 
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die operante leerbenadering.3~eivolgens " leer 'n persoon sosiaal-<ICll1VaOl"bare mare/e 

gedrag deur gepaste positiewe versterking, negatiewe versterking en straf". 397 

Ook Sonnekus is van mening dat nonnatief-geestelike onderrig plaasvind, onder andere, deur die 

voorbeeld van die opvoeder.398 Gevolglik behoort morele gedrag gevorm te word deur middel 

van die sosialiseringsprosesse werksaam in die gesin. Ouers behoort dus as rolmodelle 'n 

deurslaggewende rol te speel, aangesien kinders nit "eie inisiatief ... en ... willens en wetens" met 

rolmodelle identifiseer. 399 Dit geld veral tydens die vroee ontwikkelingstadia, wanneer die kind 

nog nie oor voldoende kognitiewe vermoens beskik om te onderskei tussen reg en verkeerd nie. 

Selfs tydens adolessensie kan sosialisering in die gesin steeds die adolessent help om morele 

waardes te internaliseer sodat dit kan dien as riglyne vir gedrag.400Sch• :!,..e meld verder dat die 

ll'.)'se waarop ouers met hul kinders praat oor morele sake (sosiali '~), kan bepaal of die 

kinders daardie morele waardes internaliseer, al dan nie.401 

Die sosialiseringsbenadering tot vorming is " ... non-developmental and s1 · >ifies how behavioral 

patterns are acquired and lost at any age".402Dit verskil dus van V ·>!tlberg en Piaget se 

ontwikkelingsbenadering. Volgens Wright kan 'n kind se morele de• gevorm word deur 

"modelling and social reinforcement". 403 Die sosialiseringsbenadering tot moraliteit, hoef egter nie 

as teenpool van die ontwikkelingsbenadering gesien te word nie. Hulle is eerder aaffi.ullend tot 

mekaar. 

396Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Mens in konteks: 552. 
397Ibid. 
398Sonnekus, MCH. Die kind en die Evangelie: 187. 

""Ibid: 189-190. 

"'°Schulze, S & Melle!, SM. Opvoedkunde: Studiegids I vir EDU20UJ (Empiriese Opvoedkunde): 39. 

""Ibid. 

""Wright, D. The p.<;ychology of moral behaviour. 167. 

'°'Ibid. Wright verwys na Bandura & McDonald se empiriese navorsing wat aangedui bet dat " ... matnre children can he 
made immature and immatue, mature, throngh exposure to an adult model who coasistenUy expresses one or other types 
of moral thinking ... these results have been hailed as damaging to the cognitive-developmental vi""JJOinl. ~ 
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7.4 DISS/PLINE EN GELOOFSVORMING 

Die aanleer van morele gedrag kan sterk belnvloed word deur die wyse waarop dissipline in die 

gesin toegepas word. 404 In di en ouers hul kinders nie dissiplineer vir gedrag wat onaanvaarbaar is 

vir die gesinswaardes nie, kan immorele405 gedrag versterk word by die kinders. Om dus gedrag, 

wat aanvaarbaar is volgens bepaalde Christelike waardes, te vorm by kinders, sal dissipline in die 

gesin toegepas moet word. "Dissipline ts m werklikheid bestaansbeveiligende 

grensalbakening. "406 Hierdie grense bring gerusstelling vir kinders deurdat hulle besef wat die 

verskil tussen reg en verkeerd is binne hul kultuur, samelewing en godsdiens. 407 Gerusstelling kan 

ook spruit uit die besef <lat ouers vir hulle as kinders omgee, deurdat hulle hul kinders nie maar 

laat begaan nie. 408 

Die wyse hoe dissipline in die gesin toegepas word, kan egter die vertraging of fasilitering van 

morele ontwikkeling en geloofsvorming teweeg bring. 409 Wrigth reageer op die rol van dissipline 

in die gesin, aan die hand van empiriese navorsingsresultate oor jeugmisdadigers: " ... there is the 

highly inconsistent quality of the discipline in delinquent homes''. 410 Kinders het behoefte aan 

dissipline wat met liefde gepaard gaan. Dit bied sekuriteit deurdat die kind, onder andere, geleer 

word wat die omgewing se reaksie op sy/haar aksies is. 411Tog wys hy verder daarop dat 

jeugmisdaad ook kan verband hou met ouers wat te streng is in die handhawing van dissipline. 412 

'°'Sien Jordaan se illustrasie oor hoe straf en negatiewe versterking, 'n verandering in gedrag teweeg kan bring. Jordaan, 
WJ & Jordaan, JJ. Mens in konteb: 522 & 552. 

'°'Immorele gedrag is gedrag wat nie ooreenstern met die waardes van die meerderheid van mense in 'n bepaalde groep 
nie; " ... what the majority happen to ... dislike". Volgens 'n aanhaling van AN Whitehead. Ibid: 552. 
406Swanepoe1, F, Nel, M.& Olivier, M. Die kleuteren die Bybel: 9. 

'°'Ibid. 

'°"Ibid. 

"°'Schulze, S & Melle!, SM. Opvoedkunde: Studiegids I vir EDU202-Q (Empiriese Opvoedkunde): 39. 
41'wright, D. The psychology of moral behaviour: 99. 
411Ibid. "Jn the home where parents are consistent, the child ]earns that his own behaviour to a large extent, detennines 
how others respond to him, and this is a crucial element in his general feeling that he can exercise some control over 
how others behave towards him." 

"'Ibid: l 00. 
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7.5 WAARDES EN NORME 

Heyns meld dat waardevrye opvoeding nie bestaan nie.413 Waar geloofsvorming ter sprake is, 

moet waardes en norme aanwesig wees. Hierdie waardes en norme is dee! van die kind en die 

ouer se omgewingis, (geografies, biologies, sosiaal, en psigies)414
. Die geloofsvorming en 

godsdienstige ontwikkeling van die kind in die gesin, is dus ook gelade met sekere waardes. Vera! 

die ouers se waardes en norme word aan die kind oorgedra deurdat die kind dit waarneem, met 

die opvoeder identifiseer, en deur die ervaring van hierdie waardes en norme.415 Wright wys op 

die belangrike rol van ouers om hul waardes by hul kinders tuis te bring: "There is very reason to 

think that most people who have been closely attached to their parents in youth, remain marked 

by their values for life". 416 

Vo lg ens Van der Ven is daar vier teorit! van toepassing op die vorming van waardes naamlik, 

-waarde-oordrag, waarde-verheldering, waarde-ontwikkeling en waardekonununikasie.417 Tydens 

waarde-oordrag vind daar nie werklik kommunikasie plaas tussen sender en ontvanger nie. " ... dit 

is 'n eenrigtingproses waarin die sender hoofsaaklik aktief en die ontvanger passief is", 418 en 

minder effektief blyk te wees. Waarde-verheldering le klem op die outonomie van die leerling 

deurdat die sender slegs as begeleier van die ontvanger se bestaande waardes optree. Die 

ontvanger word met die verantwoordelikheid gelaat om self sy/haar waardes te kies. Kohlberg se 

waarde-ontwikkeling behels die ontwikkeling vanaf 'n laer hierargiese vlak na 'n h00r vlak weens 

die ontstaan van 'n disekwilibrium in die bestaande vlak. Ekwilibrium word dan verkry deur oor te 

beweeg na die volgende hot!r vlak. Laastens meld Van der Ven waarde-konununikasie wat op 

"demokratiese" wyse poog om oor waardes te kommunikeer. Die sender kommunikeer met die 

ontvanger op so 'n manier dat "... die ontvanger sender word en die sender op sy beurt 

ontvang".419 Dit geskied deur desentrering waarin die sender horn ook in die posisie van die 

ontvanger se waardes plaas, 'n Outoritere oordrag van waardes word dus in hierdie teorie 

afgewys. 

41'Heyns, LM. Praktie"e Teologie: Enigste studiegid" vir PTf/403-9 (Didache): 11. 

""Ibid: 12-15. 

"'Ibid: 25. 

""wright, D. The psychology of moral behaviour. 200. 

417Heyns, LM. Praktiese Teologie: Enigrte studiegid.• vir PTf/403-9: 6-10. 

"'Ibid: 6. 

'"Ibid: 8. 
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Waardes en norme is nie slegs te vinde in die inhoud van <lit wat bespreek word tydens, 

byvoorbeekl, die huisgodsdiens nie. Die "saam-wees" van die gesinslede tydens huisgodiens, dra 

reeds 'n sekere waarde. Indien die gesin met gereelde frekwensie saarn huisgodsdiens beoefen, 

het hierdie byeenkoms 'n norm geword vir die gesin. Heyns beskou waardes as die voorloper vir 

norme. Uit laasgenoemde spruit 'n persoon of groep se lewensbeskoulike en religieuse 

referensiekaders. 420 Dit waaraan kinders en ouers waarde heg, kan dus 'n invloed uitoefen op hul 

geloof en godsdiens. 

Wat egter van belang is, is dat ouers laities moet kan retlekteer op die implisiete waardes en 

norme in die gesin. Daar moet bepaal word hoe hierdie "versteekte" waardes en norme die 

geloofsvorming van die kind kan beihvloed. 421 

7.6 AFFEKTIWITEIT EN MORALllEIT 

Waardes is 'n vonn van affektiwiteit soos Lee dit bespreek: " ... when we say that a person values 

something, we mean that he has a special kind of affective attachment for that particular 

reality".422Dit dui daarop dat moraliteit ook 'n affektiewe dimensie het. Jordaan en Jordaan stet 

dit so in hul kritiek op Kohlberg se kognitiewe ontwikkelingsbenadering tot moraliteit: "Baie van 

'n mens se morele besluite berus eerder op intui:sie en gevoel, as op stap-vir-stap redenerings".423 

7. 7 OPSOMMING VAN MORALITEIT 

In hierdie hoofstuk is eerstens na die verband tussen moraliteit en kognisie gekyk, veral 

volgens Kohlberg se morele ontwikkelingsteorie. Hy beweer dat morele ontwikkeling 

~paard gaan met die natuurlike ontwikkeling van die mens en gevolglik nie afhanklik is van 

'n eksintrieke stelsel soos Christelike gedragskodes nie. Hierdie siening is egter blootgestel 

aan emstige kritiek. V ervolgens het dit geblyk dat sosialisering 'n belangrike rot vertolk by 

morele ontwikkeling. Gevolglik kan moraliteit nie net geskoei word op kognitiewe vorming 

nie. Die belangrike rol van dissipline in die gesin om geloofsvorming te fasiliteer het geblyk 

""Thid: 4. 
421Groome, TH_ meld dat: ..... it is imperative that our religious education develop in us a critical capacity for discerning 
the mixed influences of socialization in our lives". Chn"stian religious education: 123. 

"'Lee, JM. The shape of religious instroction: 227. 

423Jordaan, WJ & Jordaan, JJ. Men.• in kontek.<: 556. 
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uit die "bestaansbeveiligende grensafbakening" wat dissipline bied en die vertroue wat dit 

kan skep by kinders. 

Wat verder na vore gekom bet in hierdie hoofstuk is dat "waardevrye" vorming/opvoeding 

nie bestaan nie. Ouers behoort egter krities na hut eie waardes en norme te kyk om die 

moontlike invloed daarvan op hul kinders te bepaal. Aangesien waardes in 'n groot mate 

gevoelsmatig van aard is, en morele besluite soms geneem word op grond van intursie en 

gevoelens, blyk dit dat moraliteit ook in wisselwerking staan met affektiwiteit. 

Alhoewel Kohlberg se bekende morele ontwikkelingsteorie "kognitief-ontwikkelingsgerig" 

is, 424 !ewer sosialisering en affektiewe faktore ook noodsaaklike insette om geloofsvorming 

te bewerkstellig. 

'"Van Wyk, AG. Ondenig. Praktiese Teologie: Enigste .•tudiegids vir PTA302-5: 48. 
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8.1 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE BENADERING 

Geloof en godsdienstigheid word in hierdie verhandeling bestudeer vanuit 'n prakties-teologiese 

benadering. OngeJukkig is daar nog heelwat onduidelikhede met hierdie terminologie en bestaan 

daar nie 'n eenduidige antwoord nie. 

8.1.1 WAT JS PRAKTIESE TEOLOGJE? 

Praktiese teologie ~s steeds in stryd oor die "se/bstverstandnis" van die vakgebied. Firet beweer dat 

die vak tog 'n "disciplinary matrix" gevind het waarin toenemend rneer praktiese teoloe hulself tuis 

vind. 426 Volgens Firet kan hierdie matrix beslayf word as die kommunikatiewe handelinge in <liens 

van die evangelie.427 Hierdeur mag daar egter nie ma.klik afgelei word dat daar 'n eenstemmigheid 

oor die vak bestaan nie. 

Mette wys daarop dat in die moderne Duitsland nie alle praktiese teoloe dieselfde bedoel wanneer 

hulJe praktiese teologie as 'n handelingswetenskap beslayf nie.428 Hier tree minstens drie benaderings 

na vore, naamlik die empiries-analitiese uitgangspunt van teoloe soos Bastian en Dahm, die 

dialekties-ideologiekritiese vertekpunt van Otto, Greinacher en Spiegel, en die tussen-in standpunt 

van Baumler, Zerfass en Stollberg. 429 

Alhoewel Pieterse beweer dat daar binne die Nederlandse benadering tot praktiese teologie 'n groot 

mate van konsensus is, blyk <lit daar nietemin ten minste 66k drie verskilJende benaderings bestaan: 

'n hermeneutiese orientasie (Firet, Heitink, Dingemans ); 'n empiries-analitiese benadering ( onder 

andere Van der Ven), en 'n polities-teologiese vertrekpunt (Van Kessel, Hofte en Meeuse).430 

42The tenn "empiries" verwys nie noodwendig na die wetenskap-filosofiese vertrekpunt van hierdie verhandeling nie, maar 
verwys na die empiriese navorsing wat die navorser onderneem by wyse van semi-gestruktueerde onderhoude. Dit vervolg 
dus op die voorafgaande literatuurstudie. 

426Firet, J. Communicatief handelen in de dienst van het Evangelie, in Spreken als een leerling: Praktisch-teologische 
opstellen: 260. 

4271bid. 

428Mette, N. Theorie der praxis: 218. 

429Sien Wolfaardt, JA. Praktiese teo/ogie: Studiegids 1 vir PTH400-5: 83-97. 
430Sien Gerber, JJ. 1994. Ghetto of woestyntog? 'n Ondersoek na die geloofsbeeld in die katege.mnateriaal van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk 24-25. 
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Binne die Suid-Afiikaanse konteks is daar sprake van ten minste drie benaderings in die praktiese 

teologie. Die diakonologiese benadering, ( ook genoem die konfessionele benadering), sien die Skrif 

as die enigste kenbron en is veral gerig op die opleiding van predikante. Die korrelatiewe, (of 

prakties-teologiese benadering), 431 bevat verskillende aksente en word veral in die departernent 

praktiese teologie van die Universiteit van Suid-Afiika beoefen. Die kontekstuele benadering, (De 

Grucy, Cochrane en Petersen), se fokus is weer op die konteks en die transformasie daarvan.432 'n 

Vierde benadering tot praktiese teologie is egter besig om te ontwikkel. Sonder om geheel en al weg 

te doen met praktiese teologie as kommunikatiewe handelingswetenskap, word daarna gestreef om 

die talle "voetangels" wat aan praktiese teologie kleef soos dit beoefen word in 'n modemistiese 

wereldbeskouing, te ontkom. 433 Hier word veral gewys op die negatiewe invloed van die 

modemisme se redtiksionisme, atomisme, rasionalisme, nai:ewe realisme, die objek-subjek digotomie, 

'n meganiese wetenskapsbeskouing, en die lukraak gebruik van ander wetenskappe se metodes, asof 

hierdie metodes waardevry is. In plaas van 'n kritiese benadering word daar beweeg na 'n 

gedifferensieerde benadering, 'n relasionele waarheidsbeskouing, (let wel, nie relativisme nie ), en 'n 

netwerkbeskouing van die begrippe "teologie" en "wetenskap" .434 

Die aard van wat "teologie" is en die reikwydte hiervan bepaal in groot mate die karakter van en 

verskillende benaderinge tot praktiese teologie. Vele beskouinge oor wat teologie is, word geken 

deur 'n meganiese en reduksionele definisie, byvoorbeeld, Van der Ven sll dat teologie is " ... de 

kritisch verantwoorde, methodisch geleide en systematisch geordende kennis omtrent het 

geloofsverstaan van de kerk als christengerneenschap".435 Hierdie saak kan egter nie verder toegelig 

word nie weens die beperktheid van hierdie verhandeling. Gerber en Van Wyk het reeds navorsing in 

hierdie verband gedoen. Laasgenoemde dui aan dat teologie te make bet met die perspektief van 

431Van der Ven, JA. 1994. Empirical melhodol<>@Y in practical theology: why and how?, in Proktl••• T•o/ogi• fn Suld-A{rlka 
9(1): 30. Sien ook die moontlike besware teen 'n prakties--teologiese benadering in: Van Wyk, AG. 'n Evaluering van die 
gronds/ae van die dialwno/ogiese benadering vanuit 'n praktiea-teologiese perspektief 157-158. 
432Sien in die verhand Burger, C. Praktie.c:e teologie in Suid-Afrika. en Cochrane JR, De Gruchy, JW en Petersen, R. In word 
and deed: towards a proctical theology of social tronsfomwtion. Vgl ook Wolfaardt, JA se samevatting van praktiese 
teologie se posisie in Suid-Afrika. Praktiese Teologie: Enigste studiegids vir PTA200-W: 4-13. 

"'Sien Van Wyk, AG. Methodological challenges facing the Seventh-day Adventist theology in the year 2000: a practical 
theological perspective. 

"'Ibid. 

"'van der Ven, JA. Katecheti.oche leerp/anontwikkeling: 5. 
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geloof waarin God, mens en wereld as grensbegrippe funksioneer. 436 Heyns stel dit dan ook soos 

volg: "Teologie bestudeer dus eerder elke antler wetenskap, ook die voile werklikheid, met die 

enkele kwalifikasie dat die studie uit die gesigshoek van die teologie gedoen word. En hierdie 

gesigshoek is die geloofsaspek. "437 Die navorser is van mening dat hierdie definisie van "teologie" 

genoeg rykwydte aan die praktiese teologie bied om enersyds nie in kerklike teologie te verval nie of 

andersyds "oewerloos" te word nie. 

Hierdie verhandeling wil dus 'n prakties-teologiese benadering kies wat vanuit 'n perspektief van 

kommunikatiewe geloofshandelinge, die geloofsvorming in die huisgesin bestudeer. Daar word egter 

nie op 'n ongedilferensieerde wyse by die kritiese teorie van Habermas aangesluit nie. Van Niekerk 

wys daarop dat "Habermas's views on communication are still in consonant with modern 

communication theories' on the conduit metaphor based 011 the 'sender-message-receiver' structure. 

The most important task, according to this commmii,«tion theory, is to eliminate 'noise' and 

interference as if they are not part of the communication process. . . . In his communication theory he 

singled out speech actions among other forms of communicative actions, specifically excluding 

nonverbalised actions and bodily expressions. "438 

8.1.2 'N EMPIRIESE METODOLOGIE 

Geloof en godsdienstigheid word in hierdie verhandeling bestudeer deur gebruik te maak van 

empiriese metodes. Hiermee wil daar nie te kenne gegee word dat dit die enigste wyse van navorsing 

is rakende geloof en godsdiens in die gesin nie. 439 Die rede vir die implementering van 'n empiriese 

metodologie om hierdie fenomeen te bestudeer, le gesetel in die navorser se voorwetenskaplike 

waarneming, dat geloof en godsdienstigheid in die AGS meer vanuit 'n konfessionele benadering tot 

dusver bestudeer is. 'n Empiriese metodologie, binne 'n prakties-teologiese benadering, kan ook 

"'van Wyk, AG. 'n Verl<ennende M•llJ>r•k rondom die b<lljrip tooloai• in di• ven1killond<I prAklla-lo&loll<I Mnilderinlf, In 
Prakh'ese teo/ogie in Suid-Afrika 8 (!): 80. Sien ook Gerber, JJ. Ghettv ofwoestyntog? 'n Ondersoek na die geloofsbee/d in 
dte kategesemateriaal van die Nederduilse Gereformeerde Kerk. 24-25_ 
437Heyn-' MI-l 1996. Oppad na 'n bevryde kategesese-bediening: 'n kritiese evaluen·ng van die .Ned Geref Kerk se kategese
teorie en -pmxis, en 'n moontlike altematief: 87. 

4311van Njekerk E 'Cr;tim/ themy' in the 20th qmtuot 

"'volgens Van der Ven, JA. 1994, moet elke praktiese teoloog 'n funksionele keuse uitoefen ten opsigte van 
navorsingsmetodologie: "One can not do everything at the same time in a professional scientific way." Hy vervolg deur te 
meld dat daar gekonsentreer en gefokus moet word op een benadering, sender om uit voeling te raak met ander benaderings 
in die teologie. Sien sy: Empirical methodology in practical theology: why and hoWI, in "Prakh'ese Teologie in Suid-Afrika 
9(1):35. 
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insigte !ewer wat byvoorbeeld nie deur die kritiese rasionalisme gel ewer kan word nie. 440 In hierdie 

verhandeling word daar uitgegaan van die siening dat 'n prakties-teologiese benadering 'n ander 

perspektief kan verleen aan die tema van hierdie studie en nie noodwendig "beter" resultate kan 

lewernie. 

8.1.3 WETENSKAPLIKE KENNISVERWERWING 

Rakende wetenskaplike kennisverwerwing441 verwys Rossouw na twee moontlike filosofiese 

paradigmas. Eerstens verwys hy na die "standaardbeeld" van die wetenskapsmetodologie. 

Hiervolgens dien die natuurwetenskaplike kenproses as model vir, onder andere, die 

geesteswetenskaplike studieveld. Hierdie logiese positivisme handhaaf die premis dat "alle 

wetenskappe uiteindelik dieselfde kenteoretiese struktuur het". 442 Die "standaardbeeld" word 

geskoei op die "fundamentele aanspraak dat wetenskaplike kennis die status het van suiwere 

objektiwiteit en dat hierdie status op sy beurt gewaarborg word deur die rasionele metode van 

wetenskaplike kennisverwerwing". 443 

Popper se kritiese rasionalisme bet begin weg beweeg vanaf die "standaardbeeld" van die 

wetenskaplik-filosofiese denke. Volgens sy prohlem-solving wetenskapsbeeld moet 

kennisverwerwing plaasvind deur te poog om, onder andere, bestaande teorie te falsifiseer en te 

verifieer. 444 Alhoewel hierdie verhandeling in 'n mate bestaande literatuurstudies en prakties

teologiese teoriee met mekaar vergelyk, sal Popper se benadering, (met Bastian as prakties

teologiese eksponent daarvan), egter nie prominent figureer nie. In hierdie verhandeling word daar 

weg beweeg van die "standaardbeeld" en van Popper se kritiese rasionalisme. Aansluiting word 

eerder gevind by Thomas Kuhn se puzzle-solving paradigma. 445 Volgens sy siening is die 

navorsing, bevindinge en aanbevelings van hierdie verhandeling nie "op 'n afdoende wyse eens 

440Sien JS Kruger se vyf metawetenskaplike posisies van die twintigste eeu, naamlik: logiese ernpirisme, kritiese 
rationalisme, kritiese teorie, fenomenologie, en die hermeneutiese skoal. Studying religion: a methodological introduction 
to science of religion: 11-24. 

""ht hierdie geval, die verwerwing vau kennis in sake geloofsvonning en godsdienstigheid in die huisgesin. 

442Van Huyssteen, W. Teologie as kn"tiese geloqfsverantwoording: teon·evonning in die .ti1:f!tematiese teologie:17. 

"°Sien Rossouw, HW. Wetenskap, interpretasie, wysheid: 3. 
444Van Huyssteen, W. Teologie a.'I kn·tiese geloofsverantwoording: teorievonning in die .11istematie.fe teologie: 4 J. 

'"Jn hierdie verhaudeling word daar op 'n episodiese wyre onderskeid getref tussen die problem-solving vau die 'kritiese 
msionalisme", (van Karl Popper), en die puzzle-solving van Kuhn se paradigmatiese benadering. Eersgenoemde beskou die 
taak vau die wetenskap as die falsifisering en verifikasie vau bestaaude teorii!, teJ:wyl laasgenoemde eerder wil aandui hoe 
die onderhoude sin en betekeuis gee aau geloofsvonning in die AGS. Vgl oak Van Wyk, AG: 'Die teoloog wat binne so 'n 
paradigmatiese heskouing werk word nie gekonfronteer deur objektiewe probli:me wat getoets (en gefalsifiseer) moet word 
nie, maar werk eerder met raaisels wat opgelos moet word". 'n Evaluei-ing van die grondslae van die diakonologiese 
benadering vanuit n prakties-teologlese perspektief: 177. 
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en vir altyd aan tydlose nonne af te lees nie. Sulke nonne is konteks-afhanklik. Hulle word 

mede bepaal deur historiese en sosiale faktore wat 'n rol speel in die !ewe van die mens wat 

wetenskap beoefen. "446 Die wetenskaplike metode in hierdie verhandeling maak dus nie 

aanspraak op "suiwer objektiwiteit" nie maar wil eerder poog om in 'n bepaalde kultuur

historiese konteks, die navorser se kennisverwerwing rakende geloofsvorming en 

godsdienstigheid, weer te gee. Die navorser aanvaar dus dat navorsing in 'n ander konteks en 

tydvak, moontlik ander bevindinge kan oplewer. Verder kan die gevaar van die logiese 

empirisme grootliks hierdeur vermy word, naamlik dat die bevindinge van empiriese navorsing 

"absoluut" is en dit die "finale antwoord" op die vraagstuk ter tafel gele kan word.447 

8.1.4 'N HANDELJ.NGSWETENSKAPLIKE BE.NADERI.NG 

'n Handelingswetenskaplike benadering tot geloofsvorrning en godsdienstige ontwikkeling is gekies, 

omrede hierdie benadering se "fokuspunt die kommunikaticwe geloofshandelinge van mense in diens 

van die evangelie"448 is. Hierdie benadering wil eerder die religieusiteit van die mens bestudeer, in 

kontras met 'n diakoniologiese benadering wat fokus op die "kennis van God". 449 Die benadering tot 

hierdie studie val ook nie binne die kader van die diakonologiese benadering nie, 4so omdat dit nie die 

" ... ampte en dienste wat deur die ampsdraers uitgevoer word ... en die fonneel kerklike 

handelingsvelde soos die erediens, kategeseklas, jeugbediening, ens ... "451as fokuspunt vir navorsing 

het nie. Hierdie studie wil eerder " ... by 'n omvattende maatskappybetrokke vertrekpunt uitkom. Dit 

beteken dat die uitgangspunt geneem word vanuit die komplekse samehang van godsdiens, kerk, 

"'Rossouw, HW. Weten.<kap, interpreta.<ie, wysheid: J 2. 

"'Van Huyssteen, W. Teologie as kritiese geloofsverantwoording: teorievonning in die sistematiese teologie: 17. 'Teen die 
agtergrond van die empirisme van die Wiener Kries, waarvolgens alle kennis van die werklikheid uiteindelik berus op die 
onwrikbare basis van gegewens uit direkte waameming verkry, kan die taak van die filosofie volgens die logiese positivisme 
soos volg omskryf word: die filosoof moet met behulp van sy logiese apparaat die geheel van empiriese kennis reduseer tot 
begrippe en uitsprake wat direk na die gegewens van die sintuie verwys. • 

"'Heyns, LM. Geloofsonderria in die toekonul, in Prakti•u Teo/<ljli• in Suid..4,frika 9(2): I S7, Vir 'n verd<n beaprekin8 oar 
die uitdagings en probleme van hierdie benadering sien JA Wolfaardt, Kammunikatiewe handelinge. Professorale intreerede. 
Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 1987. Sieu ook die artikel van J Fire!, De plaats van de praktische theologie binuen 
de theologische faculteit. Van Andel Azn, CP; Geense, A. & Hoedemaker, LA 1980. Praktische theo/ogle. 's-Clravenhage: 
Boekencentrum BV. 

~an Wyk, AG. Eva/uering van die grondslae van die diakooologie.<e benadering vanuit 'n prakties-teologiese pe>3pektief. 
24. 
4SOV'an Wyk, AG. 'n Evaluering van die grondslae van die diakonologiese benadering vanuit 'n praktie.1-teologie.fe 
perspektief 23. 'Vir diakonioloe is die Skrif dus die enigste nonn, nie net in die dogrnatiek nie, maar ook in die 
diakoniologie. • 

'"'Heyns, LM. 1994. Geloofsonderrig in die toekoms, in Praktie.<e Teologie in Suid-Afrika 9(2~· 157. 
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maatskappy en teologie en van daar af uit opnuut sy probleemveld omskryf "452 Die gesin word 

gevolglik in hierdie verhandeling binne hierdie verwysingsraamwerk geplaas. 

Heyns meld dat die gesin 'n handelingsvekl is waarbinne 'n verskeidenheid geloofshandelinge voltrek 

word. 453 'n Handelingswetenskaplike benadering hied dus die geleentheid om geloof en godsdiens te 

bestudeer in die gesin as handelingsveld terwyl 'n diakonologiese benadering min ruimte daarvoor 

hied. Met die keuse van 'n handetingswetenskaplike benadering tot hierdie onderwerp, word daar 

dus ook gekies vir 'n empiriese metode454 om hierdie tema te bestudeer.455 

T eologie word gevolglik deur die navorser verstaan in terme van geloofshandelinge in verhouding 

tot die transendente. 456 Teologie word nie in hierdie verhandeling beperk tot " ... 'n innige verband 

tussen teologie en belydenis ... "457 nie. Teologie, geloof en godsdiens word dus nie in terme van die 

"kennis van God" verstaan nie, (volgens die diakonolo; .ose benadering).458 Hierdie verhandeting wil 

egter die kommunikatiewe handelinge van mense ac • clangrik beskou vir die teorievorming oor die 

geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling van kinders in die gesin.459 Teologie bet dus nie net 

te make met " ... God as the object of theology" nie. Teologie word in hierdie verhandeling eerder as 

die teorie aangaande die mens se geloof gesien. Van Niekerk som sy siening oor teologie soos volg 

op:" ... theology concerns God, humanity and the world from the perspective of faith. Consequently 

we repudiate any attempt to see either God, humanity or the world as the exclusive object of the 

theologian (as subject)" .460 

452Wolfaardt, JA. Praktie.<e Teologie: llnig .. te .<tudiegid.• vir Plli400-5: 87. 

45'Heyns, LM. 1994. Geloofsonderrig in die toekoms, in Praktiese Teofogie in Suid-Afrika 9 (2): 157. 

"'Daar word besef dat alle metodes sekere voor- en nadele impliseer. ht hierdie navorsing word daar funksioneel ten gunste 
van 'n empiriese metode gekies en nie vir die dogmnties/konfessionele nie. Sien Rex van Vuuren rakende die voor- en 
nadele: Dialogue beyond polemics: 7-20. 

'"van Wyk, AG. 1991. Verkennende gesprek rondom die begrip teologie in verskillende prakties-teologiese benadering..., 
in: Proktiese Teo/ogle in Suid-Afrika 6(1 ): 80. 

"°Vgl Pieterse, IUC. 1994. The empirical approach in practical theology: a discussion with JA van der Ven, in: Religion and 
theology, vol I/I; 80. Hy meld die volgende in verband met Van der Ven se teologiese benadering • ... he views theology as 
a practical discipline.• 

'"van Wyk, AG. 199\. v .. kennende g""Jlfd< rondom die begrip teologie in verskillende prakties-teologiese benaderinge, 
in: Proktiesc Teologie In Suid-Afrika 6(1 ): 78. 

""'sien Van Wyk, AG. 1991. Verkennende gesprek rondom die begrip teologie in verskillende prakties-teologiese 
benaderinge, in: Praktiese Teo/ogie in Suid-Afrika 6(1): 76-79. 

459Die handetingswetenskaplike benadering tot praktiese teologie, ontken die beY."1ing van, veral diakonololl, dat " ... 
teologie nie 'n empiriese kant het nie". 'n Nonnatief-Oednktiewe werkswyse word ook deur die handelingswetenskaplike 
benadering afgewys. Sien Van Wyk, AG. 1991. Verkennende gesprek rondom die begrip teologie in verskillende prakties
teologiese benaderinge, inProktiese Teologie ill Suid-Afrika 6(1): 80. 

"'°Van Niekerk, E. Sy .. tematic Theology: Only study guideforSTH401-R. (fheologica/ methodology): 154. 
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8.1.5 FENOMENOLOGIE 

Om die leefwereld van die gesinne in hierdie verhandeling na te vors en te interpreteer, is daar ook 

gekies vir 'n fenomenologiese vertrekpunt.461 Hierdie benadering maak volgens Mouton dee! uit 

van die anti-positivistiese wetenskapbeskouing. Laasgenoernde word omskryf as: " ... die generasie 

van kontekstueelgeldige beskrywings en interpretasies van menslike handelinge wat gebaseer is op 

in-diepte en binnestaander rekonstruksies van die akteurs se Jeefwerelde".462 Daar word egter nie op 

'n empiries positivistiese sin by die fenomenologie aangesluit nie soos dit blyk uit H Rossouw se 

mening: "In die fenomene van ons oorspronklike, deurleefde ervaring het ons te make met ons 

grondliggende toegang tot die werklikheid. Die geldigheid van alle kennis en begrip is gegrond in die 

evidensies van ons subjektief deurleefde ervaring. Die fenomenologiese kennisstrewe is om die 

evidensies deur analise en beskrywing aan die lig te bring. Langs die weg wil die fenomenologie aan 

ons kennis van objektiewe wereldfeite 'n 1aaste begronding gee waaragter daar nie verder teruggevra 

kan word nie. "463 Die navorser sien egter die bevindinge van hierdie studie eerder as "rigtingwysers" 

rakende die fenomeen van geloofsvorming in AGS-gesinne en nie as "eksakte" feite en 

"absoluuthede" rakende die fenomeen nie. 

8.2 KWALITATIEF-GEOR/ENTEERDE, SEMl

GESTRUKTUEERDE ONDERHOUDE 

Kwalitatief..georienteerde464 data-insamelingmetodes, (wat die voorkeur is van 'n anti-positivistiese 

benadering), 46s is gevolg, wat uitgevoer is deur middel van semi-gestruktueerde onderhoudvoering 

met gesinne. Laasgenoemde metode is gekies weens funksionele redes om sodoende die ondersoek 

meer af te stem op spesifieke sake 466 en die groot hoeveelhede, (so ms minder relevante ), inligting 

461In hierdie navorsing word daar gebruik gemaak van die in.~igte van die fenomenologiese benadering sonder om volledig 
met alle vertrekpunte daarvan saam te stem. Hierdeur word ook nie gepoog om 'n "objektiewe" verslag van die onderhonde 
daar le stel nie maar om vanuit 'n ander perspektief geloofsvonning in die huisgesin le bestudeer. Hier kan dan saamgestem 
word dat hierdie navorsing nie die tenomenologie moet kies as " ... the be-all and end-all of philosophy and metodology". 
Sien Kruger, JS. Studying religion: a methodological introduction to science of religion: 20. 

"'Ferreira, M, Mouton, J, Puth, G, Schulink, E & Schurink, W. In/eiding tot kwalitatiewe metode.,, module 3: 7. 

"'Rossouw, H Fenomenologie en menskunde, in Wetenskapbeelde in die geesteswetenskappe: 96. 

"'Volgens 'n gedifferensieerde benadering kan daar hoogstens van 'n kwalitatief-georii!nteerde benadering gepraat word. 
Daar is dus nie sprake van 'n "suiwer" kwalitatiewe benadering nie. Van der Ven wys daarop dat die kwalitatiewe en 
kwantilatiewe benaderings kornplement« tot mekaar staan: "OUr hypothesis is that they are not each others opposites, but 
that they complement each other". Van der Ven, JA. Empirical methodology in Practical Theology: why and how'? Pmctical 
Theology in South Africa 9(1): 1994. 

"'Ferreira, M, Mouton, J, Puth, G, Schurink, E & Schurink, W. Inleiding tot kwalitatiewe metode.•, module 3: R. 

"'Hierdeur word erkeo dat sekere belangrike inligting moootlik verlore kon geraak hel 
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van ongestruktureerde onderhoudvoering in 'n mate af te baken. Aangesien hierdie gesprekke meer 

verkennend van aard is, blyk semi-gestruktureerde onderhoude 'n handige hulpmiddel te wees om 

die fenomeen van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling te bestudeer. Hierdie onderhoude 

is op audio band vasgele. Daarna is dit getransknbeer vir ontledingsdoeleindes. V anwee die magdom 

data word die getranskribeerde onderhoude nie by die verhandeling ingesluit nie. 

Nadat die getranskribeerde onderhoude ontleed is, is afsonderlike verslae van elke onderhoud 

opgestel, ( ook nie ingesluit nie ). Hierdie verslae is tesame met die oorspronklik getranskribeerde 

onderhoude ontleed wat in 'n finale verslag verskyn. Laasgenoemde verslag is by hierdie 

verhandeling ingesluit (sien die volgende hoofstuk). Hierdie verslag gee 'n aanduiding van hoe 

geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling in hierdie. agtien gesinne plaasvind. Hierdie 

bevindinge kan slegs di en as 'n episodiese rigtingwyser vir die fenomeen o" '1 
·" bespreking. Gevolglik 

kan hierdie rigtingwysers nie verabsoluteer word nie en is dit nie 'n finale en allesomvattende 

beskrywing van die geloofsvorming van !cinders in AGS-gesinne nie. Hierdie studie <lien eerder om 

moontlike bespreking vir verdere navorsing en bespreking daar te stet. 

8.3 DIE NAVORSINGSVELDNELDAFBAKEN/NG 

Hierdie kwalitatief-geortenteerde ondersoek, is onder agtien gesinne in die Wesrand-streek van die 

Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika uitgevoer. Aangesien die streek geografies relatief groot 

is, (dit strek vanaf Roodepoort tot in Rustenburg en Fochville), is 'n kleiner geografiese gebied 

gekies. Die Krugersdorp-Roodepoort-kring is gevolglik weens funksionele redes gekies. 467 

Die Krugersdorp-Roodepoort-kring bestaan uit vyf gemeentes vanuit die tradisioneel "blanke" 

bevolkingsgroep.468 Nadat die navorsingsprojek met die streekvoorsitter bespreek is, het die 

navorser die vyf pastore van hierdie gemeentes besoek om hul samewerking te verkry. Tydens so 'n 

besoek, het die navorser en die betrokke pastoor saam deur die gemeentelys gewerk om sodoende 

alle persone wat volgens die kriteria kwalifiseer, te groepeer in alfabetiese volgorde. Aangesien vier 

onderhoude per gemeente beoog is, is die totaal van die gemeente\ys, deur vier gedeel. Byvoorbeeld 

: gemeente x = 20 gesinne wat kwalifiseer. 20 I 4 = S. Dus sa1 elke vyfde gesin in gemeente "x" 

...,'n Verdere rede vir die gekose laing, i• die heperl<ing van finansieo om onder meer ondedioude le laat transkribeer en om reiskoote 
tedek. 

""Alhoewel die AGS tans 'n beleid van nie-r......,igheid volg, het geen peraone bebalwe "blankeo' dee! uitgemaak van die 
agtien gesinne nie. 
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genader word vir deelname aan die empiriese navorsing. Die gesinne wat betrek is by die 

onderhoude, is dus bepaal op 'n onwillekeurige basis om ewekansigheid te verseker. 

Slegs gesinne is betrek by die navorsing, aangesien hulle vir die doeleindes van hierdie ondersoek, as 

'n gesin, 'n waardevolle bydrae kon maak. 'n Gesprek is met al die lede van die gesin gevoer wat ten 

tyde van die gesprek teenwoordig was. Oor die algemeen kon al die gesinslede volwaardig deelneem 

aan die gesprek. · W aardevolle insette is van die kinders self ontvang. In sommige gevalle kon dit dalk 

'n beter prosedure gewees het om afsonderlik met die kinders onderhoude te voer. Hulle het soms 

minder spontaan deelgeneem aan die gesprek; moontlik weens die ouers se teenwoordigheid. Tog 

was daar heelwat gevalle waarin die kinders baie spontaan in hul ouers se teenwoordigheid gesels 

het oor hul ervarings en sienings. Om fiinksionele redes kon daar nie apart met ouers en kinders 

gesels word nie. 469 

Daar is gepoog om die twintig gesinne se samewerking .erkry deurdat die betrokke pastoor die 

gesinne verwittig het van die ondersoek en laat b1yk het dat hy dit goedkeur. Daama het die navorser 

telefonies met die gesinne kontak gemaak om hul samewerking te bevestig en die redes vir en 

prosedures van die ondersoek te verduidelik. Een gesin bet nie belang gestel om dee! te neem nie, 

terwyl 'n ander gesin su\ke ernstige huweliksprobleme ondervind het, dat die betrokkei vrou sowel as 

haar pastoor, so 'n besoek sterk afgeraai het. Die man was ook totaal onwillig om deel te neem. 'n 

Derde gesin is nie ingesluit nie vanwee 'n tegniese probleem wat onopgemerk ingesluip het met die 

mikrofoon tydens die audio-opname van die onderhoud. Dit het tot gevolg gehad dat daar geen 

klankbaan beskikbaar was nie. Die ander sewentien gesinne het egter positiewe samewerking 

verleen, ten spyte van die persoonlike, (en so ms sensitiewe ), aard van die ondersoek. 

8.4 DIE KR/TERIA VIR KEUSE VAN DEELNEMERS 

Gesinne moes lede van die Apostoliese GeloofSending van Suid-Afilka wees ten tyde van die dag 

waarop die name by die plaaslike leraar verkry is. Minstens een kind, (skoolgaande ofvoorskools), 

moes nog in die gesin woonagr.ig wees ten tyde van die onder'houd. Enkel-ouert1 It ook by die brel! 

veldatbakening ingesluit aangesien hulle moontlik ook waardevolle inligting kan verskaf oor die 

problematiek van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling in die gesin. Die pastoriegesin/ne 

""' Koste en tyd was 'n faktor gewees. 
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van 'n gemeente is ook ingesluit by die lys wat opgestel is, (indien so 'n gesin aan die kriteria sou 

voldoen). 

8.5 SLOTOPMERKINGS 

Basiese toerusting vir die onderhoude was 'n bandopnemer met 'n sensitiewe mikrofoon, asook 

'n notaboek vir enige nieverbale inligting wat betrekking het op die navorsing. Hierdie notaboek 

is egter selde gebruik tydens die onderhoude omrede dit die spontanei:teit van die gesprek 

gedemp het. Die verlore oogkontak met die gesinslede was ook minder aanvaarbaar vir die 

onderhoudvoerder. Dit was egter nodig om soms 'n paar notas te maak na atloop van die 

onderhoude sodat hierdie nieverbale inligting behoue ko1' hly. 
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9.1 INLEIDING 

In hierdie verslag word van die belangrikste waarnemings van die navorser weergegee aan die 

hand van die data verkry vanuit die semi-gestruktueerde onderhoude. Dit moet weereens · 

benadruk word dat hierdie waamemings nie verabsoluteer kan word nie. Dit kan egter 

moontlike riglyne bied aangaande die empiriese sy van geloofsvorming en godsdienstige 

ontwikkeling in die gesinsverband. 

9.2 DIE VRAAGSTELL/NG 

Die basiese vraagstuk van hierdie empiriese navorsing is om vas te stel hoe geloofsvonning in 

die betrokke AGS-gesinne plaasvind en hoe geloofsvorming beskou word. Die navorser wil 

vasstel watter invloed het die onderskeie dimensie van die literatuurstudie470 op die kwaliteit 

van geloofsvorming. Daar sal dus gekyk word hoe die vier dimensies figureer wanneer 

geloofsvorming as (i) positief, (ii) redelik en (iii) as swak waargeneem word in 'n gesin. Vanuit 

hierdie vraagstelling, het die navorser onderhoude gevoer en die waarnemings gemaak, soos in 

hierdie hoofstuk vervat. 

Funksionele kategoriee is geskep om die groot hoeveelheid inligting wat betrekking het op die 

vraagstelling, in 'n mate te orden. Die kategorisering van die data impliseer dat inligting verlore 

kon geraak het in die opstel van hierdie verslag. Die navorser se waamemings word gevolglik 

episodies471 gekategoriseer onder vier afdelings. 

Die eerste kategorie is waar geloofsvorming in die gesin positief blyk te gewees het. 

Vervolgens word gesinne aangedui waar geloofsvorming redelik teenwoordig was. Daama sal 

gesinne waar swak/negatiewe geloofsvorming opgemerk is, van nader bestudeer word. 'n 

· Laaste kategorie, naamlik problematiese geval1e, is geskep waar gevalle aangedui word wat nie 

4"°Die vier dimensies is kognitiwiteit, sosialisering, affektiwiteit, en moraliteit, soos dit bespreek is in die voorafgaande 
literatuurstudie. 
471Hiermee word bedoet dat die data betrekking bet op 'n bepaalde konteks in 'n bepaatde tydsomstandigheid soos 
waargeneem deur die navorser vanuit sy eie verwysingsraamwerk. Dit impliseer dat verabsolutering van bevindige nie 
gemaak word nie. 

., • 
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"gemaklik" inpas by die ander drie kategoriee nie.472 Voorlaastens sal ander waamemings 

beskou word wat verband hou met hif!Tdie navorsing maar nie deel vorm van die bovermelde 

kategoriee nie. 'n Samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorser se bevindinge 

sal ten besluite in hierdie hoofstuk aangedui word. Tydens elkeen van die bovermelde 

kategoriee sal meer aandag gewy word aan een of meer gesinne wat, na die mening van die 

navorser, die betrokke kategorie die beste versinnebeeld. Van die ander gesinne wat klassifiseer 

onder daardie bepaalde kategorie sal dan minder breedvoerig, maar steeds afsonderlik, ontleed 

word. 

9.3 POSIT/EWE GELOOFSVORMING IN DIE HUISGESIN 

9.3.l INLEIDING 

In hierdie afdeling sal gesinne onder die loep geneem word waar geloofsvorming positief blyk 

te gewees het ten tyde van die semi-gestruktueerde onderhoude.473 Hierdie gesinne sal om die 

beurt bespreek word aan die hand van die ondergenoemde struktuur. 

Eerstens word 'n motivering verskaf waarom geloofsvorming as positief beskou word in 'n 

bepaalde gesin onder "motivering vir kategorisering".414 ('n Bondige agtergrondskets van die 

spesifieke gesin word in 'n voetnota verskat). In die afdeling ''figurering van dimensies", word 

die voorkoms van kognitiwiteit, sosialisering, affektiwiteit, en moraliteit in die bepaalde gesin 

bespreek om 'n aanduiding te gee van hoe hierdie dimensies figureer in gesinne waar positiewe 

geloofsvorming waargeneem is. 475 Enige gevolgtrekkings en samevatting rakende die gesinne 

word gesamentlik aan die einde van hierdie afdeling gemaak. 

""Hierdeur word gepoog om problemaliese data nie bloot uit te 1aat nie, maar verantwoording te doen van gevalle wat nie 
geakkommodeer word deur die navorser se kategorisering van die data nie 

"'Die gesinne word dus episodies bestudeer wat impliseer dat die data wat bier bespreek word, van toepassing is op daardie 
gegewe moment Gevolglik kan die bevindinge heel anders daarna uitsien indien 'n soortgelyke ondersoek op 'n ander 
tydslip nitgevoer word; selfs deur dieselfde navorser. 
"'Alhoewel geloof enersyd.1 'n abstrakte konsep is en dus moeilik meethaar is, bet geloof andersyds 'n empiriese dimen.'lie. 
Gevolglik is dit bierdie waameembare aspek van geloof en godsdiensligheid waarop die navorser se prernis vir die 
klassifikasie van geloofsvonning berus. 

"'Alhoewel daar gepoog sal word om hierdie vier dimensies respektiewelik te bespreek soos dit in die gesin waargeneem is, 
bemoeilik die aard van kwalitaliewe data smns hierdie strukturering. Gevolglik gebeur dit dat meer as een dimensie ter 
sprake kom by een aanbaling van, en/of verwysing na. die getranskribeerde onderhoud. 
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9.3.2 GESIN A2476 

9.3.1.1 Motivering vir kategorisering van Al 

In die eerste instansie hou die gesin twee na drie keer per week saam huisgodsdiens477 waaraan 

die kinders aktief deelneem.478 Daar word elk:e oggend in die motor gebid op pad skool en werk 

toe.479 Weereens bid die kinders beurtelings. Die kinders is baie aktief in die gemeente480 en is 

huisvriende met die pastoor se kinders. Die kinders lewer ook openbare getuienislewering van 

hul geloof en hul godsdiens: 

"En hulle is lief om by die skole ook te getuig en dan kom hulle na my toe en se: 

'Mammie, vandag het daai kind so iets gese. Is dit reg ofverkeerd?'. "481 

Kind J het later in die gesprek dit beaam dnt sy pa se siekte, en "goddelik:e genesing" daarvan, 

baie beteken het vir hul alma! se geloofsv01,ning.482 Die hoe waarde wat die moeder heg aan 

godsdiens en geloof kan moontlik ook 'n aanduiding wees van positiewe geloofsvorming by 

haar kinders: 

"Wat vir my belangrik is, is hoe kleiner die /cinders is, hoe beter is dit om die Here 

aan te neem as Saligmaker en daarin te groei en hul tyd en aandag aan die Here te 

gee. ,,.,a1 

Volgens die navorser se mening was die kinders se nieverbale kommunikasie tydens die 

onderhoud ook van so 'n aard dat liefde, 'n goeie gesindheid, goeie interpersoonlike 

verhoudinge en ander Christelike deugde aan die orde van dag was. 

"'oesin A2 bests&\ uit beide ouers wat reed• twintig jaar getroud is. Uit hut huwelik is drie seuns gebore wat tans in hut 
tienerjare is. Beide ouers beklee goeie betrekkinge vir verskeie jare al. Die vader is drie jear vantevore "goddelik genees' 
van 'n emstige siekte. 
417 A2: 18 (Onderhoud A2: bladsy 18). 

""A2: 3. "Ons sal miskien vir T 'n beurt gee vanaand; dan sal hy vlr ons 'n stukkie lees uit die Bybel uit en as daar vme Is, 
Jan vro hulle vrae .... ". 
419A2: 19. 

""A2: 3 " ... hulle ;., ook maar Vrydagaande by die kerk ... ";en "Naweke i.• hulle altyd by die kerk betrokke. Vrydagaande ... 
Sondae Is dit altyd kerk .... • (A2: 13 ). 

"''A2:6. 

482A2: 16. 

""A2: 4. 
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9.3.2.2 Figurering van dimensies inA2 

In gesin A2 is daar 'n noue verband tussen kognitiwiteit, sosialisering, affektiwiteit en 

moraliteit: 

"Oja, ek het van kleins afvir die kinders,(nog voor my man tot bekering gekom het), 

elke aand het ek met hulle huisgodsdiens gedoen tot en met waar hulle groot ts; ... en 

vir hulle gelees in dte aande en vrae gevra en geantwoord en dit was vir ons vreeslik 

lekker gewees om so huisgodsdiens te hou en dan het ons gebid Ons alma/ het saam 

gebtd en naweke het ons soggens ook. Elke oggend as ons opstaan voor ontbyt het ons 

eers gelees en gebid en hulle het opgegroei met dit . ... Dit is die basis in elkeen se 

Christelike /ewe: om jou kinders van kleins af daai riglyne te gee; om vas te hou aan 

die Here. "484 

Uit hierdie woorde van die moeder blyk dit dat d; vier dimensies ter sprake in hierdie 

navorsing, 'n intergrale deel uitmaak van huisgodsdiens soos beoefen in hierdie gesin. 

Oat kognitiewe leer per se tydens hul huisgodsdiens 'n prominente invloed het op geloofs- en 

godsdienstige vorming word bevraagteken. Dit was insiggewend dat, selfs in hierdie gesin waar 

"oop" kommunikasie plaasvind en die kinders godsdienstig baie aktief is, en die kinders ook 

geleentheid gebied word om die Bybel voor te lees tydens huisgodsdiens, die adolessente steeds 

geneigd is om soms die huisgodsdiens vinnig afgehandel te wil kry, (veral wanneer hulle haastig 

is om hul aandag te wy aan ander sake).485 In reaksie op 'n vraag oor die tydsduur van 'n 

huisgodsdiensbyeenkoms, het die pa soos volg reageer aangaande een van die seuns: 

"Dit hang a/want, soos as dit C se beurt is (om die Skriflesing waar te neem) sal hy 

nou 'n kort Psalm s~"4116 

Die jongste broer het ook gemeld dat die aangenaamheid van huisgodsdiens verdwyn wanneer 

hy moeg is.487 Liggaamlike afgematheid kan dus 'n struikelblok wees vir 'n kognitiewe 

484A2:4. 

""Alhoewel die navorser nie beweer dat tydsduur noodwendig die kwaliteit van kognitiewe ondenig bepaal nie, wil dit tog 
blyk dat die kinders kognitief-georienteerde huisgodsdiens as minder belangrik beskon vir hul geloofsvorming. 

""A2: 9. Dit ksn wees dat hierdie seun nie hou van die kognitiewe benadering nie, of dst hy so gon moontlik die 
huisgodsdiens wil atgehandel kry om sy aandag te wy aan iets wat vir horn meer waarde inhon. Aangesien dit blyk dst 
huisgodsdiens nie oo waardevol is vir hierdie tiener nie, ksn tereg gevra word of die kognitiewe dimensie. we! 'n groot 
invloed het op sy positiewe geloofsvorming. 
417A2: 8 Hyhet positief reageer op die vraag ofhy van huisgodsdiens hon, behalwe " ... a.•jy moeg is". Dit is sekerlclik so dat 
kognitiwiteit by meeste mense minder effektief funksioneer wanneer hulle liggaamlik moeg en uitgeput is. Tog dui hierdie 
seun se stelling daarop dat die invloed van kognitiwiteit ook allumklik ksn wees van die mens se fisieke aspekte. 
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benadering tot geloofsvorming. Fisieke aspekte en affektiwiteit blyk om in hierdie geval 'n rol te 

speel in die kwaliteit van die kognitiewe kommunikasie van geloof en godsdienstigheid. 

Die kognitiewe aspekte tydens huisgodsdiens skyn om we! 'n invloed te he op hierdie tieners, 

al is dit 'n beperkte invloed: 

"Ek sa/ nie s~ ek sa/ die Skrifgedeelte onthou nie maar die basiese dee/ wat belangrik 

is, kan ek onthou ... ". 488 

Daar is egter nie vasgestel watter effek hierdie kognitiewe inhoud van die huisgodsdiens op die 

Jang termyn op die !cinders het nie. 489 Die pa het we! uitgewys dat Bybellees per se tydens 

huisgodsdiens, soos hulle dit beoefen, minder toereikend is om die kognitiewe aspekte van 

geloofsvorming aan te spreek: 

"So, wat ons miskien moet doen is 'n [Bybel]-boek vat van voor af. as wat 'n mens net 

rondspring. Want baie keer dan lees jy net ietsie hierso maar baie aande dan pas dit 

nie; jy volg dit nie . ... Maar as jy in Johannes n stukkie lees en more-aand lees jy 

weer uit Efesii!rs uit; dit gaan nie saam nie glo ek En ons moet dit begin doen maar 

ons het nie. Jy moet begin met 'n boek en hom deurlees. So rondspring - dit help jou 

ook nie veel nie. Partykeer verstaan ek ook nie, ofjy volg nie .... '"'90 

Die doelbewuste keuse wat hierdie ouers moet maak om gereeld huisgodsdiens te beoefen, dui 

daarop 'n keuse grondliggend is tot die kognitiewe onderrig van geloof en godsdiens. Met 

ander woorde, hierdie keuse bepaal of kognitiewe leer tydens huisgodsdiens enigsins kan 

plaasvind: 

488A2: 8. 

"Dan moet jy eers gaan sh/sit en besluit, hoor hier, ons moet nou bymekaar kom, jy 

weet. En dan net een aand moet jy s~: 'Kom, laat ons weer begin'. En dit gebeur baie 

maklik, en as jy jou oi! uitvee, dan sal dit 'n jaar terug wees wat jy laas huisgodsdiens 

gehou het, so vinnig gaan die tyd verby. '"'91 

""Byvoorbeeld watter wysiging dit teweeg bring in. hul geloof in God, hul siening van godsdiens, hul waardes, nonne en 
morele denke, en hul affektiewe ontwikkeling. Aangesien hierdie nsvorsing nie longitudinaal van aard is nie, kon hierdie 
langtenn)'ll waamernings nie gemask word nie. Tog kon kognitiwiteit 'n positiewe invloed gehad bet op die tieners se 
geloofsvonning aangesien hulle al vir jare be!Vloed word deur hierdie kognitiewe bensdering. 

"°A2:9. 

" 1A2: 18. Die sosialiseringsprosesse, wat bepaal of daar byeengekom word vir huisgosdiens al dan nie, speel dus 'n groot rol 
alvorens die kognitiewe dimensie ter sprake kom tydens die huisgosdiensbyeenkoms. 
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Die prominente figurering van kognitiwiteit in hierdie gesin word gerugsteun deur positiewe 

sosialisering. Die kommunikasie tussen ouers en kinders is van so 'n gehalte dat hulle 

spontaan met mekaar in gesprek tree, (selfs tydens die onderhoud). Die kinders het ook die 

vrymoedigheid om met hut probteme en onsekerhede die ouers te nader: 

"Ag, hulle kom baie keer na my toe, dikwels na my toe, dan kom bespreek hulle 

dingeljies met my en dan wys ek vir hu/le die regte en verkeerde punte uit. "491 

Die jongste seun het later tydens die onderhoud sy ma se woorde bevestig: 

"Jy hoe/ nie bang te wees om iets te vra vir Jou ma uit die Bybel nie". 493 

Hierdie aanhaling dui ook op ooderlinge vertroue in hierdie gesin. 494 

Positiewe sosialisering vind nie net pla; · die alledaagse omgaan met mekaar nie, maar selfs 

tydens die huisgodsdiens/boekevat spec! dit 'n prominente rol. In reaksie op 'n vraag wat hy die 

meeste geniet van huisgodsdiens, het die sewentienjarige seun soos volg reageer: ''Net om weer 

saam te wees, en as jy vrae het kan jy vra en dan kan my pa en my ma 'n antwoord gee ... "493 

Positiewe atTektiwiteit kan ook aan hierdie seun se woorde gekoppel word aangesien dit blyk 

dat hy daama uitsien om saam met die ander gesinstede te wees. Hy geniet dit dus. 

Die wyse waarop verbale kommuoikasie plaasvind tydens huisgodsdiens, blyk om verder 'n 

baie belangrike rot te speel in die mate van effekt;iwiteit van die byeenkoms: 

"Ons lees uit die Bybel dan vra ans onder mekaar vrae: 'Wat dink ju/le hiervan, wat 

lei ju/leaf uit hierdie stuk? En wat beteken dit vir Julie?' En dan sal elkeen uitbrei oor 

dit of as hy nou nie wil uitbrei nie, dan verstaan hulle wat daar aangaan en dit 

beteken vir hu/le iets. En dan as elkeen nou gese het wat hu/le daarvan dink ... en dan 

bid ans saam "496 

492A2; 5, aldus die moeder. 

""A2: 8. 

""vir kinders om nie bang te wees om met hul ouers te kommunikeer nie, dui op vertroue wat dee! uitmaak van Erikson se 
psig<>-sosiale ontwikkelingstadia I en wat resorteer onder die afdeling oor sosialisering. Sien hoofstuk 5.3.2. 

'"A2: 8. 

496A2: JO. 
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Die belangrikheid van die ouers se voorbeeldige lewenswyse en gedrag in gesin A2, dui 

daarop dat geloofsvorming volgens hierdie ouers ook afhanklik is van sosialisering: 

" ... jy moet nie net met jou kinders praat nie, en hulle alles vertel wat verkeerd is om 

jou [nie], en hier gaan jy en jy doen daai verkeerde ding. Jy moet vir jou kinders 'n 

ware voorbeeld wees, en dis hoe hulle leer, hulle kyk op na jou en hulle sien wat jy 

daagliks doen ... practise what you preach - dit is vir hulle belangrik. "'97 

Affektiwiteit is onderliggend tot die kognitiewe leerproses in hierdie gesin, aangesien dit vir 

hulle aangenaam was om huisgodsdiens te beoefen, soos blyk uit 'n vorige aanhaling. Die 

moeder het ook later tydens die onderhoud gemeld dat die gesinslede hande neem en op hul 

kniee staan en bid tydens huisgodsdiens wat dui op liefde en 'n gevoel van sekuriteit en 

geborgenheid: "Vir my is dit goed [om hande te neem}, dis lie/de om mekaar vas te hou".498 Die een 

seun het aangedui dat hy ook die fisieke kontak tydens huisgodsdiens waardevol gevind het: 

"Ja, (ek hou daarvan) anders kan jy net so wel alleen in jou kamer sit en bid. Jy voe/ 

alleen; jy is nie so saam as gesin nie. "499 

Ook in hul verhoudinge, buiten die huisgodsdiens, vind daar heelwat fisieke kontak tussen 

ouers en kinders plaas: 

" ... ons Is lief om mekaar te druk en te speel met mekaar .... Die kinders sal kom, as ek 

en my man nou al kamer toe is, sal hulle sommer 'stout' inkom en bo-op ons spring, of 

sulke tipe dinge. Nee, ons loop gedurig mekaar en druk en soen en wat oak al. Ons is 

nie te oud daarvoor nie, (ons is al lank getroud). Ag, en die kinders ook onder 

mekaar, hulle is baie lief vir mekaar en alhoewel hulle lekker kan bak/ei somtyds. 

Hu/le is altyd lief om mekaar te druk of soort van so iets te doen. '"00 

Motivering, om die hele gesin se geloof te versterk en godsdienstig te ontwikkel, word in 

verband gebring met die pa se diagnosering en genesing van velkanker drie jaar vantevore. Die 

497A2: 7 . 

.,.A2-IO. 

"'A2: 11. 

'°"A2-l I. 
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!cinders is egter ook intrinsiek gernotiveerd om tyd in te ruim vir persoonlike Bybelstudie en 

gebed: 

" ... e/ke een het hulle eie Bybel en ek is seker daarvan, ek 'check' nou nie op hulle nie. 

Maar elkeen van hulle lees 'n stukkie uit die Bybel vir hulself en hulle bid by hu/self as 

ons nie as 'n gesin dit kan maak nie .• .soi 

Moraliteit kan ook in verband gebring word met bogenoemde aanhaling. Die moeder beskou 

haar begeleiding van die kinders as die vestiging van sekere waardes en norme: 

"Dit is die basis in e/keen se Chrlstelike !ewe. Om jou klnders van kleins-af daai 

riglyne te gee. Om vas te hou aan die Here. ,,soi 

Die pa poog ook om vir die kinders die waardes en norme op tele' ' · uit te wys wat nie 

strook met hul gesinswaardes en -norme nie: 

"Wei, daar is sekere dinge wat 'n mens vir hulle moet ultwys soos naam/ik op die TV; 

dinge wat jy maar probeer dat hulle dit nie kyk nle en vir hul/e wys wat reg en 

verkeerd is. Ons kan nie alles van hulle af wegvat nie en dan gaan hul/e langsaan om 

die programme daar te kyk wat jy misklen verbied om in jou eie huis te kyle. So ek glo 

die groot ding daarso is om hul/e van die begin af te s2 wat is reg en wat is nie reg 

nie. ,,so3 

Hierdie informele wyse van gesprekvoering om die gesinswaardes te kommunikeer, skyn om 

groter trefkrag te he as die formele oordrag van kennis tydens huisgodsdiens op, hoofsaaklik, 

monologiese wyse. Ongelukkig het die navorser nie die kinders se reaksie in hierdie verband 

geevalueer nie. Die moeder wat egter gemeld het dat die kinders dikwels met haar kom praat 

oor etiese aangeleenthede504
, versterk die vermoede dat hierdie informele kommunikasie van 

godsdienstige en morele sake, effektief is. 'n Mate van waarde-kommunikasie505 blyk dus om 

001A2: 18. 

'°'A2: 4. 

'°' A2: 4-S. 

'°'A2: 5: "Ag, hulle kom baie na my toe, dikwe/s na my toe, dan bespreek hul/e dingeljies met my en dan >rys ek vlr hu/le die 
regte en verkeerde punte uit." 

'"'Hier blyk die waarde-kommunikasie van Van der Ven beter byte dra tot die morele en geloofsontwikkeling van die kind 
as waarde-oordrag (wat hoofsaaklik monologies van aard is). Sien hoofstuk 7.5. 
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in hierdie gesin voorrang te geniet bo die meer outokratiese wyse van waarde-oordrag soos <lit 

ook blyk uit die volgende aanhaling: 

" ... dit help nie ek si! vir hul/e daai boek mag jy nie na kyk nie ... Dit meen ek moet 

eerlik vir hom si! hoekom dit is, en wat die rede daarvoor is. En daarna kan hy sy eie 

diskresie gebruik ... "'06 

Hierdie benadering tot die vonning van waardes by die kinders skemer ook deur in die 

vrymoedigheid waarmee die kinders met hul ouers praat oor etiese aangeleenthede. Die kinders 

het byvoorbeeld uit hul eie tydens 'n filmvertoning by die inry besluit om terug te keer huis toe 

vanwee die waardes in die film wat met hul waardes gebots het. Hulle het <lit tuis dan ook met 

hul ouers bespreek. so7 Die kinders bespreek ook met hul ouers etiese vrae wat ontstaan tydens 

gesprekke met hul maats by die skool. Gewoonlik verlang hulle leidi' m die ouers oor etiese 

kwessies. sos 

Dit blyk dat dissipline ook sterk figureer in gesin A2: 

"Toe hulle kleiner was het hulle baie pak slae gehad toe hulle stout was. '"09 

Die pa vervolg deur te meld dat straf nou, tydens latere ontwikkelingstadia, eerder plaasvind 

deur die kinders te verbied om uit te gaan na vriende en/of televisie te kyk. Alhoewel <lit nie 

pertinent deur die ouers genoem is nie, is die navorser van mening dat bogenoemde·lyfstraf in 

liefde plaasgevind het veral as die positiewe kwaliteit van affektiwiteit in aanmerking geneem 

word. Die ouers van gesin A2 blyk dus om ook 'n hoe moraliteit na te streef in hul benadering 

tot geloofsvorming. 

Aangaande die kind se fisieke omgewingsfaktore en fisieke behoeftes het die ouers die 

volgende te se gehad: 

'°'A2: 6. 

""A2: 5. 

""A2: 6. 

""A2:11-12. Die pa het gemeld dat lyfstraf gewoonlik as laaste maatreel aangewend was om die kinders te tug. 
Gesprekvoering bet voorkeur geniet 
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"Dit het maar a/tyd goed gegaan, [op finansiele gebied], en ag, ons het miskien baie 

geld op 'n stadium en dan weer nie. Ek kan nie sien dat hulle daardeur befnvloed was 

nie . ... Dil maak nie saak waar jy bly en hoe jy is nie. Dit hang van jou as persoon af 

en wat die Here van jou maak. Jy kan arm wees maar 'n ware kind van die Here wees 

en jy kan 'n sterk kind van die Here wees. Dit is nie te se as jy arm is of in 'n krotjie 

bly, jy is nie meer 'n kind van die Here nle, in teendeel. Jy kan deur sulke 

omstandighede 'n beter kind van die Here wees. "'10 

99 

Hierdie ouers, (wat ook erken dat hulle nooit materiele nood gehad het nie), blyk dus om te 

dink dat geloof nie deur die kind se materiele omgewingsfaktore belnvloed word nie. 

V ervolgens word gesin BI van nader beskou. 

9.3.3 GESIN 81511 

9.3.3.1 Motivering vir kategorisering van Bl 

Verskeie waarnemings en motiverings word vervolgens aangebied waarom die navorser van 

mening is dat geloofsvorming positief figureer in hierdie gesin. 

Hierdie gesin woon gereeld die gemeente se eredienste by en put baie waarde daaruit, in so 'n 

mate dat hulle die preek in die motor bespreek op pad terug huis toe en daardeur probeer 

vasstel wat die implikasies vir hul persoonlike Iewens is. 512 Hui kerklike betrokkenheid en 

bespreking van die gebeure aldaar, dui op 'n aktiewe godsdienstigheid. Die seuns woon ook 

gereeld die jeugbyeenkomste enjeugkampe by. 513 Die moeder en die oudste seun was beide van 

mening dat daar nie in hul gesin situasies bestaan wat die kinders verhoed om aktiewe Christene 

te wees nie. In reaksie op die vraag of daar enigiets in die gesin is wat kan verhinder dat 

kinders se geloof en godsdiens positief ontwikkel, het eers die oudste kind en toe sy moeder 

soos volg reageer: 

5JOA2: 20. 

511In hierdie hersaamgestelde gesin, ( een of beide ouers wat kom uit 'n vorige huwelik met een of beide ouers wat kinders 
uit die vorige huwelik saamhriug), is daar vier kinders aanwesig. Die twee oudste seuns kom uit die vader se eerste 
huwelik, (wat in die egskeidingshof beland bet toe die seuns nog ldeuterswas). Die buidige moeder van die gesin wns 
ongetroud voor haar huwelik met hierdie man. Uit haar buweliksverbintenis met die huidige vader bet twee dogters gespruit 
wat beide nog in bul preadolessensiejare is. 

512BI: 4. 

"'BI: 4-5. 
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"Nie in ons huis nie. "en "Ek kan nie dink dat ons regtig 'n probleem het daarmee nie. 

Nie een van hulle is opstandig nie. "514 

Die kinders woon ook gereeld Sondagskool by asook die bidure op Woensdag-aande.m Elke 

lid van die gesin doen ook op hul eie Bybelstudie en bid, ten spyte van die afwesigheid van 'n 

formele huisgodsdiens. 516 Al vier die kinders het ook later in die onderhoud positief reageer op 

verskt;Jie vrae rakende hul geloofin God en hul gevoel teenoor die Here. 517 Die navorser is ook 

van mening dat die kinders 'n aktiewe geloofs- en godsdienstige !ewe lei. 

9.3.3.2 Diefigurering van dimensies in Bl 

Die waargenome voorkorns van die verskillende dimensies van geloofsvorming kom nou aan 

die beurt. 

In gesin Bl word die kognitiewe dimensie van ~·'·'oofsvorming in 'n mate aangespreek deur 

spontane en ongestruktueerde gesprekvoering, waartydens geloofs- en godsdienstige .. 
aangeleenthede bespreek word~·tn hierdie gesin verhinder die moderne, gejaagde lewenswyse 

om die kognitiewe dimensie van hul geloof en godsdiens aan te spreek tydens 'n meer formele 

byeenkoms soos huisgodsdiens/boekevat: 

"'BI: 7. 

'
1'B1: 8. Bl: 9. 

'
1'B1: IO. 

::i;
17BI: 17. "i\..fy (gevoel vir die Here) is baie .'lterk" en "Ja. ek is Christen" 
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" ... ons het nie 'n spesifieke tyd waar ons elke aand Bybelstudie hou nie . ... dit is seker 

belangrik, maar in vandag se !ewe is alma[ so gejaagd en elke een het sy ding wat hy 

op sy tyd doen. Hierdie kind byvoorbeeld: hy oefen rugby en atletiek en jy weet nooit 

wanneer is hy by die huis nie . ... So jy kan nie 'n vaste tyd met hom stel nie want hy is 

gedurig aan die gang met die atletiek en die rugby . ... as ek van die werk af /com, is hy 

nie hier nie. Dan het hy gaan oefen, dan /com hy terug en dan eet ons en as ons klaar 

gel!et het, bad hy en dan gaan hy biduur toe. Verstaan jy? Ons kan nie regtig tyd 

inruim nie. "518 en " ... ons is lief as ons 'n diens bygewoon het, op pad huis toe, of as 

ons by die huis kom, lief om te bespreek wat ons gehoor het (tydens die erediens). "519 

101 

Die daaglikse betrokkenheid van gesinslede by ander verpligtinge blyk dus om 'n struikelblok te 

wees · vir kognitief-georienteerde geloofs- en godsdienstige onderrig tydens 'n fonnele 

byeenkoms in die gesin. Die gejaagde lewenswyse ir rlie stedelike omgewing, bring 'n meer 

"persoonlike" godsdiensbeoefening520 teweeg in hienr gesin wanneer die kognitiewe dimensie 

ter sprake is. 

In hierdie gesin figureer kognitiwiteit dus nie baie prominent nie. 

Kommunikasie is een van die sosialiseringsprosesse521 wat sterk figureer in gesin BI ten spyte 

van die pa se spraakprobleem. 522 Alhoewel die moeder dink dat ouers hul kinders kerk tpe mpet 

neem, meld sy dat godsdienstige ontwikkeling veral plaasvind: 

"'Bl: 11-12. Die vraag kan we! gestel word ofhulle werklik die wil het om huisgodsdiens le hou. Dit blyk egter nie of daar 
onder redes hiervoor in die onderhoud gevind kan word nie, veral omdat hierdie gesin godsdienstig baie aktief is (die ma 
dien op die susterskomitee (Cl: 12), die tieners woon gereeld die jeugbyeenkomste (Cl: 4), Sondagskool (Cl: 9) eu 

. jeugkampe (Cl: 13) by asook die bidure (Cl: 9). Die eredieuste word ook gereeld ondersteun en selfs bespreek in die gesin 
(Cl: 4). Aangesien hierdie gesin godsdienstig baie aktief is, kan die gebrek 8811 huisgodsdieus toegeskryf word 8811 'u 
mooutlike sieuing dat dit nie baie waarde vir hulle inbou nie. 

"'Bl: 4. Die navorser erkeu dat hierdie besprekings gewoonlik ook 'n sterk komponeut van affektiwiteit beval Tog kan daar 
we! sprake wees van kognitiewe ontwikkeling tydeus sulke gesprekke. 

""Met "persoonlike godsdiensbeoefening" word bedoel dat die persoon eerder op sy/haar eie Bybelstudie doen eu bid as 
samn met 'o groter gemeeoskap soos die gesin. Laasgeuoemde kan beet as 'u "opeobare godsdiensbeoefening". 

"'Vgl 5.3.1 

"'Moontlik weens 'n gesplete verheme\te. 
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" ... deur persoonlike gesprekke In die huis; hoe hu/le dinge ondervind en, jy weet, ons 

is lief vir as ons 'n di ens bygewoon het, op pad huistoe, of as ons by die huis kom, lief 

om te bespreek wat ons gehoor het. En hoe dit van toepassing is op ons eie /ewe ... 

we/, ons is geneigd om 'n diens te ontleed en te dink hoe dit ... ons situasie geraak het . 

.. . ons ts bale lief vir gesels. '"23 en " ... ons gesels graag oor die werk van die Here. 

Weet jy wanneer doen ons dit? Wanneer ons in die aand aan die etenstafel sit. Dan sal 

iemand nou begin en dan salons nou 'n gesprek voer daaroor. '"24 

Die pa bevestig die positiewe gehalte van die gesin se kommunikasie: 

"Oor die algemeen praat ons oor a/les. Met die verkiesing was daar baie vrae oor die 

verkiesing en toe het ons verduidelik hoe werk dit en waarna moet 'n mens kyk en al 

daai goed. En toe gaan hy vir sy [bestuurs ]-lisensie en ons het hom in alles probeer 

help van ons kant; waarvoor hy moet let en hoe jy te werk gaan . ... toe ons ons huis 

daar anderkant verkoop het, het hu/le bate gevra hoe dit [die verkooptransaksie] werk. 

... dan kan 'n man nou moot verduidelik hoe werk dit en hoe kry ek 'n deposito 

bymekaar en ek probeer hu/le verduidelik hoe gaan ek te werk daarmee. '"25 

102 

Onderrig deur verbale kommunikasie in hierdie gesin strek oor die broo terrein van menswees 

en is nie beperk tot "eng" godsdienstigheid nie. Die kinders het ook tydens die onderhoud 

gemaklik voorgekom en aan die gesprek deelgeneem. Hierdie gesin is baie lief vir 

gesprekvoering. 526 Dit wil dus voorkom of goeie kommunikasie tussen hierdie gesinslede 'n 

sterk invloed kan uitoefen op die geloofsvorming van die kinders. 

Die verbale kommunikasie oor geloof en godsdiens gaan gepaard met die voorbeeld van 'n 

aktiewe godsdieostige lewe (nieverbale kommunikasie) ;;;it die ouers aan hul kinders stel. Die 

ma is byvoorbeeld sekretaresse van die Dorkas, (gemeentclike welsynsbeweging). 527 Die ouers 

woon ook weekliks die gemeentebyeenkomste by en be.: •m hierdie voorbeeld as belangrik vir 

die kind se godsdienstige wording en geloofsvorming: 

"'Bl: 4-5. 

"'BI: 11. 

"'Bl: 5. 

mst: 5. " ... ons is baie lief vir gesel.v"het die moeder aangedui. 

"'Bl: 12. 
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"... die voorbeeld wat jy stel; as jy nie in die kerk kom nie, gaan Jou kinders 

outomaties ook nie in die kerk kom nie . ... as die ouers nie sorg dat die kinders 

Sondagskool toe gaan nie, hoe gaan hulle daar uitkom? Met die gevolg is, hu/le hoor 

niks van die Here nie. Ek meen dis nie nodig dat jy dag en nag ... , ek meen jy moet van 

die Here praat maar jy hoef nie elke woord wat jy se van die Here te praat nie. Maar 

Jy moet op 'n stadium dit by Jou kinders uitbring. 528 

103 

Dit blyk dat hierdie voorbeeld van die ouers 'n positiewe uitwerking op die kinders het 

aangesien laasgenoemde selfbaie aktiefbetrokke is by die gemeente en jeugbyeenkomste. 

Die moeder het ook gemeld <lat die voorbeeld van ouers se gedrag die kognitiewe aspek van 

geloofsvorming bernvloed: 

·~ moet kan uitleef wat jy vir die kinders vertel. Ek meen jy mo< 

stet. Jy moet, as die Bybel se ju/le moet mekaar liejhe, dan mo, 

voorbeeld kan 

lie liefde kan 

uitdra na hulle toe en oordra na hulle toe dat hulle dit kan ondervind ... Hierdie kind 

kan ek honderd keer lees dat jy moet Jou naaste liejhe soos jouself, maar sy gaan nie 

weet wat dtt beteken nie . ... sy moet dit prakties ervaar'"29 

Die kinders se ervaring van die ouers se geloof en godsdiens het dus 'n groot impak op 

geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling, aldus hierdie moeder. Die ma meen <lat kinders 

hoofsaaklik leer deur ervaring en deur die ouers se handelinge na te boots. Dit is hierdie 

ervaring van geloof en godsdienstigheid wat geloof en godsdienstigheid help vorm. 

Sosialisering en affektiwiteit skyn dus 'n belangrike rol te speel in geloofsvorming. 

In hierdie hersaamgestelde gesin het die kinders kort na die ervaring van hul ouers se 

egskeiding, 530 'n agterstand ontwikkel met een kind wat spraakprobleme geopenbaar het. 

Volgens 'n sielkundige was hierdie probleme te wyte aan die trauma van die egskeiding en 

gepaardgaande probleme met die biologiese ma. Tog het die twee seuns goed herstel nadat 

hulle kleuterskool toe is: 

"'Bl: 9 Die indiwiduele en/ofkorporatiewe handelinge is dus bier ter sprake. Sieo hoofstuk 5.3. 9. 

"'Bl: 16. 

"''Die twee oudste seuns was tydens hul ouers se egskeiding nog kleutersgewees. 
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''Jy weet hoe gaan dit maar met 'n skeisaak. Dan wil sy hulle sien en dan nie sien nie 

en dan ... dit was maar stormagtig gewees aan die begin, sal ek sO. Dit het ook 

gemaak dat hulle so 'n bietjie gesukkel het aan die begin van hulle skoolloopbane. Ek 

dink dit was maar meer die ontwrigting .... So, ons vier het van die begin eintlik goed 

aangepas, reg van die begin aj Alhoewel, dit was moeilik ook in 'n sekere sin. "531 
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Die navorser sou wou dinlc dat hul bywoning van 'n kleuterskool532 die saak kon vererger het 

omdat hulle bedags nie by 'n, (op-die-oog-af), liefdevolle stiefinoeder kon wees nie. Wat egter 

belangrik kon wees in hierdie kinders se "normalisering", is die goeie kommunikasie en 

aanvaarding wat daar in hierdie hersaamgestelde gesin is. Gevolglik blyk dit dat hierdie 

kinders die aanvanklike terugslae kon verwerk vanwee, onder andere, positiewe sosialisering. 

Fisieke kontak kom daagliks onder hierdie gesinslede voor. Die kinders sal hul moeder 

smiddae soen en druk wanneer sy vanaf die werk kom.533 Ouers en kinders hou ook daarvan 

om in mekaar se teenwo · 'igheid te wees. Die ouers en kinders verlang ook geweldig baie na 

mekaar indien een gesinslid vir 'n paar dae nie tuis is nie. 

''As hulle op veldskoo/ gaan dan word ek siek. Ek haat dit, ek haat dit as my kinders 

uit is, weet jy, ek haat dit as hulle wil gaan uitslaap. 534 

Hierdie sterk emosioneel-gelade woorde dui moontlik op die sterk kwaltiteit van die 

affektiwiteit in hierdie gesin. Dat hierdie sterk emosionele bande dalk neerkom op 

oorbeskerming, is 'n besliste moontlikheid, veral in die Jig van die volgende stelling van die 

moeder oor die twee oudste seuns se toekomsplanne: 

" ... hulle vertel my hul/e gaan nog in die huis bly tot hul/e 25 en 26 jaar is. "535 

Ten spyte van die bogenoemde blyk dit tog dat positiewe affektiwiteit aanwesig is in hierdie 

gesin en dat dit positiewe geloofsvorming fasiliteer. 

Die vader is van mening <lat die behoefte om godsdienstig aktief te wees vanuit die kind self 

moet kom en nie soseer vanaf die ouers nie: 

"'Bl:2. 

"'Daar is egter nie verder uitgevra oor die kwaliteit van die kleuterskoolopvoeding nie. 

'"Bl: 13. "Hy [die oudste seun) doen dit [soen en druk] e/"2 middag as ek (moeder] van die werk afkam." 

"'Bl: 13. 

"'Bl: 14. 
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Jy kan 'n perd vat na die water toe maar jy kan hom nie maak drink nie. Jy gee nou 

maar vir hulle (godsdienstige onderrig), maar as hulle nie self kan Bybel lees en bid 

nie dan ... ons praat maar met hulle. .. '"36 
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Hierdie vader is dus van mening dat die ouers nie 'n behoefte/begeerte na die godsdienstige by 

die kind kan aanwakker nie. Dit blyk of die kind "self" die behoefte na Bybelstudie, gebed en 

kerkbywoning moet ontwikkel. Of intrinsieke motivering537 alleen voldoende is om 'n kind se 

geloof positief te vorm is te betwyfel. Dalk is hierdie pa onbewus daarvan dat sy positiewe 

voorbeeld van aktiewe godsdiensbeoefening, en die aangename affektiwiteit in die gesin, 

moontlik die behoefte aangewakker het by die kinders om self godsdienstig aktief te wees. 538 

Moraliteit het na vore gekom in die belangrikheid van dissipline vir hierdie ouers. Die moeder 

het verwys na familie waarvan die kinders godsdiens onaktiefis: 

" ... ek praat nou spesifiek van my een broer. Ek meen, sy seun is saam met hierdie 

twee gedoop en daai kind het so teruggeval. Ek /er of hy in 'n jaar se tyd in die 

kerk was ... daar is soveel probleme in daai huio, JJ' word naar as jy daaraan dink 

want my broer drink en daar is geen dissipline in daai huis nie. Jy weet die ma sal 

byvoorbeeld se: 'Julie doen nie 'n ding nie', en dan sal die pa se: '.Ag man, loop'. Ek 

meen as daar nie dissipline is nie, ruk hul/e heeltema/ handuit ... " 

Dissipline neem onder andere vir die ouers vorm aan deur Iyf straf: 

Ma: "Wei, jy kan hulle vra wanneer het hulle /aas pak gehad dan sal hulle jou 

antwoord. " 

Oudste seun: "Gister." 

Ma: "As ek gese het 'nee', dan weet hulle dis nee ... . '"39 

Alhoewel dissipline belangrik is vir hierdie ouers, blyk dit dat moraliteit outoriter van aard kan 

wees as hierdie aanhaling in berekening gebring word. Gevolglik blyk dit dat daar tog 

negatiewe elemente te bespeur is in hulle motivering tot moraliteit. 

"'Bl: 10. 

"'Vgl hooftsuk 6.3.11. Alhoewel intrinsieke motivering moonUik meer blywende resultate kan !ewer, is eksintrieke 
motivering sontS ook nodig om die belangstelling van kinders in godsdiens en hul geloof le kweek. lndien ouers 'n 
aangename atmosfeer in die gesin skep, kan dit beskou wunl as eksintrieke motivering. Dit is dan juis wat in bierdie gesin 
plaasvind. 

"'Bl: 9. Die kinders woon gerneentelike aktiwiteite twee na drie keer per week by en lees ook op bu! eie Bybel en bid. 

"'Bl:8 
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Die moeder koppel ook dissipline aan die gesin se gereelde bywoning van die gemeentelike 

byeenkomste. Sonder die ouers se voorbeeld van gedissiplineerde kerkbywoning, moet ouers 

nie verwag dat hul kinders se geloof en godsdienstigheid sal ontwikkel nie. 540 

Die waarcles van hierdie gesin blyk om te wentel rondom hut godsdiens en getoof Hulle 

gesprekke handet baie "oor die Woord", 541 en hulle !ewe draai rondom kerkbywoning en 

-deelname. Hulle heg dus groot waarde aan hut godsdiens, in so 'n mate dat dit vir hulle 'n norm 

en 'n lewensbeskoulike en/ ofreligieuse referensiekader geword het. 542 

9.3.4 GESIN Cl 543 

9.3.4.1 Motivering vir kategorisering van CJ 

Die tienerdogter en haar tienerbroer woon beide per1Jeld die jeugbyeenkomste en Sondagskoot 

by, (alhoewet die dogter weens haar eksamenvoorbereidings al vir 'n paar maande minder 

gere¥!d daar teenwoordig is).544 Die dogter het die sang en aanbidding tydens die jeugdienste, 

(toe sy dit nog bygewoon het), baie waardevol gevind vir haar getoof en godsdienstige 

verryking. 545 Die dogter getuig ook van haar getoof en godsdienstigheid soos volg,. ten spyte 

van negatiewe ervaringe by diejeuggroep: 

"°Bl: 23. • ... jy kan nie 'n kind dwing om kl!rk roe te gaan nie. Dit werk nie, ek hetdit al oar en oor gesien. Dit werk nie,jy 
moet vir hulle die voorbeeld ate/ enjy moet vir hulle n lie/de aankweek vir werk van die Here." 

'"BJ: 4. 

542Sien hoofstuk 7.5 rakcnde die uiteensetting van die religieuse referensiekader. 

"'Hierdie gesin bestaan uit beide ouers met 'n tienerdogter en -seun, Die vader was ten tyde van die onderhoud afwesig 
weens weiksverpligtinge en het eers nadat die oodiO-OJlDlUDe afgehandel was, opgedaag. Hy het egter tydens die telefoniese 
bevestiging van die afspraak oangedui dat hy moontlik sou !eat wees. Hierdie onderhoud kon egter weens funksionele redes 
nie uitgestel word weens die vader se afwesigheid nie. 

"'cl: 36. Dit het later in die onderhoud na vore gekom dat die dogter ook hear besoeke aan die jeuggroep verminder het 
weens veffioudings- en leierskapprobleme aldaar (Cl: 37-38). Die seun is ook nie geande om by die jeug le wees nie, 
elhoewel hy Sondagskool bywoon (Cl:37). 

"'ct: 38. "Ek het daarvan gehou om te gaan 'worship' en ao aan - dit was vtr my lekkl!r .... • Hierdie affektiewe uiting van 
hear geloof dui moontlik op 'n diepe godsdienstige verbintenis (veral volgens die Pentekostalistiese tradisie). Sy vervolg 
later in dieselfde !rant: " ... maar wat ek mis, (Van die jeugbyeenkomste), is die absolute oorgawe aan 'worship' en aing ..• Ek 
kan aanbid op my eie manierenBybe/studie doen op my manier". (Cl: 40). 
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" ... op hierdie stadium voe! ek my verhouding met die Here is soos, asof Hy die naaste 

Persoon aan my is. Ek het vlr my ma oak onlangs ges2: 'Dit gaan met my nou so goed 

... [ten spyte van negatiewe ervarings by die jeuggroep] omdat ek dink ek so 'n 

persoonlike verhouding ... met die Here opgebou het; niemand, [van die jeuggroep] het 

nou meer 'n invloed gehad nie"546 
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Die moeder is ook van mening dat haar twee kinders godsdienstig aktief is en dat hulle 

ontwikkel in hul geloof: 

"... dit is vir my pragtig dat jongmense dit doen vandag, [godsdienstig is en 'n 

positiewe geloofslewe lei). Laat ek vlr jou s2, sy het gegroet; sy het nie heeltemal 

'teruggeval' nie. Ek meen, dit sal my verskriklik bekommer as ek sien sy het heeltemal 

teruggeval en sy wil nie nag betrokke raak nie, [by godsdiens]. "547 

9.3.4.2 Diefigurering van dimensies in Cl 

Huisgodsdiens, wat kognitiewe onderrig te doe! het, kom selde voor in gesin Cl. Die 

godsdienstig-aktiewe dogter bevredig haar kognitiewe geloofsbehoeftes deur persoonlike 

Bybelstudie te doen, in plaas van huisgodsdiens by te woon: 

" ... ek wil in my eie kamer, ek sal alleen wil sit en Bybel lees, alleen dink en goedjies 

opsoek en so aan. Dan wil ek nie M iemand moet om my wees nie. So, toe ek nou nie 

verder biduur toe gaan nie, het ek daai tyd verder vir myself in my kamer. Ek het 

hierdie Ds. Solly Ozrovech, ek het sy boekies gevat en sy boekies deurgewerk en so 

aan. ,,s4s 

Die ma het soos volg hierop reageer: 

"'Cl: 40. 

'"Cl: 41. 

"'cl: 39. Ygl ook gesin Bl: 10 waar die kinders weens 'n gebrek aan tyd vir die gesin om saam te wees vir huisgodsdiens, 
op hul eie 'stiltetyd' hou. 
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".s)' hou nie daarvan nie; sy sal op haar eie [Bybelstudie] doen. G [haar seun] was 

eintlik meer bereikbaar. Trouens, nou nog, as ek vir hom si!: 'G kom ons bid en ons 

lees 'n stukkie uit die Bybel', dan sal G kom. Hy's meer oop vir dit, maar sy sal tot 

· vandag toe nog, [deelneem], en dit is teleurstellend. Ek meen jy voe/ tog dit is baie 

lekker saam met jou gesin. Trouens, dit is die begeerte van my hart dat my gesin meer 

by my inskakel en saam met my dinge doen in die kerk en meer betrokke raak. ... my 

kinders si! ek het 'n manier om te veel te 'preek'; as hulle iets doen, ek sien onmiddellik 

hier ... dis seker maar dat jy altyd 'n gevaar sien vir jou kind; dat jy bang is jou kind 

dwaal weg ... "J
49 
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Die wyse waarop die moeder met haar dogter kommunikeer blyk om, al is dit in mindere mate, 

tog verwydering tussen hulle te bring. Dit blyk dat die dogter haar moeder se "prekerigheid" 

probeer vermy deur, onder andere, in haar privaatheid die kognitiewe dimensie van haar 

godsdiens aan te spreek. Alhoewel daar nie andei "~gatiewe sosialisering in die gesin 

waargeneem is nie,550 blyk die negatiewe verbale kommunikasie van godsdienstige en morele 

kwessies, die kognitiewe kommunikasie van geloof en godsdiens tussen moeder en dogter, 

negatief te bernvloed. Dit wat die moeder probeer kommunikeer, word negeer deur hoe sy 

kommunikeer. Hierdie goedbedoelde verbalisering van geloof en godsdienstighid word dus 

negatief deur die dogter ervaar en verminder die invloed van hierdie kommunikasie op die 

kind. Die moeder het aan die einde van die onderhoud verwys na die noodsaaklikheid van 

kommunikasie in die gesin om geloofsvorming teweeg te bring. Die wyse waarop sy egter 

kommunikeer blyk om teenproduktiefte wees om haar -.';.igter se geloof op kognitiewe wyse te 

bernvloed: 

"Ek dink jy moet baie. met jou kind praat, ek dink regtig jy moet baie met jou kind 

praat; of hulle wil luister of nie ... ,,m 

""c I: 41.Die moeder se onseker stemtoon, beklemtoon haar onsekerheid en moontlike oorbesorgheid 

"'In teendeel bet dit geblyk dat daar baie sterk verhoudinge tussen die gesinslede bestaan soos die dogter aandui: "Ek geniet 
dit baie om saam met my ma-hulle le wees ... • (CI: 51 ). Die ma bet aangaande die pa bygevoeg dat "Kyk, hy kuier vrees/ik 
lekker saam met sy kinders. Kyk, as jy nou sy hart wil b/ymatJk, don maet sy gesin so saam met hom kuier en by hom wees ... 
hy sol byvoorbeeld as P. bed toe is en slaap, don sa/ hy nou kla: 'Hoekom is die kind so vroeg bed toe en hoekom kuier hy 
nie byons nie?' Sy huisgesin is syvriende." 

''"CI: 55. Hierdie verbale kommunikasie kan as monologies van aard beskou word maar die liefde wat aanwesig is in 
hierdie gesin, sowel as onder positiewe sosialiseringsaspekte, blyk om die invloed van hierdie een negatiewe aspek grootliks 
te oorskadu. 
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Dit was opvallend dat kort na hierdie beklemtoning van haar gedagtes, die dogter half 

gelrriteerd reageer bet toe haar ma van haar wou weet of sy iets wou byvoeg in reaksie op die 

navorser se vraag. 

Dit blyk uit die voorafgaande paragrawe dat sosialisering onderliggend is aan die verbale, 

kognitiewe onderrig van geloof en godsdiens. lndien 'n aspek van sosialisering negatief ervaar 

word deur die kind, kan dit kognitiewe geloofsvorming inhtbeer. Dit is egter interressant dat, 

ten spyte van hierdie een negatiewe aspek van sosialisering in hierdie gesin, ander aspekte 

positief voorgekom het en dat die kinders, (veral die dogter), steeds positiewe geloofsvorming 

ervaar het. Die gesprekvoering van die vader met die kinders is egter baie positief 552 

Die ervaringsveld van die moeder blyk 'n invloed uit te oefen op die wyse waarop sy haar 

kinders begelei in godsdienstige en geloofsaangeleenthede: 

" ... my ma het nie regtig met ons gepraat en dlt (geloof en godsdiens) met ons gedeel ... 

ek was agtien, toe was ek aangeneem en ek is voorgestel (in 'n ander kerkgenoot.skap). 

Ek het glad nle geweet waaroor dit gaan nie ... ek kan slen vandag, baie meer kinders 

het daal probleem. Hulle is agtien en dit is asof hulle nie besef werklik wat met hulle 

gebeur het; ek meen baie van die kinders het, (na hut aanneming en voorstelling), 

omgedraal en gese: 'Nou vir 'n "party", ouens"'. 553 

Die ma blyk skuldig554 te voe! omrede sy nie daarin slaag om haar dogter te betrek by 

huisgodsdiens nie; iets wat sy as jong kind nooit ervaar het nie. 555 Die moeder wil dalk soveel 

moontlik met haar kinders oor geloofs- en godsdienssake praat omrede lular moeder dit 

agterwee gelaat bet en sy gevolglik eers later in haar !ewe godsdienstig aktief geraak bet en in 

God begin glo bet. Sy dui dan ook haar besorgdheid aan dat haar kinders oor godsdienstig 

aktiefmoet wees en bly. 

Daar blyk ook 'n botsing in waardes te wees tussen die moeder en dogter oor godsdienstigheid 

en geloof, moontlik weens verskillende opvoedingsmilieus. Die moeder beg 'n hoe 

m" ... hy sal sien as jy is baie hart.veer, sal hy na j'ou toe kom. Dan :val hy net sit en gesebl en as jy vir hom si hoekom is jy 
hartseer, dan los hy jou datjy klaar praat. Dan se hy wat hy wil se." (Cl: 52). 

"'c1: 44. 

"'Haar gewete is dus betrokke. 

"'Hierdie het na 'n redelik algemene verskynsel gelyk wanneer huisgodsdieus nie beoefen word nie. 
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godsdienstige waarde aan 'n fonnele kognitiewe samekoms, terwyl die dogter hierdie 

samekoms as minder waardevol beskou vir haar godsdienstige ontwikkeling. 

Dit wil voorkom of negatiewe affektiwiteit en negatiewe sosialisering saam figureer soos die 

volgende aanhaling aandui. Hierdie aanhaling het egter te make met die negatiewe sosialisering 

by die gemeente se jeuggroep en die afbrekende gevoelens wat die dogter ervaar het aldaar. Dit 

behoort egter ook van toepassing te wees op geloofsvonning in die gesin omdat beide situasies 

te make het met geloofsvorming in 'n bepaalde konteks. In reaksie op die vraag of goeie 

interpersoonlike verhoudinge by die jeug en 'n aangename affektiwiteit haar geloof en 

godsdienstigheid positief sou belnvloed bet, bet sy soos volg reageer: 

"Ek dinkdit sou ... want as jy iets genietwiljy dit meer doen".JJ6 

Desondanks die moeder se "prekerigheid" ervaar haar seun en dogter die affektiwiteit in bu! 

huisgesin, (in teendeel met die in die jeuggroep ), as aangenaam. Die dogter se reaksie was: 

"Ek geniet dit baie om saam met my ma-hu/le te wees, maar ek is op hierdie stadium -

ek voe/ ek wil net bietjie uitkom, dinge doen. Ek is arhper klaar met skool, ek wil net 

vir 'n rukkie voe/ jy is nou los van al/es en volgende jaar sal jy nou voor die boeke 

vassit en by die huis bly". 557 

Haar positiewe geloofsvorming, ten spyte van die negai' .:we sosialisering en affektiwiteit by die 

jeuggroep, kan moontlik toegeskryf word aan die posi•icwe sosialisering en affektiwiteitsss in 

die ouerhuis. Laasgenoemde het dus 'n groter invloed gehad op haar geloofsvonning as die 

negatiewe invloed van die jeug. 

Positiewe affektiwiteit kan ook gesien word in die liefde en intimiteit waannee die dogter 

waarderingsbriefies soms op haar ouers se bed of in bul klerekaste plaas. 559 Hierdie dogter se 

"'cl: 40. 

"'CJ: 51. Die dogter se gevoel om 'net 'n bietjie weg te wil breek' na afloop van baar eksamen, moet nie noodwendig 'n 
aanduiding wees dat die affektiwiteit in die gesin negatief ervaar word nie. Hierdie verskynsel kom dalk voor by baie 
matrikulante. Dit is moontlik dee! van die ontwikkelingsprs na 'n meer onafhanklike fuse. 

""Positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit kan ook gesien word in die vader se goeie verhouding met sy !cinders. 
(Sien ook die komende aanhalings). Sy positiewe betrokkenheid by die kinders skyn 'n groot invloed uit te oefen op die 
positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit aanwesig in hierdie gesin. 

'"c I :52. Hierdie handeling van die dogter spreek van warm affektiwiteit en intieme gesinsbande. 
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vennoe om liefde te kan gee aan baar ouers, dui op die kwaliteit van die affektiwiteit 

teenwoordig in die gesin. Hierdie positiewe affektiwiteit is dan sarun met positiewe 

geloofsvonning waargeneem by bierdie dogter. 

Ondanks die dogter se negatiewe gesindbeid jeens die gemeentejeug, bet haar gesindbeid 

positief gebly rakende haar geloof in God en haar persoonlike godsdiensbeoefening tuis en 
tussen baar vriende. Die navorser vennoed dat die dogter se positiewe geloofsvorming ten tyde 

van baar krisisbelewenis by die jeug, onder andere toegeskryf kan word aan die 

vertrouensverbouding wat tussen ouer en kind bestaan: 

" ... ek kan met my ma oor baie goed praat maar op emosionele puntjies sal ek na my 

pa toe gaan om my te troos. "'"0 

'n Afleiding kan gemaak word dat indien die dogter 'n negatiewe gesindheid ontwikkel bet jeens 

die gesin, 561 sy dieselfde vennydingstaktiek as by die jeug kon gevolg bet. In so 'n geval sou sy 

bes moontlik nie die geborgenheid van 'n intieme samelewingstruktuur soos die gesin kon geniet 

nie, wat moontlik kon lei tot negatiewe geloofsvorming. 

Die morele aspek van hierdie gesin kom sterk na vore in die woorde van die dogter rakende 

dissipline en die perke van bul doen en late: 

"Daar is oorvloed van ltefde en begrtp maar daar's ook 'n form hand. Jy weet waar's 

die limit Jy try nie daai limit ... nie, maar jy't nooit die gevoel jy's n las vir jou ouers 

nie. ''562 

Die ouers en kinders poog om Christelike waardes en norme te handhaaf. Die moedc:r probeer 

dalk te veel om daarop Idem te le. Dit resulteer in 'n moralisme wat eerder verwydering as 

vertroue kweek, soos reeds aangedui. 

""ct: 53. 

' 61Veronderstel dit sou ontwikkel ook weens negatiewe sosialisering en uegatiewe affektiwiteit. 

"'cl: 52. 
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9.3.5 GESIN B3563 

9.J.5.1 Motivering vir kategorisering van BJ 

Die ouers het beide godsdienstig aktief geraak toe die dogter 'n peuter was. Met die vader as 

Sodagskoolonderwyser, het die kinders gereeld die Sondagskool besoek564 en was hulle self 

godsdienstig aktief. Die dogter het soos volg oor haar geloof en godsdienstigheid getuig: 

" ... ek het groot geword in die kerk. Ek is van kleins-af n tiplese Pinksterkind: elke 

Sondag in die kerk, e/ke Woensdag in die biduur. Op 'n dag kom JY op 'n punt dat Jy 

besefJou ouers gaan Jou nie /anger bring nie -Jy·moet self gaan. Dan bese/Jy Jy moet 

Jou laat doop. Dit is dee/ van Jou ge/oof want die Bybel se so. "565 

Hierdie gesin bid ook gereeld sarun en besko•' hul geloof en godsdienstigheid as baie 

belangrik. 566 Die seun is aktief ingeskakel by die gemeentejeug: 

" ... ek is op my gelukkigste by die kerk. "567 

Die dogter is egter nie meer aktief betrokke by die jeug nie vanwee haar ouderdom maar ook 

weens haar gevoel van verwerping aldaar. Haar reaksie op probleme by die gemeente-jeug, dui 

egter op haar positiewe geloof: 

"Ja, ek het nooit ophou glo in die Here nie - seljS in die tyd wat ek.nie kerk toe gegaan 

het nie. As my ma-hulle op 'n Sondag kerk toe gery het, sou ek self my Bybel gelees en 

gebid het. Dit is nie dat ek die Here weggegooi het nie. Ek meen daarvoor het ek tot 

bekering gekom en my laat doop - 'n mens het 1n· '' iets wat Jy nie sa/ laat gaan nie. '"68 

Uit die bogenoemde blyk dit dat geloofsvorming 'n : lelik positiewe lading dra in hierdie 

huisgesin. 

Vervolgens word die figurering van die vier dimensies van geloofsvorming in gesin B3 

aangedui. 

"'Hierdie gesin bestaan uit die vader en moeder, (wat beide voldag werk), 'n tienerdogter wat reeds 'n beroep beoefen en 'n 
tienerjarige seun. Beide kinders woon in by die gesin. 

""B3: 3. 

56'B3: 3. Die pa het ook vroeer verwys na die kinders wat self onder die oortuiging gekom het om hulle te loat doop. 

"'B3: 13. 

""B3: 10. 

56"B3: 14. 
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9.3.5.2 Figurering van dinumsies in BJ 

In hierdie gesin het huisgodsiens, voor die aanbreek van die kinders se adolessensie, twee tot 

drie keer per week plaasgevind. Die pa skryf egter die rede vir die afname van hierdie gewoonte 

toe aan die gejaagde !ewe: 

"Maar nou se dae; u weet 'n mens kom nie altyd daarby uit nie. Maar as enige een van 

ons iets het om te 'dee/', dan 'dee/' ons dit met mekaar en ons bid saam voor ons as 

gesin uit mekaar gaan. '""9 

Die kognitiewe aspekte van geloofkan in mindere mate ter sprake kom tydens die bogenoemde 

onbeplande, informele geleenthede. Tog blyk dit dat dit nie prominent figureer in hierdie gesin 

nie. Dit skyn ook vanuit die volgende aanhaling: 

"Maar elke oggend, jy weet ... daar is skoolvakansie en hulle slaap nog, of jy is half 

laat, maar ons is by die bed waar hulle of wie ookal 'op' is, dan is ons op die bed, hou 

hande vas, dan bid ek en vra die Here se seen vir die dag . ... Baie keer het sy 'n versie 

of 'n woord wat ons gou met mekaar 'dee/' wat jy in die dag kan bepeins. Ek wil s~ dit 

het nou amper deesdae ons huisgodsdiens geword. "570 

Hierdie onbeplande, meer informele gesprekke oor geloof en godsdiens blyk om gepaard te 

gaan 'n hoe mate van "warm" affektiwiteit as die hande vashou in ag geneem word en die 

samesyn op iemand se bed. 'n "Harde", gevoellose huisgodsdiens kom dus nie voor Jn hierdie 

gesin nie. Kognitiwiteit blyk in hierdie gesin om 'n sterk ondertoon van positiewe affektiwiteit 

tehe. 

Positiewe atTektiwiteit blyk ook uit die belangrikheid van selfkennis571 wat volgens die pa 

noodsaaklik was in die bantering van hul dogter se verwerping by die jeuggroep en 

gepaardgaande emosionele seerkry: 

"'B3: 3. 

'"B3: 3. Die pa het ook later gemeld dat "wie van ons ookal ;, seen ontvang het in die Woord, sol ons dit aan etenstafe/ met 
mekaar dee/" (B3: 4). 

'"Sien hoofstuk 6.2.4. Alhoewel selfkennis ook kognitief van aard is, omsluit selfkennis die persoon se totale menswees. 
Affektiwiteit speel bier 'n belangrike rol omdat selfwaameming meer subjektief georienteerd is. 
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"En Jy [die dogter] is 'n jjmgevoelige mens ... liggeraak; dit vat aan Jou, en die 

volgende keer dan gaan JY daardie een vermy. Die Satan weet hier is Jou swak punt. 

Hy gaan met 'n ander ou op 'n ander manier werk. Maar hy gaan Jou op hierdie 

manier slaan. Dit is wat ons as gesin bymekaar geutentifiseer het. Die Satan sal vir 

haar op 'n ander manier aanval as vir my en vir hom [sy seun]. [Die pa beskryfhoe sy 

seun ook swak behandel is by die jeug maar dit het horn nie emosioneel afgebreek nie. 

Die dogter meld dan ook dat haar broer so-iets kan hanteer maar sy kan nie]. Die pa 

vervolg: "Wys Jou hoe werk die Satan. Hy slaan Jou waar Jou swak punte is. Dit is wat 

ons as gesin gerdentifiseer het. Ons weet nou ons moet dit nie toelaat dat die Satan 

ons op sulke maniere bykom nie. "572 

114 

Hierdie selfkennis, (wat deur die pa berniddel is), het moontlik 'n aandeel gehad in die dogter 

se positiewe geloofsvorming ten spyte van haar ns~:.atiewe godsdienstige ervaring in die 

gemeente-jeug. Die affektiewe vorm van selfkennis bet in hierdie geval 'n belangrike rol 

gespeel om negatiewe geloofsvorming, en godsdienstip:" onbetrokkenheid op die Jang termyn, 

tee te werk. 

Affektiwiteit kom ook ter sprake waar intrinsieke motivering blyk om dee! te wees van die 

dogter se siening aangaande haar aktiewe godsdienstigheid en positiewe geloofsvorrning. 573 Sy 

is van mening dat eksterne faktore, (soos die onaangename behandeling wat sy by die jeug 

ervaar het; eksteme motivering}, nie geloofsvorming behoort te affekteer nie. Sy en haar 

moeder dink dat intrinsieke motivering ten opsigte van geloofsvorrning, soos volg bewerkstellig 

word: 

" ... party outjies is meer beznvloedbaar as ander. Ek glo die Here is getrou, die Gees 

is getrou. As Jy werklik tot bekering gekom het, glo ek nie dit kan hulle befnvloed nie. 

Die Heilige Gees is getrou. "574 

Die pa het verwys na die dogter se behoefte vir aanvaarding tydens veral haar tienerjare: 

512BJ: 15. 

"Dit is soos sy gest het. op daardie spesifieke ouderdom het sy aanvaardtng g1101k 

,,J75 

"'BJ: 7. Die dogter se motivering rakende haar geloof en godsdiens kan ook gesien word in haar vermoi! om in God le bly 
glo ten spyte van negatiewe ervaringe by die gemeentejeug. 

"'BJ: 7. Die ma verwys egter na die uniekheid van elke kind en dat sommige wet meer beinvloed word deur eksteme 
bronne, (eksterne motivering), as andere. 
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Dit het sy nie ervaar by die gemeentejeug nie maar we\ by haar huisgesin. Dit blyk ook dat haar 

gesin se lief de en aanvaarding haar ondersteun het in haar positiewe geloofsvorming toe sy met 

" ... die kerk self ... op 'n stadium ... niks te doen wou gehad het nie". s16 Dit ouers het ook uit 

hul pad gegaan om die dogter by 'n gemeente en vriende te laat inskakel waar sy aanvaarding in 

gemeente verband kon ervaar. l77 

Affektiwiteit blyk dus om positiefin hierdie gesin te wees. 

Sosialisering kom baie prominent na vore volgens die dogter se woorde: 

''. .. ons as kinders kyk hoe ons ma's en pa's teenoor mekaar optree en teenoor mense 

daar buitekant - dit se ook baie. Jy kan se jy is 'n Christen en jy handel nie soos een 

nie. Jy moet in woord en daad ook teenoor jou medemens lee/" 

Hierna het die dogter bevestig dat hul "liefde vir die Here" voortsr '"~ uit die voorbeeld van 

wat hul ouers al die jare gestel het. Die seun het dit beaam. m 

Die "voorbeeldige" handelinge van haar ouers was belangrik vir die dogter se 

geloofsontwikkeling ten tyde van haar godsdienstige krisis by die gemeente: 

" ... ek is nou deur die jaar wat ... ek nie wou kerk toe gaan nie; dat ek eintlik baie 

rebels was teen die kerk, (tot my ma se gryswording), maar ek het die wete my ma

hulle dien die Here. So, dit is tog in jou agterkop die heeltyd. ... en dit het nou weer 

gemaak dat ek terugkom"579 

Die moeder het hierby aangesluit: 

"Jy weet daai storie van die seuntjie wat agter sy pa aangeloop het in die sneeu? ... Jy 

as ouer ... het die verantwoordelikheid maar ook die plig as ouer om daardie kind in 

die vrese van Here groot te maak. Dan sat ek se kerkbywonlng. Jy moet n voorbeeld 

stet; hulle moet sien e/ke Sondag ... gaan jy na die huis van die Here toe. "580 

'"BJ: JO. 

~J:l4. 

"'BJ: 14. 

'"BJ: 8. 

'"BJ: 8-9. 

"°BJ: 6. 
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Die kinders se vertroue in die gesinslede kom na vore in 'n vorige aanhaling waar die dogter 

ondersteuning van die ouers ervaar het tydens haar gevoelens van verwerping by die 

gemeentejeug. 

Goeie kommunikasie is ook aan die orde van die dag in gesin 83: 

" ... wie van ons ookal 'n seen ontvang het uit die Woord salons dit aan etenstafel met 

mekaar dee/. "581 

Dit blyk ook uit die wyse waarop die hele gesin praat oor die dogter se gevoel van verwerping 

by die jeug, dat hulle gereeld met mekaar gesels oor intieme en persoonlike sake. Dit dui op 

gevorderde kommunikasie in die gesin. Daar word gereeld en sonder skaamte oor 

godsdienstige en geloofsaangeleenthede gepraat in die gesin: 

':Ty het altyd die Here betrek in die alledaagse dinge . ... dat hulle van kleins-af weet 

dat 'dit die Here se wil is, as die Here ons spaar gaan ons soon toe'. Dat hulle gedurig 

bewus kan wees die Here is daar, die Here is in beheer . ... Ek glo hulle hoor en hulle 

weet. ,,5s2 

Daar was nie veel waargeneem rakende moraliteit nie maar dit blyk tog dat die waardes en 

norme implisiet sterk figureer, veral weens die ouers se voorbeeld van hul vertroue, en 

godsdienstigheid. Die ouers poog dus om hul waardes en norme in ooreenstemming te bring 

met die Pinkstertradisie. 

9.3.6 GESIN A3583 

9.3.6.1 Motivering vir kategorisering van A3 

Die kwaliteit van die laerskool dogter se geloofsvorming word vlugtig aangedui. 

"''B3: 4. Die gesin sal periodiek aan etenstafel spontaan kommunikeer oor geloof en godsdiens. 

"'B3: 6. 

"'In hierdie gesin behoort die ouers aan twee verskillende kerl<denominasies. Tog blyk dit dat daar nie noemenswaardige 
spanning rondom bu! verskillende kerklidmaatskap bestaan nie. Hulle besoek ook beide mekaar se gemeenta Hui enigste 
kind is in die middelkinderjare. Die moecler se ma bet tot en met haar afsterwe ongeveer 'n jaar gelede, by hulle aan huis 
gewoon. 
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Alhoewel hierdie dogter nog relatief jonk is, en gevolglik nog heelwat ontwikkeling op vele 

terreine moet ondergaan, ( ook geloofsvorming), blyk dit tog dat hierdie kind reeds duidelike 

tekens van positiewe geloofsvorming toon. Gevolglik is sy eerder onder hierdie kategorie 

ingedeel as by "redelike geloofsvorming". Haar geloof is s6 waargeneem: 

Die dogter lees gereeld, (sonder dwang), saans haar Bybel en kom ook gereeld in die kerk (by 

die vader en moeder se gemeentes). 584 Sy gaan ook gereeld Sondagskool toe in die AGS

gemeente. Die moeder se woorde rakende haar ma se afsterwe dui ook op die kind se positiewe 

geloofsvorming: 

"klc het eintlik geestelik baie uit my kind geput in daardie stadium. Jy weet, sy was 

sewe jaar oud; ek het dit nie [van haar] verwag nie ... sy is so 'ingeskakel' gewej1s, as 

ek net stil geraak het, dan kom sy na my en se: 'Mamma, jy moet nie so verlang na 

ouma nie. Sy het verskriklik aangevoel as ek ... dan kom sy, en my getroos en gese: 

'Mamma, Liewe Jesus wil nie he jy moet so hartseer wees nie - ouma is bale ge/ukkig'. 

Toe sy nou vir my daai bee/d skep hoe ouma daar rondioop fangs die tuin: "Mamma, 

ouma gaan nou na die tuin. .'.y gaan nie eers rus nle.' ... dit is vir my wonderbaarlik. 

Toe besef ek ouma is gelukkig en sy [die dogter] weet. Sy het gese ouma gaan vir Liewe 

Jesus prys. Dit was vir my so wonderlik gewees; absoluutfantasties. "585 

Die ouers se positiewe geloofsvorming en godsdienotigheid laat die navorser ook verder 

vermoed dat die dogter positiewe geloof ervaar, veral omdat sy nog nie in haar tienerjare is nie 

waartydens ouers se gesag, waardes en geloof soms "getoets" word deur in "opstand" te kom 

daarteen. Op haar ouderdom word ouers makliker as gesaghebbend aanvaar en volg die kind 

gewoonlik die ouer sonder teenstribbeling. 

Haar positiewe geloofsvorming blyk uit die moeder se woorde rakende haar dogter se ernstige 

siekbed sedert haar peuterdae:586 

"'A3: 112. Die ouers het beide aangedui dat hul dogter dit in beide kerkegeniet (A3: 116). 

""A3: 118. Hierdie aanhaling dui daarop dat vonning nie 'n "eenrigting"-onderrig van ouers aan kinders is Oie. Ouers word 
ook gevonn deur hul kinders. Dit verwys dus na die dialogiese aard van kommunikasie. Sien hoofstuk 5.3.1. · 

""sy is later gediagnoseer as asmalyer en bet verskeie allergiee. Sy bet by die dood omgedraai in haar peuterjare vanwel! 
hierdie siektetoestand. Die toestand het intussen heelwat verbeter. 



Hoofstuk 9 - me empiriese navorsingsverslag 

" ... as gevolg van dit al/es is S miskien soveel ontvankliker, maar sy ervaar dinge 

dieper. Sy is meer ingestel op die 'geestelike'. Ek meen ons het so baie vir haar gebid 

... Nou die dag toe se ek nog vir haar: 'Kan jy nog onthou hoe siek jy was?' Toe se sy: 

'Ja mamma, ek weet Liewe Jesus het my gesond gemaak dat ek nie meer so siek was 

nie~ '1587 

Noudat dit blyk dat geloofsvorming positief figureer in gesin A3, word die voorkoms van die 

vier dimensies volgens die literatuurstudie, van nader betrag. 

9.3. 6.2 Figurering van dimensies in A3 

Kognitiwiteit figureer nie baie prominent in hierdie ouers se benadering tot geloofsvorming 

nie. Die pa bet sy bedenking uitgespreek •,or die effektiwiteit van 'n tradisioneel-kognitiewe 

benadering tot geloofsvorming soos vervat in huisgodsdiens. 588 Die kind lees hoofsaaklik alleen 

self Bybel elke aand (en sy geniet dit). 

Die kognitiewe ontwikkeling van haar i,doof vind egter in 'n mate plaas deur informele, 

ongestruktueerde gesprekke deur veral die moeder en voorheen ook deur die oorlede ouma. 

Die moeder is van mening dat die kind se bogenoemde Godsbeeld en s1ernng van die 

Transendente deur hul gesprekvoering gevorm is: 

"Ek dink dit is maar van praat. Ek dink my ma het baie met haar gepraat . . . ek het 

ook. Ek het vir haar gese: 'Niemand weet hoe dtt [die heme!] is nie ... Paradys was 

pragtig gewees ... dit is maar my persepsie wat seker oorkom na haar toe . ... " 

Hierdie aanhaling bet 'n afTektiewe ondertoon vanwee die meer subjektiewe aard van 

persepsies en verbeelding (wat gesprekke aangaande die "Paradys" insluit). 

Die moeder het ook gemeld dat die ouers die kind kognitief moet vorm in hul geloof deur met 

hulle te praat oor geloof en godsdiens: 

"'A3: 131. 

'8B."Ek ken ii paar predikante wat [die pad] byster geraak het Hoekom dit so is weet ek nie. Dit is ouens wat huiagodsdiens 
gehou het; ek was by hulle aan huis. Bulle het elke aand huisgodsdiens gehou. Tog is die oudste seun twee keer in die tronk. 
Die tronk se deure is vir alma/ oop. • (A3: 112). 
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" ... vir my gaan dit daaroor: die ouers se voorbeeld en jy moet jou kind voorstel aan 

die Here. Ek dink nie net 'n mens se voorbee/d nie maar die feit dat jy die kind vertel 

van die Here, jy weet; van vaders en moeders moet hy tog leer van die Here en dan 

moet hy ook ... na die huis van die Here gaan want ... as 'n kind nie in die huis van die 

Here kom nie, is dit 'n baie k/einer /rans dat as hy groot is byvoorbeeld sy hart vir die 

Here gee ... hy moet gewoond word en hy moet geleer word dat 'n mens na die huis 

van die Here gaan. "589 

119 

Sosialisering funksioneer ook positief as gekyk word hoe hierdie jong dogter kort na haar 

ouma se afsterwe, 590 vrymoediglik e11 spontaan met haar ma gepraat bet: 

"Ek sit een more en ek /ram haar hare en sy s2 vir my: 'Weet Mamma, ek weet wat 

maak ouma in die heme/'. Ek sB 'Wat?' (toe is sy sewe). Sy sB: 'Ouma het nou 

opgestaan - hulle het nou gei!et ... Hu/le gaan nou kerk hou en ouma gaan by Liewe 

Jesus se voete sit ... As hulle klaar is sal hu/le seker gaan eet en dan gaan hulle rus. 

Maar ouma wil nie rus nie. Ekweet, sy is baie liefvir 'n tuin - sy gaan daar in die tuin 

loop en daar by die rivier in die heme/, daar gaan sy wees. En dit was vir my so 'n 

troos ... "591 

Grondliggend tot hierdie vrymoedigheid van die dogter om oor hierdie intense hartseer van die 

dood te praat, en selfs haar ma te bemoedig, is 'n vertrouensverhouding tussen ouer en kind, 

aldus die moeder van gesin A3: 

" ... 'n mens moet in die eerste instansie vo/gens Bybelse riglyne jou kind probeer let. en 

daarmee saam moet jy 'n baie 'oop' verhouding met jou kind hB. Jy weet, jy moet 'n 

baie noue verhouding .. . jy moenie . . . sy denke vir hom oorheers nte .. . jy moet 

absoluut jou kind se vertroue so wen en ... so 'n oop verhoudlng met jou kind M, dat 

hy ... sal kom. "592 

""A3: 113. 

"°Die dogter bet 'n baie goeie verhouding met hoar owna gehad. Die owna bet by die gesin ingewoon tot en met hoar 
afsterwe agv 'n motorongeluk. Die kind se Godsbeeld en siening van die 'hiernamaals" is sterk beinvloed deur die onma en 
moeder se sienings. Die moeder het so reageer op die vraag oor wear kry die sewrjarige dogter die denkbeeld oor hoe ]ewe 
na die dood is vir hoar owna: "Ek dink dit is maar van praat. Ek dink my ma het baie met haar gepraat in die huis. Ek het 
ook. Ek het vir haar gesi niemand weet hie dit is nle. Ek si vir haar: 'E, kyk die Paradys wa.o pragtig gewees ... maar dit is 
my persepsie wat seker aorkom na haar toe." (A3: 118). 

""A3: 117. Die moeder het ook gemeld dat sy spontaan met hoar dogter dinge sal dee! soos dit in hoar gedagtes opkom. Dan 
sal sy vir hulle tee msak en gesels oor dit wat in hoar gemoed is. 'n "Oop" vethouding word dus van 'n vroel! ouderdom 
gelumdluiaf tussen ouer en kind. 

"'A3: 122. 
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Die kwaliteit van kommnnikasie word dus beinvloed deur die vrymoedigheid van die kind en 

ouer om openhartig te gesels oor intens persoonlike en vertroulike aangeleenthede. Die plek 

waar hierdie gesprekke plaasvind kan ook moontlik hydra tot die openhartige gesprekvoering: 

sy sal byvoorbeeld met haar dogter godsdienstige sake bespreek terwyl hulle saam in die 

kombuis is of op die slaapkamerbed sit. Dit blyk dat hierdie moeder 'n belangrike rol speel om 

haar dogter se omgewing s6 te struktureer dat dit oop gesprekvoering stimuleer en ondersteun. 

Aangaande die ontwikkeling van leierskap en outonomie by die kind, en om daardeur onder 

andere sy/haar Christelike waardes tussen maats uit te leef, het die vader s6 vervolg oor die rol 

van vertroue: 

"Ek dink dit is belangrik om vir n kind te s~ dot hy net sovee/ 'n reg het om iets te s~ 

as iemand anders, en hy hoef nie te skroom om sy standpunt te stet nie ... wys jy het 'n 

vertroue in sy opinie ... As hy voe/ iemand het vertroue in hom gekry, kry hy vertroue 

in homself; ookdat hy nie hoefte skuil agter ander mense (nie maar) sy eie opinie lean 

lig. ,,s93 

Die vader was ook van mening dat die kind reeds op vroee ouderdom moet kan standpunt 

inneem sodat sy nie meegesleur word met die stroom van immoraliteit wat deesdae in die skole 

ondervind word nie. Om dus vertroue te ontwikkel in die self, antler mense, haar fisiese 

omgewing en uiteindelik in God, moet die kind onder andere eers vertroue ervaar; sy moet leer 

hoe dit is om vertrou te word. 

Affektiwiteit is nie baie prominent waargeneem ten tyde van die onderhoud nie. Tog vermoed 

die navorser dat dit wel redelik positief figureer weens die kind se siekte wat sekerlik die gesin 

emosioneel hegter moes gebind het. Die moeder se wyse van gesprekvoering dui ook daarop 

dat sy 'n "sagte" tipe mens is en nie haar kind onnodiglik ongelukkig sal laat voe! nie. Die 

dogter blyk ook om empatie te betoon: 

"'AJ: 123. 
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"S het nou die dag vir my gese sy wil mense met probleme help en sy het nou die dag 

gekom en gese: 'Mamma, twee maatjies het verskriklik baklei by die skool en toe het ek 

vlr Liewe Jesus gebid en gese Hy moet my help en ek het sowaar gekry dat hulle weer 

lag. ,.,94 

Affektiwiteit skyn dus vir die navorser om redelik positief te figureer in hierdie gesin. 

121 

Moraliteit bet baie prominent figureer in hierdie buisbouding. Dit kan veral gesien word in die 

pa se eerste reaksie op die vraag oor watter aspekte in bu! gesin die kind se geloofsvorming 

beiilvloed: 

"Al wat ons probeer doen, ons probeer haar sover as moontlik die regte sin vlr 

waardes leer ... "5
"' 

Hierdie "regte sin vir waardes" word geskoei op die ouers se godsdienstigbeid en bu! geloof 596 

Later in die gesprek bet die pa gemeld dat bul dogter al vanself die TV afskakel as daar 

programme opkom wat bots met hul waardes en norme. Die gevaar bestaan egter dat die 

vader moralisties is of kan word soos gesien uit sy siening dat Jang hare by mans 'n teken van 

ongedissiplineerdheid is. Daar is ook aangevoer dat die rede waarom hul dogter nie 

godsdienstige verwarring ervaar nie vanwee die twee kerkdenominasies, is omdat d!_e waardes 

in die gesin 'n groter invloed op haar bet as die waardes van die twee gemeentes. 597 

9.3. 7 GESIN Dl 598 

9.3. 7.1 Motivering vir kategorisering van DJ 

Die navorser bet dit goed gedink om hierdie gesin alhier te plaas ten spyte van die kinders wat 

nog redelik jonk is. Dit bet geblyk dat sterk tekens van positiewe geloofsvorming na vore 

"'A3: 119. 

·""A3: 112. Die vader se verskeie verwysings na die bel.angrikheid van die ontwikkeling vir 'n "sin vir waardes" by die kind, 
het die prominensie van moraliteit bevestig. 

""sien A3: 115. 

,., A3: 115. 

"'Die vader en nweder is al b)'D8 'n dekade getroud met twee seuns wat beide voorskools is. Beide ouers beoefen voltydse 
beroepe mot die kinders wat 'n kleuterskool voldag besoek. 
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gekom het. Hulle ouers is ook meelewend in hul kerkbywoning en godsdienstigheid in die 

algemeen. 

Die oudste seun onthou die verhale wat die ouers voorlees uit die Kinderbybel, ( tydens 'n 

gereelde huisgodsdiens), baie goed. Die ma is ook van mening dat hy dit goed verstaan. Hy bid 

ook spontaan tydens hierdie samekomste aangesien die ouers horn doelbewus gelei het om die 

rep(lterende "Onse Vader"-gebed nie elke keer te bid nie. 599 

Die ouers meen ook dat aangesien hulle beide voltyds werk, (en nie genoegsame tyd met die 

kinders kan spandeer nie), dit noodsaaklik is dat hul kinders gevonn word by 'n "Christelike" 

kleuterskool. Die bywoning van die kleuterkerk by hul gemeente en die Bybelse "dagstukkies" 

wat hulle as ouers met die kinders behandel, speel ('· ' 'n belangrike rol om hul kinders se 

geloofsvorming positief te stimuleer. 600 

'n Gebeurtenis wat dui op die sesjarige seun se positiewe geloofsvonning was toe hy deur 'n 

hond gebyt was en moes gaan vir steke. Sy reaksie daarop teenoor die besorgde peetpa was: 

...... oom moenie bekommerd wees nie; my vrlend sal my gesond maak. ... Toe s~ hy: 

'Oom, my vrlend is Liewe Jesus. En vir myself het dit baie beteken dat hy 

vrymoedigheid gehad het om ... getuie [van God se genade te wees] op daai stadium 

waar hy in 'n krisis was .... "601 

9.3. 7.2 Figurering van dimensies in DJ 

In hierdie gesin lees die ouers "dagstukkies" aan hul kinders voor sowel as uit die Kinderbybel 

om hul kinders se geloof op kognitiewe wyse te vorm.602 Tydens hul huisgodsdiens kan die 

kinders ook vrae vra wat dui op 'n dialogiese kognitiewe benadering.603 Die kinders kry ook 

beurte om te bid vir spesifieke sake en mense met probleme. Die vader beskou die kinders se 

godsdienstige blootstelling, onder andere, as volg: 

""Dt: 9-10. 

"°DI: 9. 
60101:20. 

"'Dt: 9. 

'°'Die pa bet later in die onderhoud aangedui dat hulle as gesin baie keei: tydens ete. (hetsy aan tafel of in die woonkamer). 
gesprek voer aangaande godsdiens en die "alledaagse" gebeure waaraan die kinders spontaan deelneem (DI: 14). 
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" ... hy 'neem in' uit die Bybel ... as ons Bybel lees ... (die Kinderbybel). Die stories wat 

vlr horn vertel word, neem hy in. By die kerk, by die kinderkerk neem hy in, by die 

skool ... _,,.,,, 

113 

Die ma het egter aangedui dat daar soms struikelblokke in die weg staan van hierdie kognitiewe 

benadering soos wanneer sy Jaat werk of vergaderings saans moet bywoon. 605 Sy was ook van 

mening dat 'n "huilende" kind ook ouers se tyd in be slag kan neem wat verhinder dat hulle as 

gesin saarn huisgodsdiens hou. 606 Sy het ook verwys na die kinders wat soms moeg vanaf die 

skool arriveer en gevolglik is hulle konsentrasievlakke so laag dat 'n kognitief-gerigte 

huisgodsdiens weinig nut het. 607 

Die sosialisering in hierdie huisgesin is van positiewe gehalte soos gesien kan word in hul wyse 

van kommunikasie: 

" ... baie kere praat ons oor familieri 'eme en baie keer praat ons oor godsdiens, oor 

die alledaagse dinge wat godsdie; '>u; dan is ons !cinders dee/ daarvan - hulle 

hoor die goete. Ons stuur hulle nie · yd uil. nie. En ek dink seljS as hulle dit hoor, 

ontwikkel hulle. ''°08 

'n "Oop"-kommunikasiebenadering word bier gevind. Dit kan egter bevraagteken word of dit 

nie negatief kan inwerk op 'n kind indien ander mense se probleme voor hulle bespreek word 

nie. Tog speel hierdie "oop" benadering 'n belangrike rol om hulle kinders se opvoeding te 

fasiliteer: 

"Die groot probleem vandag is ons luister nie wat ons !cinders ons vra of se nie . ... dit 

is vlr my belangrik dat die /cinders moet praat, dat ons moet luister wat hu/le se. Maak 

nie saak wat hulle vra nie, maak nie saak wat hulle se nie . ... ek dink ons los baie vrae 

'hangend': die kind vra iets maar ons ignoreer dit of ons wil dit nie antwoord nie. ''61)
9 

'°'DJ: 10. Die vader beskou die blootstelling ook as affektief van aard en sosialisering wat 'n rol speel. 

'°'DJ: 12. Die pahet dit ookbeaam (DI: 13). 

'°'DI: 18. 

607DJ: 12. 

'°'DJ: 15. 

"°'DI: 28. Die pa was ook van mening dat die kind 'n verduideliking verskuldig is wanneer daar byvoorbeeld vir horn gebid 
word vir genesing van 'n liggaamlike ongesteldheid en dit nie realiseer nie. Hierdie "oop" kommunikasie kan dns bydra om 
geloofsvorming te bevorder denrdat negatiewe persepsies aangaande God en godsdiens grootliks uit die weg geruim word. 
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Die !cinders het ook die geleentheid om skynbaar ter eniger tyd met hul ouers 'n gesprek aan te 

knoop. Hulle sa1 byvoorbeeld vrae st el oor morele kwessies wat hulle, onder and ere, by die 

kleuterskool ervaar.610 

Hierdie ouers behandel dus hul !cinders wat Firet as "evenmens" bewoord.611 Hulle beskou nie 

die !cinders in volwassenes se geselskap as ongewens nie: 

"Ek het 'n probleem met daai tradisionele opvoeding, (naamlik dat kinders word 

gesien en nie gehoor nle; of /cinders mag nie 'tande tel' nie), en ek glo dit breek baie 

van jou seljbeeld af "612 

Die pa meen ook dat die !cinders dee! is van die huishouding en moet gevolglik betrek word by 

gesprekke wat die huishouding raak. Hy is verder van mening dat die kind ook die ouers kan 

belnvloed en nie net die ouers die !cinders nie.613 

Die voorbeeld van ouers se gedrag is vir die pa belangrik: 

"... hy moet hier by die huis leeer wat reg is en dat ons soort van vir horn die 

voorbeeld stel. Ja, ons skel op mekaar; dit gebeur partykeer. ... hoe 'n mens dit voor 

hom hanteer, [dit is egter belangrik]. ,,.,. 

Hierdie ouers is van mening dat liefde deur die !cinders gesien en ervaar moet wurd om dit 

relevant te maak. Deur bloot net voor te lees oor wat liefde is, (kognitiewe benadering), is 

onvoldoende. Die "tradisionele" gesegde van "moenie maak soos wat ek maak nie maar maak 

soos wat ek so!l", is vir hierdie ouers teenproduktief om geloofsvorming te fasiliteer. 615 

Die ma het gemeld dat die ouers se voorbeeld rakende moraliteit baie belangrik is. V erwysend 

na die morele invloed van die televisie, het sy s6 reageer: 

'"'DI: 16. 

611Sien hooliltuk 5.3.8.2. 
612DJ: 14. 

61'Dl: 17. 

"'DJ: 12. 

"'DI: 25. 
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" ... wanneer ek en hy [die seun] na 'n ding kyk [op TV], dan seek vir horn: 'Daai is 

nou gemors want dit maak ... jou kop dof sodat hy bewus is van dit wat verkeerd is. 

En dan wat ek en [my man] se doe/ ... is: ... hy moet hier by die huis leer wat reg is en 

dat ons ... vir horn die voorbeeld stel. "616 

125 

Hierdie spontane, informele kommunikering van die ouers se waardes en norme, asook die 

ouers se ingesteldheid op hul eie morele gedrag, dui op 'n positiewe tipe moraliteit. Die ouers se 

waardes en norme bemvloed die kinders tot so 'n mate dat die kinders vir kuiermense wat kru-

taal gebruik, (en vir hulle as ouers), sal 'reghelp': 

"Nou hy [die oudste seun] is baie spontaan en reguit. Hy sal reguit se ons v/oek nie . ... 

my swaer het so 'n paar 'knope' losgeslaan. Toe het hy gese: Luister oom, moenie so 

vloek nie' en hy het horn net daar kortgevat. En ons het horn gelos wantons het horn so 

geleer. "617 

Daar vind gesprekvoering met die kinders plaas rakende die gesinswaardes en -norme soos dit 

blyk uit die kere wanneer die !cinders vloekwoorde aanleer by die skool. Dan sal die ouers vir 

hulle se dit is verkeerd. Tog bet die kinders ook die vrymoedigheid om met hul ouers uit te 

klaar of sekere woorde vloektaal is al dan nie.618 Die Bybel word ook as rigsnoer gebruik om 

te bepaal "hoe 'n Christen moet !ewe". 619 Dit blyk egter dat die pa versigtig is om die Bybel op 

moralistiese wyse aan hulle voor te hou: 

"Ek sa/ nie vir horn se ... dit wat jy gedoen het is verkeerd en in die Bybel staan so en 

so .. nie. ... my gevoel is dat, op die huidige stadium sal hy dit nie verstaan nie. Dit 

sal horn net verwar. Ek sal wel vir horn se dit is vert • rd en as hy vir my vra: 'Pappa, 

maak ek Liewe Jesus se hartjie seer?', sa/ ek vir hnm se: 'Ja'. Ashy die daad doen, . 
dan sal ek vir horn verte/ dis verkeerd en dit is hoe1'•·•'' dit verkeerd is. Ek is net bang 

... as mens te veel vir horn konfronteer met die Bybel, ('dit staan daar en daar en dlt is 

verkeerd~, ... dat jy naderhand, as hy grater word, [vir horn] 'n 'skrik' gee in 

godsdiens. ,'62o 

"'DI: 12-13. Die ouers het in die gesprek weer verwys na die kontrole wat hulle uitoefen oor die invloed van die televisie 
op hul kinders (DI: II). 
617DI: 16. 
61'DI: 16. 

"'DJ: 22. Daar is egter nie vasgestel wat hulle bedoel met die Bybel as rigsnoer nie, byvoorbeeld of hulle dalk Biblisisties, 
moralisties en/of outoriter die Bybel gebruik (misbruik) nie. 

"°DI: 23. 
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Vir die pa was dit ook onaanvaarbaar dat 'n kind gedreig word met die predikant wat die ouers 

sal ontbied as die kind se gedrag vir hulle onaanvaarbaar is .. Hy meen dit vervreem 'n kind van 

die kerk en godsdiens. Die kind moet ook nie godsdiens ervaar as slegs 'n klomp reels en wette 

nie621 en die kind moet nie gedreig word met die "strafvan God" nie; veral nie tydens die vroee 

ontwikkelingstadia nie.622 

Die kinders word getug by wyse van "'n pak slae" maar eers nadat hulle gewaarsku is dat hul 

optrede onaanvaarbaar is vir die ouers. Dit blyk dat die ouers duidelike perke vir die kinders 

stel waarbinne hulle kan fimksioneer: 

" ... ek glo daaraan dat ek hom eers 'n waarskuwing of twee moet gee . ... [daarna] sal 

ek hom 'n pak slae gee want ek probeer hom leer as ek vir hom 'n ding be/owe het, en 

hy dit weer doen, gaan hy 'n pak slae kry. "623 

Die ma het aangedui dat sy op 'n stadium eers 'ge· ·aan' het en dan gepraat het. Sy het egter 

daarvan afgesien want dit het "nie so goed gewrr' nie": 

" ... op 'n stadium het hy reguit vir my gese . hy haat my .... Dit kom daarop neer: hy 

is glad nie meer gelukkig met hierdie ma nie . ... en toe het ek gedink ek is besig om die 

ding verkeerd te hanteer. So, deesdae gaan dit baie goed: ek tel drie en dan moet hy 

luister ... "624 

Die ouers leer ook hul kinders om, nadat hulle baklei het, mekaar om verskoning te vra en 

"mekaar 'n drukkie te gee" om hulle vergifnis te leer ten spyte van konflik. 625 Dit is ook 'n vorm 

van tugtiging of die kommunikering van waardes en norme. 

Dissipline blyk om prominent te figureer in hierdie ouers se opvoeding. Selfs vir hulle as ouers 

is dissipline noodsaaklik om byvoorbeeld gereeld huisgodsdiens gereeld te beoefen: 

621Dl: 25. 
622DI: 31. 

"'DI: 18. 
624DI: 19. 

'"DI: 21. 
626DI: 13. 

" ... die ding is 'n mens se program /aat dit nie altyd toe nie [om huisgodsdiens tc hou]. 

maar dan moet jy aanpas en dit verg dissipline. '"'26 
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Positiewe affektiwiteit kom na vore in die ouers se siening dat liefde vir bulle beteken om die 

!ewe vir hul kinders draaglik te maak, om hulle te aanvaar net soos hulle is en om hulle weer te 

vertrou, al het hulle oortree. 627 Rakende die kommunikasie van lief de le die ouers eerder k:lem 

op nieverbale kommunikasie as op die verbale: 

" ... daar kom tog lye wat ons vir Paul se ons is lief vir hom, maar ons doen dit nie op 

'n gereelde basis nie. Maar ek voe/ ... die [fisieke] kontak, (as ek hom net 'n drukkie 

gee), dan spreek dit klaar dat hy weet hy is veilig hier by ons ... en hy weet ons is lief 

vir hom en hy weet hy kan veilig voe/ hier by my of by sy pa. "618 

Daar is ook aangedui dat die fisieke kontak en emosionele binding wat daarmee gepaard gaan, 

gereeld plaasvind tussen pa en ma en tussen die twee broers. Die ma het gemeld dat die oudste 

seun " ... is ma! oor sy broer". Dit blyL dus of bier 'n baie begte onderlinge emosionele 

verbintenis is. 

Die geloofsvorming van die kinders be! · ook die luister na "geestelike kinderliedjies". Hulle 

geniet dit baie en put beelwat waarcl daaruit. Hierdie "aangename" ondervinding van 

godsdiens word deur die ouers ingespan o ·1ul !cinders se geloofsvorming te bevorder.629 

9.3.8 SAMEVA T'fING OOR POSITIKWE GELOOFSVORMING 

Vervolgens word 'n paar algemene waarnemings aangedui rakende gesinne waar positiewe 

geloofsvorming plaasvind. Hierdie waarnemings verwys na die gebalte van kognitiwiteit, 

sosialisering, affektiwiteit, en moraliteit soos die figureer in gesinne waar positiewe 

geloofsvormingwaargeneem is. 

Dit blyk dat positiewe kognitiwiteit nie 'n voorvereiste is vir positiewe geloofsvorming in die 

buisgesin nie. In gesin BI bet kognitiwiteit 'n lae waarde, soos gesien kan word in die 

afWesigbeid van 'n formele buisgodsdiens. Kognitiewe beboeftes rakende godsdiens en geloof 

"'DI: 7. Die ma hetjuis later verwys na 'n voorval Wllllrin sy die oudste seuu 'n "pak slae" gegee het voordat sy met horn 
gepraat aangaande sy oortreding. Daama het hy ges~ dat hy haar haat Sy het toe van daardie oorhaastige wyse van tugtiging 
afgesien omdat dit nie liefde in hul gesin hevorder nie. 

~I: 20. Positiewe sosialisering is ook bier ter sprake in die vertroue en sekurileil wat die kind ervaar. Die pa betook op 
'n stadiwn gemeld dat die kind s-0 hegelei moet word deur die oner, dat eersgenoemde se Godshegrip een van liefde is, in 
plaas van 'n God wat vrees inboesem omdat Hy 'kwaad" is wanneer daar oortree word en Hy die kind wil straf. Dit kon 
negatiewe geloofsvorming teweeg bring. (DI: 24 ). 

619DI: IO. 
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word by hulle aangespreek deur spontane en meer informele gesprekke. In Cl was daar ook 

min sprake van 'n kognitief-georienteerde samekoms. Die dogter was nie ingenome met 'n 

kognitief-gerigte gesinsbyeenkoms nie weens die moeder wat soms "prekerig", (moralisties), is. 

Die wyse van kommunikasie, ( sosialisering), blyk dus kognitiwiteit te belnvloed. Dit skyn dat 

aspekte van sosialisering ook betrokke is by die ervaring van verskeie gesinne dat die 

"moderne, gejaagde stadslewe" die beoefening van huisgodsdiens bemoelik. Dit was die geval 

by Bl en B3. Selfs by Cl bet die vader met die aand van die onderhoud, eers laat-aand by die 

huis arriveer weens werksverpligtinge. 

In gesin A2 blyk dit dat selfs die sosialisering tydens huisgodsdiens grondliggend is tot die 

effektiwiteit van hul kognitiewe benadering tot geloofsvorming. Hierdie kinders se vrymoedige 

deelname aan die bespreking, versterk die kognitiewe kommunikasie van geloof en godsdiens. 

Dit blyk egter dat wanneer die kinders moeg of haastig was, ( aspekte van sosialisering), die 

effektiwiteit van die kognitiwiteit verminder. Die aanduidings is daar dat die kind se ervaring 

van die sosialiseringsprosesse tydens huisgodsdiens moontlik 'n groter invloed kan uitoefen op 

geloofsvorming as die kognitiewe inhoud van die huisgodsdiens. Die wyse hoe die ouers 

kommunikeer met hul kinders en die manier waarop die huisgodsdiens gestruktureer word, blyk 

belangrike faktore te wees om geloofsvorming meer geslaagd te lipit plaasvind in 'n kognitiewe 

benadering. 

In meeste van hi er die gesinne vind die kinders, (en veral tieners ), dit waardevol om op hul eie 

Bybelstudie te doen en te bid. Ouers kan dus hul kinders probeer motiveer om ook op hul eie, 

aandag te skenk aan die kognitiewe dimensie van hul geloof; veral waar 'n gesamentlike 

kognitief-georienteerde huisgodsdiens moeilik haalbaar is. Die navorser vermoed dat 'n 

kognitief-georienteerde samekoms in die gesin, we! 'n belangrike afrondingstaak kan he in die 

geloofsvorming van die kinders. Dit behoort egter gebaseer te word op positiewe sosialisering 

en positiewe affektiwiteit in die gesin .. Dit kan vergelyk word met die bou van 'n huis: voor die 

teels en antler versierings aangebring kan word, moet die fondasie en mure eers bestaan. 

Huisgodsdiens behoort dus 'n voortvloeisel te wees van die positiewe sosialisering en 

aangename affektiwiteit in die gesin. 

Wat opvallend was in al hierdie gesinne is dat positiewe geloofsvorming en positiewe 

sosialisering in noue verbintenis staan. Openhartige en spontane gesprekvoering was algemeen 
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waarneembaar by hierdie gesinne, (nie net oor godsdiens nie, maar oor die bree spektrum van 

menswees). Dit blyk ook dat 'n vertrouensverhouding tussen ouers en kinders in hierdie gesinne 

bestaan. Die kinders se ervaring van die gesinslewe was oorwegend positief gewees en hulle het 

dit aangenaam gevind om lid van 'n gesin te wees. Ouers se voorbeeldige handelinge het ook 

prominent na vore gekom in hierdie gesinne. Van die tieners het dan ook verwys na die 

belangrikheid van hul ouers se handelinge in hut eie vorming. Ouers se voorbeeld van 

kerkbywoning en antler gereelde godsdienstige aktiwiteite, kom ook prominent na vore in 

hierdie gesinne. Hoe die kinders hul ouers se godsdienstigheid en getoof ervaar, kan ook 'n 

belangrike faktor wees in die vorming van hul geloof 

Postiewe, "warm" affektiwiteit blyk om ook tetke male op die voorgrond te tree waar 

positiewe getoofsvorming plaasvind. Dit was opvallend dat die meeste van hierdie kinders dit 

geniet het in die huisgesin, ten spyte van geringe menin!'sverskille wat soms onder gesinstede 

ontstaan. (Die onderlinge vertroue wat daar in hierdi · .;esinne bestaan, temper skynbaar die 

konflikte wat mag voorkom.) Positiewe affekti"· :<;it kom onderliggend voor in die 

huisgodsdiens van gesin A2 en dra by tot die sinvollc •,~oefening daarvan. Positiewe fisieke 

kontak kom ook gereetd voor in meeste van hierdie gesinne, (en veral tussen ouers en kinders). 

Die sekuriteit en gevoet van geborgenheid wat dit meebring, dra skynbaar by tot positiewe 

geloofsvorming. Liefde en intimiteit word ook gevind by gesinne waar geloofsvorming positief 

is. Die dogter van gesin C 1 wat gereetd waarderingsbriefies in haar ouers se kaste en onder hul 

kopkussings plaas, is tekenend van die positiewe affektiwiteit wat daar in hierdie gesinne te 

vinde is. 

Positiewe, of ten minste redelike, moraliteit blyk te figureer m hierdie gesinne. Die 

gesinswaardes en -norme word hoofsaaklik gebaseer op die van hut godsdiens en 

geloofsoortuigings. Hierdie ouers het dan ook 'n hoe waarde geheg aan hut godsdiens en 

geloof. Dit blyk dus dat indien ouers positiewe geloofsvorming by hul kinders verwag, hulle 

eers self'n hoe waarde daaraan moet beg. In al hierdie gesinne bet dissipline prominent figureer. 

Dit bet egter geblyk dat van hierdie ouers, soos by B 1, dissipline koppel aan gereelde lyfstraf. 

Tog dui die data nie aan dat hierdie kinders rebelleer teen hierdie vorm van dissiplinering nie; 

moontlik weens die goeie interpersoonlike verhoudinge wat daar bestaan in die gesin. Dit skyn 

egter dat die kwaliteit van sosialisering 'n groot invloed uitoefen op die kwaliteit van moraliteit. 

Byvoorbeeld, 'n "prekerige" en "bevelende" wyse van kommunikasie rakende etiese en 
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godsdienstige sake, word negatief ervaar deur die dogter in C 1. Dit lei daartoe dat sy eerder 

persoonlike Bybelstudie wil doen. Die ander sosialiseringsaspekte was egter so positief dat die 

mate van moralistiese neigings nie so 'n prominente invloed uitoefen nie. Dit word dus vermoed 

dat moralistiese kommunikasie negatiewer gelool:Svorming teweeg kan bring indien 

sosialisering ook negatief voorkom in die gesin. 

Die gevolgtrekking waartoe daar gekom kan word, is dat kognitiwiteit nie so 'n 

deurslaggewende rol vertolk in geloofsvorming as affektiwiteit en, veral, sosialisering nie. 

Sosialisering en affektiwiteit blyk dus meer grondliggend tot positiewe geloofsvorming en 

godsdienstige ontwikkeling te wees as kognitiwiteit en selfs moraliteit. 

9.4 GEVALLE 

PLAAS VIND 

9.4.1 INLEIDING 

WAAR GELOOFSVORMING REDEL/K 

Hierdie kategorie het te make met gesinne waar geloofsvorming we! positief plaasgevind het 

maar tog nie so sterk soos by die vorige kategorie nie. Gevalle waar daar onsekerheid bestaan 

oor die gehalte van die kinders se geloofsvorming, maar negatiewe/swak geloofsvorming nie 

waargeneem is nie, word ook hier ingedeel. 'n Verduideliking rakende die kategorisering sal by 

gesinne gegee word in die afdeling oor "motivering vir kategorisering", (indien nodig). Gesinne 

waar die kinders te jonk was om vas te stel wat die kwaliteit van hul geloofsvorming is, en 

positiewe geloofsvorming by die ouers waargeneem is, word ook by hierdie kategorie 

ingesluit. 630 

Dieselfde struktuur as by afdeling 9 .3 word hi er gevolg. 

"°In gesinne met slegs peuters teenwoonlig, bet dit geblyk dat ouers eerder bul sienings van die geloofsvonningspro""1l 
weergee as wat hutle verwys na hul ervaring daarvan. Die moontlike rede hiervoor is omdat hulle nog min ervaring rakende 
geloofsvonning opgedoen bet in die relatiewe kort !ewe van die kind en moootlik ook omdat baie ouers geloofsvonning 
verbind met 'n bierargies-boer kogoitiewe ontwikkeling as die van 'n pasgebore baba of peUter. 
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9.4.2 GESIN C2631 

9.4.1.1 Motivering vir kategorisering van Cl 

Hier volg verskeie motiveringe waarom die seun en pleegdogter se geloofsvorming as redelik 

beskou word. 

Hierdie gesin kom bykans daagliks byeen vir huisgodsdiens wat blyk om 'n positiewe 

uitwerking op die vyft:ienjarige seun te he. Op 'n vraag of hul huisgodsdiens enigsins waardevol 

is, was die seun se antwoord aanduidend van redelik positiewe geloofsvornling: 

"Definitief, definitief ... ek voe/ dis die belangrikste tyd ... saam as 'n huisgesin: dit 

bou 'n mens net verskriklik op ... en dit 'bind' 'n mens. n63
2 

Die seun het tot dusver gereeld die gemeente-eredienstc bygewoon.633 Die seun woon egter nie 

gereeld di\l jeugbyeenkomste by nie vanwee, onder andc:re, verhoudings- en leierskapprobleme 

by die jeuggroep. Dit blyk ook nie of hy enige vriende ir: die gemeente het nie. Hierdie faktore 

kan moontlik dui op 'n minder aktiewe godsdienstigheid en 'n swakker geloofsgehalte. 

'n Verdere vermoede waarom die kind se geloofsv-·miing en godsdienstigheid slegs as 

middelmatig/redelik beskou word, spruit uit die menin, 1erskil met sy moeder aan_gaande sy 

persoonlike godsdiensbeoefening: 

Seun: "Ja, hmmm Die eintlike probleem is waa1 ,·k en my ma 'n bietjie vassit: sy 

voe/ ek doen te min Bybelstudie . ... Ek voe/ dit is nogal 'n private soak. Ek geniet dit 

nie juis om so baie [daar]-oor te praat [nie] ... wot ek in my kamer doen as ek nou 

met die Here praat of so . ... sy wil juis uit my uitkry of ek nou baie, of ek genoeg 

Bybelstudie doen ... " 

Ma: "Nie ofjy genoeg nie, ofjy enigsins. ''"" 

631Gesin C2 bestaan uit die ma en pa met 'n tienerseun. Die moeder het horn eers verweg op 'n laat ouderdnm. Toe die seun 
nog 'n peuter was, bet die ouers n k!euter pleegdogter aangeneem. Sy het by die gesin gewoon vir ongeveer ses jaar. Vanwel! 
konflik tnssen die moeder en die pleegdogter, is daar besluit om laasgenoemde terug te plaas by haar biologiese vader. 

"'c2: 10. 
633C2: 8. Tot en met 'njaar gelede was die seun verplig om saam met sy ouers keik byte woon. Maar sedert daar probleine 
by die geineente-jeug ontstaan bet, bet die ouers horn nie meer verplig nie. "Nou, dit was verpligtend tot einde van verlede 
jaar ... en hy het altyd mooi soamgeweri<. • Die ouers meld ook dat hulle veiwag van hul seun om Sondae die kerk by te 
woon as<>Qk die Sondagskool maar besef ook dat hulle horn nie kan dwing nie. Dit blyk dat die seun op hierdie stadium self 
kies om godsdienstig aktiefte wees. (C2: 9). 

<Ut:2: 5. 
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Dit word vennoed dat sy persoonlike godsdiens soms agterwee bly, aJtans volgens die moeder 

se oordeel. Sy meld dan ook later dat: 

"... ek dink baie keer don /oat ek vir J verstaan ek dink hy, hy neem nle 

verantwoordelikheid geestelik nie, maar miskien is dit meer die bekommernis in my 

hart dot hy, jy weet, dot die vyand hom in 'n strik lei, (want so baie keer don dink jy 

die Vyand doen dit met my), dot jy maklik Jou Bybelstudie of jou sti/tetyd kan 

verwaarloos, want dtt is waar die krr;g is in jou: kontak met God. En /oat ek hom 

verstaan, want jy loop nie die regte pad met die Here nie; wat eintlik nie die regte 

manier is nie ... ''63
5 

Die pleegdogter, (wat intussen die huis verlaat en teruggekeer het na haar biologiese ouers), se 

geloofsvorming blyk ook om slegs redelik te wees: 

" ... volgens hoar briewe, ek glo sy het [geloof in God] Sy sal altyd vir ans skryf. dot sy 

die Here dien ... "636 en " ... sy het vir ons geskryf(' sy onder andere daarna gedoop 

is ... en sy het gese dot sy die Here aangeneem het, en toe is sy gedoop. "637 

Dit wil dus voorkom of hierdie kinders wel redelike geloofsvorming ervaar. Daar is egter 'n 

paar faktore wat daarop gedui het dat hierdie !cinders eerder onder hierdie kategorie geplaas 

moet word as onder die "positiewe" kategorie. 

9.4.2.2 Figurering van dimensies in C2 

In hierdie gesin , word daar gereeld aandag verleen aan die kognitiewe onderrig van die 

vyftienjarige seun by wyse van formele huisgodsdiens, soos die seun self meld: 

"'C2: 6. 
636C2: 14-15. Daer bestaan onsekerheid of hoar "redelike geloofsvonning" da1k toegeskryf kan word aan hoar verhouding 
met hoar biologiese gesin aangesieu sy daMheeu teruggeplaas is deur die welsyn. Die kind se soms negatiewe sosialiteit het 
egter die navorser oortuig om hoar geloofsvonning as "redelik', eerder as positief te sien. Sy bet soms "vreeslik kwaad en 
rebels en opstandig geraak" (C2: 15). 

637C2: 15. 
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"... ek voe/ ons het die meeste aande . . . huisgodsdiens. Een aand sat my pa 

byvoorbeeld ui/gaan; my ma sal miskien nie lekker voe/ nie en gaan slaap of net gaan 

rus . ... maar die meeste van die aande as ons klaar gei!et het se my pa altyd: 'Kom ons 

lees en bid'. Ons het nou 'n vaste reel gemaak; net na ons die aand gei!et het, lees en 

bid ons ... "638 
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Die sterk kognitiewe karakter van hierdie byeenkoms word weerspieel m die vader se 

woorde: 

" ... ons het al byvoorbeeld boekies gekry van Bybelkor jy weet, en bietjie deurgewerk, 

... op die oomblik neem ons . . . 'n Bybelboek, jy weet Matteus of Markus of Lukas. Ons 

het dit dan deurgewerk, dan het ek elke aand 'n paar versies ge/ees en dan gesels ons 

as ons ietsie opmerk en J hou daarvan. Ek dink J neem ook redelik dee/. En dan sing 

ons miskien ietsie en dan bid ons, en ons gee ook beurte (om te bid).''"'' 

Alhoewel die kognitiewe prominent is, is die atTektiewe dimensie ook in 'n mate ter sprake 

tydens die samesang. 

Die wyse (sosialisering en affektiwiteit) waarop verbale kommunikasie plaasvind tydens 

huisgodsdiens, blyk grondliggend te wees tot wat (kognitiewe inhoud) gekommunikeer word. 

Die tydsduur van huisgodsdiens (wyse van kommunikasie) kan byvoorbeeld die kommunikasie 

van godsdienstige kognitiwiteit beinvloed, aldus die moeder: 

" ... huisgodsdiens is wat my betref een van die belangrikste dinge, maar 'n mens moet 

dit nie te lank maak nie. As jy dit te lank maak dan los jy dit want jy voe/ daar is nie 

nou genoeg tyd nie. Ek voe/ hou dit kort en bondig en jy put iets definitief daaruit. En 

hou di/ gereeld as wat jy dit lank en uitgerek hou en dan is dit lekker om m6re weer, 

want daar is nie nou genoeg tyd daarvoor nie. ,..,o 

Die aanvangswoorde van hierdie aanhaling dui weereens op die prominensie van kognitiwiteit 

in hierdie ouers se benadering tot geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling. Die ouers is 

egter ook sensitief vir die affektiwiteit betrokke by huisgodsdiens aangesien die kind moet kan 

uitsien na die volgende byeenkoms. Die kind moet dus die huisgodsdiens geniet. Dit blyk dat 

die ouers van mening is dat positiewe affektiwiteit die kognitiewe onderrig rugsteun. 

638C2: IO. 
639C2: IO. 

"°Cl: 1 l. 



Hoofstuk 9 - Die empiriese navorsingsverslag 134 

Ritualisering ( sosialisering) kom ook na vore in die beoefening van die kognitief-georienteerde 

huisgodsdiens: 

" ... as jy eers die gewoonte begin aanpas word dit al meer 'n roetine. Jy weet, jy besef 

nou het ons klaar geeet, die Bybel moet gehaal word, ons moet lees en bid. '"'1 

Die seun word soos volg aangehaal oor die waarde van huisgodsdiens en of dit vir horn enige 

betekenis het: 

"Definitiej definitief Want ek voe! dis die tyd, dis die belangrikste tyd. Okey, met 

etes is ons alma/ saam - gesels, maar, ek voe! as jy lees en bid saam, dan is dit ... , 

iemand lees uit die Bybel uit en iemand anders bid en ju/le sing saam 'n koortjie en 

alma/ voe/ okay. Ons is saam as 'n huisgesin en ons loo/ die Here. Ons is saam en dit 

bou 'n mens net verskriklik op. Dtt voe! net ons ;., die hele huisgesin en dit bind 'n 

mens"642 

Weereens blyk dit dat affektiwiteit, asook moraliteit, positief figureer tydens huisgodsdiens. 

Alhoewel die gesin dus sterk kognitiwiteit as belangrik beskou, is die antler dimensies implisiet 

ook redelik positief aanwesig. 

Konflik kom soms voor in die moeder-en-seun-verhouding wanneer die ma voe! hy doen te 

min persoonlike Bybelstudie: 

"Ek voe/ dit is nogal 'n private saak. Ek geniet dit nie juis om so bate le praat oor wat 

ek in die agterka .... wat ek in my kamer doen as ek nou met die Here praat of so 

nie. """' 

Hier blyk dit dat die sosialisering ietwat negatiefis. Hicrdie konflik skyn egter nie oorheersend 

te wees in die bree sosialisering nie. Gevolglik is die navorser van mening dat sosialisering as 

"redelik" gek:lassifiseer kan word. 

Die sosialisering skyn verder om van middelmatige kwaliteit te wees wanneer die volgende 

twee aanhalings in aanmerking geneem word. Die ma het dit laat deurskemer dat haar 

'"c2: 11. 

"'c2: 10. 
643C2: 5. 
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tienerseun se ontwikkeling as selfstandige indiwidu, soms verhoudingsprobleme tussen hulle 

veroorsaak: 

" ... ek voe/ ... baie keer 'mis' 'n mens mekaar; kind en ouer. Die ouer dra homself 

verkeerd oor ... jy het hierdie kind grootgemaak: 'Maak so, doen so, doen dit. 'En dan 

kom jy by die stadium dat jy beginne besef maar nou se ek nie meer 'Maak so en doen 

so nie'. Hy is nou besig om 'n indiwidu, 'n volwassene te word. Nou moet ek heel 

anders wees in my benadering om, wanneer jy by daai grens kom, om oor te skake/ ... 

daar vind baie kere 'n foul plaas . ... ons haak maar lekker. "644 

Hierdie oenskynlike verhoudingsprobleme word egter in perspektief gestel wanneer die moeder 

vervolg: 

''. .. ek voe/ ons het 'n goeie verhouding en 'n goeie begrip en dit is te danke aan hom 

en aan ons. Ons probeer hom verstaan en hy gee sy samewerking, hy neem ons in ag; 

hy's sensitief vir ons . ... hy is vir ons baie spesiaa/ en kosbaar. "645 

Die moeder se positief-voorbeeldige handelinge en moontlike positiewe kommunikasie kom 

na vore in haar siening van die ouer-kind-relasie: 

" ... 'n ouer moet kan se ek is Jammer, want as;)! dit nie doen nie, /os dit wonde en 

kwesplekke in 'n kind se ... my ma was al 'n ou mens toe het ek nog daai seer plekke in 

haar bespeur want haar pa het nooit-ooit ... gaan se: 'Ek het 'n fout gemaak, ek is 

Jammer' nie'r646
. 

Dit blyk dus dat sy haar kind as 'n evenmens beskou. 647 Haar ouerskapstyl is gevolglik 

demokraties. Sy het ook aangedui dat sy nie glo in outoritere optrede teenoor haar kind nie. 

Die moeder se mindere mate van aanvaarding van die pleegdogter, wat vir ongeveer ses jaar 

by hulle woonagtig was, dui op die middelmatige karakter van sosialisering. Dit kom ook na 

vore in lat ere aanhalings: 

644C2: 5-6. Weens die turbulensie van adolessensie, boef dit nie noodwendig as negatiewe sosialisering beskou te word 
indien daar soms konflik tussen ouers en kinders is nie. (Konflik kan juis ontwikkeling stimuleer aangesien die kind [en 
ouer) se hanteringsmeganismes onvoldoende kan wees en daar gesoek kan word na die. ekwilibrium van 'n hoer 
onwikkelingsvlak [sien hoofstuk 7.2]). Aangesien die ma egter heelwat daama verwys het, blyk dit tog om in 'n mate 
problematics te wees. 

645C2: 6. 

""c2:s. 
647Sien hoofstuk 5.3.8.2 rakende Firet se siening dat kind en ouer gelykwaardig is in hul menswees. 
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"Ek weet nie hoekom ek nie hierdie kind kon aanvaar nie . ... En tog het ek in my hart 

altyd vir haar Jammer gevoe/ . ... Daar was oak die verhouding wat ek en sy gehad het 

Wat vrugbaar was, dit was nie totaa/ een lelike kant nie. ,...,. 

136 

Die ma bet verwys na die invloed van die onbewuste op die vorming van die pleegdogter. 

Volgens haar bet verskeie destabiliserende faktore649 moontlik bygedra tot die middelmatige of 

selfs negatiewe sosialisering en affektiwiteit by die dogter. 

Die affektiewe vorm van liefde skyn om van middelmatige gehalte te wees. Dit kom na vore in 

die ma se verwysing na die pleegdogter: 

"So lief as wat hy [die seun] haar g~had het, so min kon ek haar aanvaar. Maar ek het 

haar gehou omdat ek horn [haar seun 1 onvoorwaardelik lief gehad het. Vi'r horn was dit 

... die opgaan van sy son en die ondergaan. Hy het haar net ontsettend lief gehad toe 

sy gekom het, en dit was haar 'genesing'. Sy het iemand nodig gehad wat haar so sal 

liejhe. Maar al die jare, ans twee het redelik konjlik gehad; ek en sy. Sy was nie die 

lipe meisiekind wat ek van gehou het nie . ... maar die Here het 'n pad met e/keen van 

ans en ek het baie dinge daaruit geleer ... maar op 'n stadiu711 het ek gevoel ek kan nie 

meer nie. Ek het gevoel ek is ouer en ek het nie meer daardie vermoi! nie . ... ek het net 

gevoel ek kon, ek wil nie meer hierdie konjlik hanteer nie, ek wou nie, en toe het ek 

gevra dat hulle haar uitplaas. ,.oso 

Die blyk dus dat daar leemtes voorkom in hierdie gesin se liefde. Alboewel die moeder gekies 

het om vir die pleegkind om te gee, was sy op emosionele vlak nie baie positief oor die kind 

nie. 

Die moeder en vader se sieninge van die gesin se affektiwiteit sien respektiewelik s6 daarna 

uit: 

"'c2: 14. 

" ... ek het 'n redelike ongelukkige agtergrond en vir my is my gesin en my huis vir my 

lekker. Ek ts op my gemak, ek is wy. Ek, ek voe/ nie ek:, ek kom teen 'n muur te staan in 

... my verhouding met hu/le nie." 

649yan hierdie faktore wat die ma genoem het, sluit in: haar ma wat serebraal gestrem is, die pa wat breinskade in 'n 
motorongeluk opgedoen bet en die kon\s na 'n vreemde huisgesin. (C2: 14). 

"°C2: 13. 
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en 

" ... ek dink ons is, jy weet, 'n gelukkige gesin''651 

Hierdie positiewe affektiwiteit blyk onder spanning te kom wanneer die seun die regulasies en 

dissipline in die gesin oortree, veral wanneer hy laat by die huis aankom van vriende af: 

" ... negentig persent van die tyd dan kom ek onbewus daarvan ... in die huis gestap en 

se: 'Hallo ma!'. 'Waar was jy?' Dan kom ek agter ... Dan ... die meeste van die tyd is 

my ma kwaad vir my. "652 

Die dissipline in die gesin is 'n teken van 'n positiewe .moraliteit. Gewoonlik na die 

bogenoemde gebeure sal die ouers en kind die probleem uitpraat terwyl die seun gestrafword 

vir sy ongedissiplineerdheid. Die seun het sy gevoel oor dissipline weergegee: 

''.As ek nou iets sal verkeerd doen, sou ek 'gehok' word. Ek dinlc, ek voe[ dit is 'n beter 

manier om enige kind later in sy ouderdom, (ek voe! bo dertien), [te dissiplineer] ... 

moet nie 'n kind dan meer slaan nie; meerendeels 'hok'. ... dit is 'n goeie straf Ek voe/ 

dit is vir my baie erg ... "653 

Die moeder het ook gedink dat Iyfstaf nie so effektief is om positiewe moraliteit te vestig by 

die kind nie: 

"Want 'n 'slaan' los, ek dink, partykeer 'n gevoel van bitterheid. Daai kind kry nie 

soveel die boodskap dat Jou ma of pa is nou nie gelukkig met wat jy gedoen het nie. Hy 

dink aan wat jy aan hom gedoen het. •'654 

Die pa het ook daarop gewys dat 'n "pak slae" op die "regte tyd" by jonger kinders we! nodig is 

om morele ontwikkel te bevorder. Dit wil dus voorkom of moraliteit positief figureer in 

hi er die gesin; selfs die seun het dit laat deurskemer. 

"
1C2: 17. 

"'c2: 19. 

"'c2: 19. 

"'C2: 19. 
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9.4.3 GESIN D3655 

9.4.3.1 Motivering vir kategorisering van D3 

Die rede waarom gesin D3 alhier ingedeel word, is weens die ouers se positiewe geloof en hul 

aktiewe godsdienstigheid. 656 Die kind was egter nog te jonk om 'n sinvolle waarneming rakende 

haar geloof te rnaak. Gevolglik word die ouers se geloof en godsdienstigheid in berekening 

gebring by die klassifisering van hierdie gesin, (soos reeds aangedui). 657 

Hierdie ouers is godsdienstig baie aktief en !ewer dan ook dienswerk in hul gemeente. Die 

dogter is reeds betrokke by die religieuse weens die ouers se kerklike deelname: 

"Sy gaan nou al op haar vroei! ouderdom saam met my Sondagskool toe. Ons lees vir 

haar 'n stukkie uit die Bybel in die aand en leer haar ... gebedjies ops2. Ons het die 

"CD" van "Prophet" ['n Christelike sanggroep ], en sy leer die liedjies woord-vir-woord . 

... Pa is die man wat hier die 'geestelike' stories leer en lees. "658 

Dit blyk dat hierdie kind reeds tekens toon van positiewe geloofsvorming, maar die navorser 

verkies om haar, weens haar jong ouderdom, eerder onder hierdie kategorie van 

geloofsvorming te plaas. 

9.4.3.2 Figurering van dimensies in D3 

V anuit die laaste aanhaling blyk dit dat 'n kognitiewe benadering tot geloofsvorming na vore 

tree. Tog is dit deurspek van positiewe sosialisering weens die goeie kommunikasie wat daar 

plaasvind. Die ouers verduidelik byvoorbeeld vir hut dogter die Bybelstories wat voorgelees 

word.659 

.,'Hierdie pa en ma se dogter is in die k!euterstaduim en is ook die enigste kind. Die ouers is aktiewe gemeentelede. Die ma 
is ook 'n Sondagskoolonderwyseres. 

<>•Die moeder het, onder andere, llllllgedui dat sy afhanklik is van die Heilige Gees om haar te lei in hear bantering van die 
Sondagskoolkinders (D3: 4) . 

.,,Sien hoofstuk 9.4.1. 

658D3: 7. 

""D3: I. 
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Positiewe sosialisering kom reeds sterk ter sprake met die aanvang van die onderboud toe die 

ouers s6 reageer op die vraag oor wat die belangrikste faktore is wat bu! kind se 

geloofsvorming en godsdienstigheid kan beinvloed: 

"Rolmodel/e is baie belangrik. Die voorbeeld wat ons as ouers vir haar stel en hoe 

OIJS met mekaar kommunikeer in die alledaagse omgang met mekaar. "660 

Die moeder bet ook gemeld dat die ouers se voorbeeld van kerkbywoning ook belangrik is in 

die vorming van die kind: 

"Die voorbeeld wat sy kry, is die voorbeeld wat sy sal navolg . ... wat jy saai sal jy 

maai. Wat jy vir 'ii kind gee ashy klein is, gaan hy vir JOU teruggee wanneer hy groot 

is. ''661 

Die ma is egter van mening dat dit nie impliseer dat die kind op deterministiese wyse gevorm 

word deur die ouers se voorbeeld nie. Die kind bet 'n eie keuse rakende sy/haar vorming: 

"Die voorbeeld van ouers is nie altyd so bepalend op die kinders se geloofsvorming 

nie want jy kan vir 'n kind 'n pad wys, maar dit is nie te se hy gaan dit navolg nie. ,.,;., 

Die moeder se melding dat godsdiens nie aan kinders opgedring beboort te word nie omdat dit, 

veral tieners, opstandig maak, dui op baar siening dat positiewe sosialisering nodig is vir 

positiewe geloofsvorming. 663 Sy is verder van mening <lat die sosialisering vanuit die breer 

gemeenskap 'n groot invloed bet op die adolessent se geloofsvorming: 

"As hy nie die Here ten voile dee/ gemaak het voor sy tienerjare nie, gaan hy nie kan 

staande bly as Christen nie. Die druk buitekant, (van die samelewing), raak te veel vir 

hulle. Dit is waar ons ons tieners begin verloor .... "664 

Verwysend na die invloed van egskeiding op van die hinders in baar Sondagskoolklas, bet sy 

aangedui dat bulle gewoonlik 'n gebrek bet aan sekuriteit en selfvertroue. 665 Hulle is ook 

"'°DJ: l. 

'"DJ: I. 
662Ibid. Rakende detenninisme sien hoofstuk 5.J.8.2 waar Sonnekus verwys na die rol van die kind se keuses in sy/haar 
vonning. 

""DJ: 3. Sy het ook aangedui dat die kwaliteit van sosialisering in die huisgesin tydens die voor-tienerjare, 'n groot rol speel 
in die kind se geloofsvorming tydens adolessensie. 

"'n3: J. 

66' Alhoewel geloofsvorming buite die gesinskonteks bier ter sprake kom, is dit nodig om die aandag le vestig op hootstuk 
9.2 waar die 'vraagstelling" van die empiriese navorsing bespreek word. Daarin word aangedui dat die navorser wil vasstel 
oor hoe geloofsvonning prakties plaasvind in die gesin maar ook wil vasstel wat oners se skning is aangaande 
geloofsvorming. 
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opstandig en glo nie maklik wat jy hulle probeer "leer" nie. Sy is van mening dat haar positiewe 

verhoudinge met hierdie kinders, ( sosialisering), wel by hulle 'n verskil teweeg gebring bet. 6(;
6 

Dit blyk dus dat positiewe sosialisering, volgens bierdie gesin, 'n belangrike vormingsinvloed 

bet op kinders. 667 

Die gehalte van atTektiwiteit skyn ook positief te figureer in D3. In reaksie op die vraag oor 

wat hulle as ouers doen om hul kind se geloofsvorming te fasiliteer, bet die moeder verwys na 

die positiewe uitwerking wat, onder andere, musiek668 op die kind kan he: 

"Ons het die 'CD' van 'Prophet', ('n Christelike jeugsanggroep), en sy leer die liedjies 

woord-vir-woord . ... Musiek wat jy speel moet op jou gemoed 'n goeie en rustige 

uitwer/dng M. "669 

Daar is ook verwys na die fundamentele rol van die "emosionele band" wat daar tussen ouer 

en kind ontwikkel. Die ervaring van die ouers se opregtheid deur die kind was vir hierdie 

moeder baie belangrik in die geloofsvorming van laasgenoemde: 

"Hu/le is klein maar hulle weet wanneer jy nie opreg is met hulle nie. 'Grootmense' 

weet nie altyd ofjy opreg is met hul/e nie "670 

Die "weet" waarna hierdie ma verwys skyn om gebaseer te wees op die ervaringsveld van die 

kind en nie soseer op formele, kognitiewe feite nie. 

Alhoewel verwysings na affektiwiteit in die data min na vore gekom het, kan daar afgelei word 

dat affektiwiteit minstens "redelik" funksioneer in hierdie gesin. Die navorser se waarnerning 

van die gesin tydens die onderhoud het ook op hierdie "redelike" kwaliteit van affektiwiteit 

gedui. 

""vie ma het opgemerk dat in haar Sondagskoolklas: " ... die woelig.•te [kinders] was die van geskeide ouers. Die pa bly die 
kant en die ma die ander kant; hulle word heen en weer gegooi. Hu/le vocl nie 'secure' nie; het nie baie sekun"teit nie. Hy wil 
jou -wys hy is baie braaf ... As jy horn 'n diukkie gee is dit as of die outfie smelt. In die begin kan fy sien hy skop daarleen 
maar as hy sien iY is emstig daaroor, dan kan hy nie wag om vir jou te kom 'hallo' si die volgende Sondag nle. Die klein 
dingetJies wat hulle met Jou kom deel; die vertroue wat hy in 10u ontwikkel is vir horn baie kosbaar." D3: 4. Hieruit kan 
afgelei word dat positiewe sosialisering belangrik is vir die moeder en dat dit heel moontlik ook in haar gesin positief sal 
funksioneer, ( veral omrede dit ook positief fllilksioneer in haar Sondagskoolklas). 

667DJ: 4-5. 

"'Die navorser beskou musiek as oorwegeud affuktief van aard met 'n mindere mate van kognitiwiteit en moraliteit 
betrokke. 

"'D3: 7. 

''°DJ: 1. Hierdie aanname van die ma kan krities bevraag word maar wat egter na vore korn is dat sy 'n hoe premie plaas op 
sosialisering se rol in die vorming van haar kind. 
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Die gesin se moraliteit word hoofsaaklik gebaseer op hut godsdienstigheid en hul waardes en 

norme wat daaruit spruit: 

"Die grootste [rol in geloofsvorrning] is wanneer jul/e as man en vrou saam vir ju/ 

kind kan wys dat ju/le die Here di en . ... Christenskap bind mekaar; dit breek nie op 

nie. 'n Huwe/ik moet abso/uut gebaseer word op Christus. Sonder Christus is die 

grondlegging van die huwe/ik gevaarlik. "671 

Kommunikasie oor morele sake is vir die ouers noodsaaklik in hul kind se morele vorming: 

"Sy word blootgeste/, soos al die ander kinders, aan a/les. Maar wanneer sy uitkom 

met iets verkeerds, help ons haar reg en verduideltk dit aan haar. Die inv/oed wat ons 

nie a/tyd het nie, is by die dagmoeder. Anders kies ons maar vriende wat dieselfde 

standaarde as ons het. By die dagmoeder is dit nie regtig maklik nie; daar het sy 'n 

groter blootstelling. '"71 

Dit ouers se implisiete besorgdheid oor die waardes en norme wat hul kind aanleer by die 

dagmoeder, dui op die prominensie wat hierdie ouers verleen aan positiewe gesinswaardes. Ook 

die gesprekke met hul kind oor wat "reg en verkeerd" is, is 'n aanduiding daarvan. 

Waardekommunikasie is dus die wyse waarop die ouers morele ontwikkeling wil bevorder. 

Die wyse van dissipline dui ook op 'n positiewe moraliteit: 

"Pa Iii maar plathand in as dit nodig is. Wanneer sy iets gedoen het, byvoorbeeld, sy 

het haar tent buite opgeslaan Speelgoed was nie toege/aat nie maar dit het uitgegaan 

en in die tent natgerei!n Al die boeke van die biblioteek was, onder andere, daar. Sy 

mag vir 'n week geen boeke uitgeneem het nie. Dit i· '•·~root strafwant sy is versot op 

lees. SJ! kyk in die oggende die sprokies op TV tr! •• • .··· as sy kwaad gedoen het mag sy 

nie sprokies kyk nie. Selfs in die hoekie staan of sit is groot straf want sy kan nie stilsit 

nie, (sy is 'n woeltge kind). [Daar is ook 'n] ... sterretjiekaan as sy positiewe dinge 

gedoen het vir die dag, byvoorbee/d, haar tande geborsel het, dan kry sy 'n sterretjie 

vir die dag. " 

Die ouers maak dus gebruik van velerlei metodes om hul dogter te dissiplineer. Deur hierdie 

duidelik-afgebakende perke vir die kind, kan sy sekuriteit verkry wat onderliggend tot 

671D3: 8. 

"'Ibid 
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positiewe geloofsvonning kan wees.673 Die ouers is van mening dat tugtigiog we! 'n invloed op 

die kind se geloof kan he: 

"Ja, ek dink dit is moontlik dat jy haar kan vorm [deur tugtiging]. Jy probeer haar 

korrigeer en die regte dinge in haar wakker maak. As jy, byvoorbeeld, die kind vloek, 

slaan, skreeu, klap teen die kop en dan daarna wil jy weer vir hom uit die Bybel 'n 

storie lees van Jesus, verwar jy hom so; hy word skoon deurmekaar. Hy kan dan nie 

die twee 'dtnge' bymekaar uitbrlng nie. ['n Oner moet eerder die kind] ... neem en vertel 

waarom sy nou 'n pak slae gaan kry, waarom sy verkeerd gedoen het. Dan 'n drukkie 

gee daarna en se dit is omdat jy haar liejhet en wil reghelp. Sy sat dtt baie beter 

verstaan. Dan kan sy voe/ sy kan weer /ewe. "674 

Hierdie ouers poog dus om dissiplinering te verduidelik aan die kind. Die affektiewe kom ook 

ter sprake wanneer die ouers mi tugtiging die kind "'n drukkie" gee en hul lief de tasbaar maak 

vir die kind. Die kind ervaar dissipline dus nie as 'n verwydering tussen ouer en kind nie. 'n 

Oevoel van verwerping by die kind word dus hierdeur vermy. Liefde blyk dus om die 

grondslag van dissiplinering in D3 te wees. 

Moraliteit blyk dus om positief te figureer in hierdie huisgesin. 

9.4.4 GESIN EI675 

9.4.4.1 Motivering vir kategorisering van El 

Aangesien die enkelkind in hierdie gesin slegs 18 maande oud is, is waarnemings rakende sy 

geloofsvorming moeilik, (volgens die studie se werkswyse). Oevolglik word sy ouers se 

geloofsvorming geneem as kriteria vir die kategorisering van hierdie gesin. 676 Hierdie gesin 

word onder hierdie kategorie geplaas aangesien beide ouers positiewe geloofsvonning ervaar 

en godsdienstig redelik aktief is. Rakende die milieu vir haar kind se geloofsvonning, het die ma 

aangedui dat: 

'"sien hoofstuk 7.4. 

674D3: 9. 
67'Die man en vrou is tans in hul Jaat-twintigerjare met 'n peuter as enigste bnd. Die man beklee 'n voltydse betrekking 
terwyl die vrou in 'n besigheidsvennootskap stsan. 

676 Dit word gedoen aangesien die milieu wat die ouers vir die kind skep, 'n belangrike invloed kan uitoefen op sy 
geloofsv0I1Ding in die toekoms, aldus die vertrekpunte van die navorser. Sien hoofstuk 9.4.1. 

' 
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" ... e/r wil nie 'n 'godsdiens-huis' he nie; ek wil he dit [geloof] moet 'n leefwyse wees . ... 

dit moet 'n 'natuurlike' ding wees''"77 

Die ouers hou ook afsonderlik 'n persoonlike "stiltetyd" saans678 en is aktiewe lidmate in hul 

gemeente. 

9.4.4.2 Figurering van dimensies in El 

Hierdie ouers beoefen tans nie 'n kognitief-georienteerde huisgodsdiens nie, maar die pa is tog 

van mening dat dit belangrik kan wees in die kind se vonning tydens latere 

ontwikkelingstadia. 679 Die ma sluit hierby soos volg aan: 

"Ek dink formele huisgodsdiens kan 'n gewoonte raak wat nie regtig diepte het nie. Dit 

is half 'n geforseerde ding en kinders haat dit soos pes . ... Dit kan vreeslik formeel 

word Ek dink ... gedurig praat oor die Here is vir my belangriker, (dis 'n 

/ewenswyse), as wat 'n formele 'boekevat' is . ... Ek wil M as G ouer word moet hy in 

die gewoonte kom om [Bybel] te lees en te bid, want ek dink dit is goed , .... 

Dit blyk dat kognitiwiteit middelmatige prominensie geniet terwyl sosialisering vir hierdie 

ouers belangrik is. Die prominensie van informele en spontane gesprekvoering kom in die 

volgende aanhaling na vore: 

"Op die oomb/ik hou ons nie huisgodsdiens nie . ... Ek dink een ding wat in ons huis 

reeds baie prominent is, [is dat] ons praat baie oor die Here. Ek dink dit is amper 

belangriker as wat huisgodsdiens gaan wees. ,,.., 

Die vader het ook aangedui dat hulle gereeld oor "alledaagse" en "godsdienstige" sake gesprek 

voer. 

Alhoewel "Bybelkennis" ook kan bydra tot geloofsvonning, speel die voorbeeld van die ouers 

se handelinge 'n belangrike rol in die vorming van die kind se godsdienstige denke en optrede: 

671El: 113. Sommige Pentekostaliste beskou die term 'godsdiens" in 'n negatiewe sin aangesien hulle van mening is dat dit 
net na die sogenaamde "menslike", "formele", "ritualistiese" en "dooie11 aspek van godsdienstigheid verwys. Hulte beskou 
die teenpool biervan as die 'lewende en pen!09D)ike verhouding' wat die gelowige met God bet Gevolglik is dit wal die 
vrou bier probeer amrtoon. Sy wi1 dus nie slegs 'n gesinsmilieu vir haar kind skep waar godsdiens op die periferie van sy 
bestaan funksioneer nie; dit moet dee! wees vwi sy alledaagse bestaan. 

"'El: 113. Die term "stiltetyd" verwys na die seremonie waartydens 'n persoon vir 'n paar minute, in afsondering VW1 andere 
mense, "stil' word om sodoende le kan bid en Bybelstudie te doen. 

'"'El: 112. 

"°El: 112-113. Sy het ook aangedui dat die gebalte vwi geloofsvorming eerder in verbond gebring kan word met die gebalte 
van die leefwyse in die gesin, as met die kognitiewe gehalte VWl hnisgodsdiens. 

"'El: 112. 
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"[Die kind] ken die Bybel en ashy in 'n krisis is, dan 'kom dit terug' [in sy geheue] ... 

ek dink die basiese kennis van die Bybel, [bet geloofsvonningswaarde], en dan ook om 

te leer by Jou ouers hoe bid 'n mens . ... Dit is 'n leerproses; as ons saam met horn bid 

gaan hy sien dtt is hoe dit gedoen word. Hy gaan by ons leer hoe om dit te doen, [om 

te bid]. Ek weet, ek bid baie soos my ma. So, hy sa/ waarskynlik weer bid soos ons. "682 

144 

Verder is daar ook aangedui dat die pa se voorbeeld van gedrag belangrik is in die 

verwerwing van 'n Godsbeeld by die jong seun: 

"Ek dink veral 'n pa is baie belangrik ... omdat die Here 'n Vader is. 683 
... as Jy Jou 

vader op 'n negatiewe manier beleef het, baie keer rejlekteer fY daardie gevoel op die 

Vader God . ... ek dink veral ... wat G gaan dink van God gaan baie wees van wat hy 

gaan sien In sy pa. As H 'n /iefdevolle pa is wat 'dee/~ [gesprek voer], en openlik is oor 

emosies en sulke goed, dan gaan dit ook [eienskappe] wees wat G makliker van God 

kan aanvaar. ,..., 

Uit laasgenoemde aanhaling blyk dit ook dat hierdie ouers sensitief is vir die affektiewe rot wat 

ervaring kan speel in die geloofsvonning van hul seun. Die moeder het later hierby aangesluit: 

"'n 'Afaesige' pa kan net so 'n groot invloed he op 'n kind se geestelike ontwikkeling . 

... as Jy Jou pa 'afaesig' beleef, mag Jy miskien God as afaesig beleef ... terwyl as Jy 

Jou pa beleef as 'n 'betrokke' persoon, [betrokke by die kind se )ewe], dan gaan.Jy 

makliker die Here so beleef Jy gaan makliker aanvaar dat hy regtig in Jou 

belangstel. ,,.., 

Die onderlinge verhouding van die ouers, (wat die kind oa ervaar), dui op 'n evemnens

benadering686 wat moontlik na vore kom in hierdie gesin se sosialisering. Die man het aangedui 

dat hy nie 'n outokratiese benadering in hut huweliksverhouding handhaaf nie: 

"'El: 115. 
683 Die kontensieuse tema aangaande die geslagtelikheid van God word nie bier bespreek nie. Dit word aanvaar dat die 
respondent bier verwys na 'n Skrif-interpretasie vanuit 'n tradisioneel-pentekostalistiese vertrekpunt waarin God as manlik 
beskou word, veral orndat daar soveel Skrifverwysings is wat we) 'n manlike Godsbeeld aandni volgens die kultuur
historiese konteks van die oorspronklike oulenrs/lesers. 

614 El: 117. 
68'EJ: 121. 
686 Sien hoofstuk 5.3.8.2 aangaande hierdie term wat denr J Firet gebruik word. 
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"Ek het geen probleem om na iemand anders te luister nie, hetsy 'n vrou of 'n kind; as 

jy beter weet, ek luister. Ek is bereid om te luisler . ... as daar meer komplekse gevalle 

is, (as daar nou nie 'n 'expert' in die geval is nie), wel dan gesels ans daaroor ... maar 

ek dink ans gee elkeen mekaar die 'spasie' wa/ nodig is. Daar is nogal baie plekke 

waar S die leier van ans twee is, dan is daar baie ander plekke waar ek die leier is. 

Ons weet soar/ van waar ans rolle is. ''°87 

'n Meer positiewe affektiwiteit kan gesien word in die moeder se siening dat die kind se 

ervaring van die ouer se godsdiens, 'n bepaalde geloofsvonning tot gevolg kan he: 

"Kyk net wat in sy klein leweljie al gebeur het: wanneer daar 'n krisis is sal ans 

daaroor bid en ham dee/ maak daarvan. As dit opgelos word, kan dit sy geloof 

versterk of ham /aat glo in die Here. Ons sal byvoorbeeld oor klein dingeljies bid en 

as dit dan gebeur, glo ek, dat hy dan sodoende sterker sal word.,,... 

Die moeder wit doelbewus 'n aangename 'atmosfeer' vir hul kind skep in die gesin wat, onder 

andere, haar kind positief kan motiveer: 

" ... ek wil M G moet dink 'n Christen het ook pret. Jy moet alledaagse dinge [doen] 

maar jy doen oak lekker dinge. Jy kan boot ry, visvang; jy moet dinge doen met 

entoesiasme. rr689 

Moraliteit bet nie prominent na vore gekom in hierdie semi-gestruktureerde onderhoud nie. 

Dissipline kom egter na vore in die volgende aanhaling: 

"Ons het juis gisteraand gepraat oar 'n roetine: dat ans vir G graag 'n 

slaaptydroetine wi/ he. Ons het gedink aan 'n sekere tyd in die aand dan gaan hy lees, 

bid en slaap sodat dit later n half geroetineerde ding is vir sy eie selfdissipline. ''°90 

Aangesien moraliteit nie eksplisiet na vore gekom bet in hierdie onderhoud nie, verkies die 

navorser om dit eerder as middelmatig/redelik te klassifiseer, as positief 

687 El: 119. 
688 El: 117. Die moeder het egter nie aangedui dat 'n negatiewe godsdienstige ervaring, soos onbeantwoorde gebede, 
inteendeel, 'n negatiewe invloed op die kind se geloofkan he nie. Die pa het egter daarop gesinspeel dat die kind se ervaring 
van die ouers se godsdiens 'n belangrike rol speel in die kind se geloofsvonning. 

689 El: 122. 

""El: 112. Die moeder het ook gemeld dat dissipline ''n goeie ding' is, bedoelende dat dit oa by die kind 'n roetine van 
godsdienstige handelinge kan veslig soos, byvoorbeeld, Bybellees. 
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9.4.5 GESIN E2691 

9.4.5.1 Mo6vering vir kategorisering van E2 

Hierdie gesin se kategorisering is enersyds weens die twee kinders in die gesin wat positiewe 

geloofsvorming ervaar en andersyds weens die drie kinders, wat reeds die huis verlaat het, wat 

geloofsprobleme ervaar en ook nie aktief ingeskakel is by 'n geloofsgemeenskap nie: 

" ... ek moet vtr jou se dat, dat die oudste drie kinders is glad nie kerkvas nie . ... toe hy, 

[die oudste seun], nou in die finansil!/e situasie is ... toe kom ek eendag van die kerk af 

met 'n blaadjie en op die blaadjie is daar 'n advertensie van besighede .... Toe sien hy 

daar is 'n prokureur, [wat adverteer], en ek se vir hom: 'Gaan sien hierdie persoon' . ... 

dit was nie 'n goeie ervarlng nie. ... Hu/le rulneer hom meer finansiel!I as die 

krediteure ... en dit bou n vreeslike weerstand op [by horn] ... "692 

Laasgenoemde gevalle plaas dus 'n vraagteken oor die kwaliteit van geloofsvorming en kan 

geloofsvorming nie net as positief beskou word nie. Die twee kinders in die gesin se positiewe 

geloofsvorming kom egter by verskeie geleenthede voor tydens die onderhoud.693 

9.4.5.2 Figurering van dimensies in E2 

'n Kognitiewe benadering is nie prominent in gesin E2 nie: 

" ... dit, [kognitiewe huisgodsdiens], is nie 'n resep wat werk by ons nie; dis n 
geforseerde situasie en sodra hulle, [die kinders], geforseerd is, is dit nie spontaan 

nie. . .. /os liewer die persoon dat hy a/leen in sy kamer gaan bid en [Bybel]-lees ... "694 

Aangaande die kognitiewe leer van godsdienstigheid en geloof, dui die ma daarop dat hulle 

eerder informele en openhartige gesprekke in die gesin benut om hierdie dimensie aan te 

spreek; dus figureer sosialisering positief. Laasgenoemde word ook onderskryf deurdat die 

'" Hierdie gesin bestaan nit beide ouers, met 'n twee tieners: 'n dogter en 'n seun. Die ouer dogter en seun is reeds vir 
geruime tyd selfonderhoudend en beide is getroud terwyl die oudste seun ongetroud is maar tans, (na 'n fmansiele 
verknmsing), by sy ouers woonagtig is. 

"" E2: 20. Alhoewel hierdie seun se geloofskrisis in verbsnd gebring kan word met, onder andere, sy ervaring van die 
kerkgemeenskap, (wat buite hierdie studie se reikwydte val), is daar tog sekere vrae aangaande sy eie en die ander kinders 
se negatiewe geloolSvomting. Gevolglik word hierdie gesin eerder onder hierdie kategorie geplaas as onder die kategorie 
van 11p<>sitiewe geloofsvonning11

• 

693 Sien E2: 23, 24. 

694 E2: 24. Die ouers lees afsonderlik Bybel saans maar dwing nie hul kinders om ook Bybel le lees nie en monitor ook nie 
hul 'stiltetye' deur daaroor navraag te doen nie. (E2: 25). 
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huidige gesinslede lief is om teenoor mekaar te "getuig" van hul geloofservaringe.695 Goeie 

verbale kommuikasie vind gereeld plaas, ( ook om onderlinge probleme op te los ), wat lei tot 

sekuriteit by die kinders: 

"Ek ken haar, [die dogter], in die daaglikse handel en wandel. Ons kan heerlik gesels 

oor die dinge van die Here en ons kan heerlik gesels oor alles. Ons, (ek en my 

kinders), het 'n baie noue band. Hulle is kinders wat na my toe sal kom en hulle 

diepste geheimpies vertel. En ek waardeer dit van II!)! kinders. ""96 

Die ouers se handelinge is ook positiefwaargeneem: 

" ... as daar 'n insident kom ... sal jy daaroor praat. En ek dink, behalwe dat dit jou eie 

geloof versterk as 'n ouer, het dit ook later die impak dat die kind begin sien [dat] 

hulle, [die ouers], is nie sulke sterk mense soos ons dink hulle is nie. Hu/le is ook 

ajhanklike mense maar hulle getuig van hulle ajhanklikheid. Ek dink dit is ook 'n ding 

wat vir hulle ook baie beteken dat hulle weet daar Is 'n 'Hol!r Hand' wat nie net hUlle 

anker is nte, maar dis ook hulle ouers se anker. "697 

Die voorbeeldige godsdienstige handelinge van die ouers blyk om 'n positiewe rol te speel in 

die kinders se geloofsvonning. Op 'n vraag oor watter faktore in hul gesin 'n invloed op die 

kinders se geloofsvorming gehad het, was die reaksie as . nlg: 

Ma 

" 

: "Die feit dat jy die Here ken en probeer om jou kinders ook so groot te maak 

Dogter: "Die voorbeeld wat hulle altyd gestel het; ek bedoel ons het gesien 

in hul optrede en so aan. "698 

Die ouers se aamoediging van hul kinders om van j on gs af onafhanklik te wees, is 'n aanduiding 

van basiese vertrone en seknriteit: 

"' E2: 19. Die moeder was van meiling dat die Sondagskool 'n belangrike bydrae I ewer in die kognitiewe dimensie van haar 
kinders se geloofsvonning . 

.,. E2: 10. Die moeder en vader het by verskeie geleenthede tydens die onderhoud verwys na die goeie verbale 
kommunikasie wat in hul gesin bestaan: "J, [die pa], is n baie 'diep' mens en ons kon in 'oop' gesprekke ... oor die dinge 
praat ... J sal byvoorbeeld se: 'Ai, die Here is darem goed vir ons en Hy /ewe' ... ek kan so 'n bietji"e opgewonde 
[gespanne/bekommerd] oor dinge raak ... toe si! hy hy gee dit a/Jes vir die Here ... Nou die kinders tel al die goed op en ons 
kan daaroor gese/s ... "(E2: 19, 20.) 

"'E2: 19. 
698 E2: 6. Die moeder het daarop gewys dat sy ook gereeld saam met haar kinders bid (E2: 11) 1erwyl die dogter verwys bet 
na haar ouers se voorbeeld van soggens en saans afsonderlik Bybellees (E2: 25). 
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Pa: "... as jy praat van 'naby-aan-mekaar', glo ek daaraan dat 'n kind so gou as 

moontlik moet kan 'vlieg'; jy weet, op sy eie staan. Ek moedig eie besluite baie sterk 

aan. En ek wil graag M elke kind moet sy eie /ewe baie gou begin lei. En dit het tot 

gevolg dat die kinders wat nou 'uitmekaar' is, hul/e is nie mense wat heeldag kontak 

maak met mekaar nie. . .. Maar as ons bymekaar uitkom is dit werklik heg en 

aangenaam. " 

Ma: "Maar ek dink jy kan dit n bietjie sagter as dit stel want hierdie kinders is 

ontsettend na aan mekaar. Hu/le lewens is so vol. Hu/le is oor die hele land versprei 

en daar is nie tyd vir kommunikasie werklik nie. Maar as daar ietsie gebeur, die een is 

altyd daar om die ander by te staan." 

Pa: "Baie meelewend ... "699 

148 

Die moeder het ook later aangedui dat sy nooit haar kinders by bediendes gelaat het tydens 'n 

tydperk wat sy 'n halfdagberoep moes beoefen het nie. Dit kon ook 'n invloed gehad het op die 

kinders se gevoel van geborgenheid en sekuriteit.700 

Die gehalte van die affektiwiteit is as positief waargeneem ten spyte van 'n paar negatiewe 

affektiewe faktore, soos die feit dat hulle heelwat verhuis het tot op hede. 701 Die 

meningsverskille wat van tyd tot tyd voorkom onder gesinslede, veroorsaak "emosionele 

skommelings'', maar dit is gewoonlik van korte duur: 

As iemand n probleem het in die huis met iemand anders, dan sa/ hy dit nie terughou 

nie. En daar sa/ nie 'n 'atmosfeer' wees .. . nie. Die volgende dag is dit weer reg. 

Meeste van die tyd is alma/ gelukkig. "701 

In die gesin is daar baie fisieke aanraking soos saans wanneer die moeder die kinders in die 

bed gaan 'nag-se' met 'n soen. 703 Die gesinslede toon ook baie lief de teenoor mekaar: 

"' E2: 4. Beide ouers betook aangedui dat bulle hul kinders in 'n groot mate vertrou bet om skoolfunksies by le woon. 
Hierdie vertroue in die kinders spruit uit die vertroue wat die kinders in die ouers bet om met bulle bu! ervarings le deel by 
sulke fimksies. Die moeder bet egter gemeld dat bulle as ouers "nooit ons ldndera /oat gaan waar ons nie weet nie". (E2: 9). 
Dit blyk dus dat daar sekere perke is rakende die kinders se vcyheid van keuse. 

700 E2: 14. 
701 E2: 3. Die pa is van mening dat die baie verplasings in sy beroep het gioot ontwrigtings veroorsaak in hul gesin. Die 
ouers het gemeld dat die doglet "vreeslik huilerig" was nadat bulle van W [dorp] af weggetrek bet weens die verlies aan 
vriendskappe (E2: 17). 

7112 E2:1 l. Die seun beskryf dus die gesinslewe as gelukklg en aangenaam. Vg! ook El: 12. 

703 E2: 18. 
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"Eintllk is ons ongelooflik lief vir mekaar. Ons baklei hard maar ons is lief vir 

mekaar. """ 

149 

Moraliteit is oorwegend positief in gesin E2. Die ouers se demokratiese ouerskapstyl laat 

baie ruimte vir die kinders se insette rakende die vorming van hul eie waardes en norme, aldus 

die dogter: 

"Ek dink omdat hy [die pa] nie drok op ons geplaas het nie, is ons nie half rebels nie; 

het ons nie rebels grootgeword nie en het ons nie teen die kerk [gerebelleer] nie. Ek 

bedoel as my ma-hul/e vir my gese het jy mag nie 'dit' doen nie en jy mag nie 'dat' 

doen nie want die Bybel se so, dan sou ek outomaties uitgegaan het en ek sou dit 

gedoen het . ... ek het geleer om al/es te beproef wat my pa gese het, (okey, nie a/le 

slegte}, maar a/les te beproef en 'n mens het 'n 11'.J'l' verskeidenheid van vriende. "705 

Rakende die kommunikering van waardes en norme het die vader verwys na die belangrikheid 

van, onder andere, die gewete: 

"Ek dink daar Is fases in 'n kind se /ewe; daar is 'n tyd wat jy vir 'n kind moet se om 

dinge te doen. Maar 'n mens moet bale versigtig wees dat jy nie die verloop van daal 

situasie oorskry nle. Daarna moet jy aan die kind 'n keuse gee . ... Die Gees van die 

Here sal jou baie vlnnig aankla as jy 'afdwaal'. As daai stemmetjie daar binne-in (ek 

het vlr alma! gese), daai stemmetjie; niemand hoor horn nie maar hy praat baie 

harder as wat ek kan praat. "706 

Die dogter het later uitgebrei rakende die invloed van die gesin se waardes en norme op haar 

vormmg: 

"Ek sa/ se die huis-(gesin] het 'n groter invloed op my gehad, [as die Sondagskool], 

want hu//e, [haar ouers ], het my vertel wat verkeerd is; hulle het my al/es geleer van 

die /ewe. Maar hul/e kan nie my /ewe vir my lei nie. 707 

704 E2: 3. Later tydens die onderhoud bet die ouers weereeos veiwys na die groot ouderdomsverskille tussen ouers en 
!tinders wat soms kan aanleiding gee tot kleinere ernosionele geskille maar "teen die aand is die ding weer reg• (E2:5). 

,., E2: 7-8. 

"" E2: 25-26. Alhoewel die vader dalk die gewete en die "Heilige Gees se stern" as sinoniern beskon, is sy siening steeds 
veiwysend na 'n innerlike morele kode wat die mens se optrede koruloneer ofbevraagteken. 

707 E2: 29. 
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9.4.6 SAMEVATTING OOR REDELIKE GELOOFSVORMING 

V anuit hierdie kategorie het dit geblyk dat kognitiwiteit weerens nie van deurslaggewende 

belang was vir die mate van geloofsvorming nie. Gesin C2, byvoorbeeld, beoefen bykans elke. 

weeks-aand na ete hut "huisgodsdiens", (met 'n hoe kognitiewe inhoud). Tog blyk dit dat die 

seun se geloof rniddelmatig van aard is. By EI en E2 is kognitief-georienteerde huisgodsdiens 

inteendeel afwesig, (alhoewel ouers en kinders afsonderlik "stiltetyd" hou). In laasgenoemde 

gesin is die twee inwonende kinders se geloof selfs as redelik positief waargeneem, ten spyte 

van 'n Jae kognitiwiteit. Gesin D3 het kognitiwiteit hoog aangeslaan aangesien daar bykans 

daagliks vir die vyfjarige dogter uit die Kinderbybel voorge!ees word. Dit blyk dus dat 

kognitiwiteit nie 'n duidelike invloed het op "redelike" geloofsvorming nie. 

Sosialisering staan in noue verband met die kwaliteit van die geloofsvorming. In die meeste 

van hierdie gesinne figureer sosialisering "redelik positief" tot "positief". Daar was tog ook 

negatiewe sosialiseringselemente wat soms na vore getree het, soos waargeneem in C2. Dit wil 

egter voorkom of die positiewe sosialiseringsaspekte in hierdie gesin, die meer llegatiewe 

aspekte oorskadu. Indien die balans tussen die negatiewe en positiewe sosialiseringsaspekte ten 

gunste is van die negatiewe, vermoed die navorser dat geloofsvorrning ook meer negatief gaan 

voorkom. 708 

In die twee gesinne waar kinders nog voorskools is, is sosialisering as positief waargeneem, 

maar omrede dit moeilik is om volgens hierdie navorsing peuters en kleuters se geloofs\'orming 

waar te neem, is die ouers se geloofsvorming en godsdienstigheid as kriteria geneem. Gevolglik 

is dit bykans onmoontlik om uitspraak te lewer oor die invloed van die twee gesinne se 

positiewe sosialisering op hul kinders se geloofsvorming. 709 Wat we! gese kan word is dat die 

ouers van DJ se positiewe godsdienstige voorbeeld, hul vyfjarige dogter in so 'n mate 

belnvloed, dat sy reeds aktiefbetrokke is by godsdienstige aktiwiteite. 

Affektiwiteit het redelik positief voorgekom by al hierdie gesinne. Alhoewel daar soms 

emosionele skommelings in gesinne C2 en E2 voorkom, (weens veral die teenwoordigheid van 

7tl8 Hierdie punt sal verder bespreek word onder die "samevatting oor swa/c geloofsvonning" (hoofstuk 9.5.6). 

709 Dit moet in gedagte gehou word dat hierdie kategorie, ("geruiddelde/redelike geloofsvorming"), geskep is as 'n 
oorgangskategorie tussen 'positiewe geloofsvonning' en 'negatiewe geloofsvonning'. Gevolglik is daar sekere "grys" areas 
en/of onsekere aspekte, wat kategorisering bemoeilik. 
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adolessente ), is enige negatiewe affektiwiteit uit die weg germm deur middel van 

gesprekvoering wat gebaseer is op vertroue en sekuriteit. Liefde bet ook prominent gefigureer 

by al hierdie gesinne. 

Op morele vlak bet al vier hierdie gesinne bul waardes en norme gebaseer op bul geloof en 

godsdiens. Waardekommunikasie kom voor by C2, E2 en D3, terwyl dissipline ook prominent 

by bulle figureer. Moraliteit kom dus oorwegend positief voor by hierdie kategorie van 

· geloofsvorming. 

Die kategorie "redelike geloofsvorming", blyk dus om in verband gebring te word met redelike 

tot positiewe sosialisering, affektiwiteit en moraliteit. Die interpretasie van die data dui egter 

nie 'n duidelike verband aan tussen kognitiwiteit en "redelike geloofsvorming" nie. 

9.5 GES/NNE 

PLAASV/ND 

9.5.1 INLEIDING 

WAAR GELOOFSVORMING SWAK 

Hietdie kategorie bandel met gesinne waar geloofsvorming na die mening van die navorser ten 

tyde van die onderboud swak/negatief voorgekom bet. Dit sluit gevalle in waar kinders 

geloofskrisisse ervaar en/of godsdienstig onaktiefis. 

Dieselfde struktuur sal in hierdie afdeling geld as by die vorige twee kategoriee. 

9.5.2 GESIN A4710 

9.5.2.l Motivering vir kategorisering ~n A4 

V anuit die getranskribeerde data ter hand, was dit moeilik om vas te stel wat die kwaliteit van 

hierdie twee kinders se geloofsvorming is. Die navorser se waarneming van die twee kinders ten 

tyde van die onderboud laat egter die indruk dat hulle geloofsprobleme ervaar. Die lae 

voorkorns van besprekings aangaande godsdienstigheid en geloof tydens die onderboud, is 

veelseggend in hierdie gesin en kan aanduidend wees van 'n lae prioriteit wat godsdiens en 

71°'n Tienerjarige seun en -<iogter maak deel uit van hierdie huwelik. Die man was voorheen baie betrokke by 'n 
"onalhanklike" charismatiese gemeente. Hulle het egter twee jaar gelede daardie gemeente verlaat en by die AGS 
aangesluil Die dogter het as peuter by die dood omgedraai weens gastro-enteritis. 
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geloof tans in hierdie gesin geniet. 711 Dit blyk ook dat die vader se kerklike betrokkenheid baie 

afgeneem het oor die laaste drie na vier jaar, wat ook 'n moontlike aanduiding kan wees van die 

stand van geloof en godsdiens in hi er die gesin. 712 

9.5.2.2 Figurering van dimensies in A4 

Kognitiwiteit figureer nie prominent in gesin A4 nie. Die pa het gemeld dat hulle as gesin nie 

saam 'n kognitief-georienteerde huisgodsdiens beoefen nie. 713 Op die vraag of hy oor die Bybel 

met sy kinders gesels al dan nie, was sy onsekere antwoord as volg: 

"Ek glo ja, wanneer hulle iets gevra het ofwou weet ... ek lees nie eers vir myselfnie; 

ek is glad nie iemand wat lees nie. Ek sal die Huisgenoot vat en op die toilet gaan sit 

en deurblaai. Ek is nie iemand wat 'n boek sal vat en 'n storie sal lees nie; nie my 

geaardheid nie. . .. Sy is baie lief vir lees. Ek se ek het nie tyd om 'n ander ou se 

verwronge breins [te lees nie]. "714 

Kognitiwiteit kom ook nie ter sprake in die vorm van informele, spontane gesprekke nie. Die pa 

sal byvoorbeeld nie uit sy eie met sy kinders godsdienstige gesprekke aanknoop nie. Hy sal 

hoogstens reageer wanneer die kinders horn sou nader met godsdienstige vrae. Dit is ironies dat 

die pa in 'n vorige gemeente baie aktiefbetrokke was met pastorale berading, (in so 'n mate dat 

hy so ms vir agt weke lank elke aand by die tentdienste was tot in die vroee oggend-ure ), maar 

nie godsdienstige gesprekke met sy eie kinders voer nie. 71s Die ma, wat baie liefis vir lees, het 

wel vir die kinders tydens hul kleuterjare uit die Kinderbybel gelees. Daarna het sy dit egter 

gestaak. 

Rakende die sosialiseringsdimensie meld beide ouers dat hulle gedrag nie 'n negatiewe 

voorbeeld aan die kinders stel nie. 716 Die pa is van mening dat sy voorbeeld van 

godsdienstigheid, sy kinders se geloof positief vorm aangesien hy vir hulle gebid het in tye van 

siekte en ook omdat hulle sy aktiewe godsdienstige !ewe kon waarneem in die daaglikse 

711Dit was opvallerul dat by meeste gesinne waar gelootsvonning positief of redelik gefigureer het, godsdienstigheid en 
geloofbyna spontaan tydens die onderhoud opgeduik het. In gesin A4 was dit egter nie die geval nie. 

712Die navorser bet egter nie ten tyde van die onderhoud direk uitgevra aangaande die kwaliteit van die kinders se geloof en 
godsdienstigheid nie, weens die verloop van die gesprek asook die aard van kwalitatiewe navorsing. 

713A4: 77. 

714A4: 77. 

"'A4: 73, 77. 
716A4: 65. Man: " ... ans het nog nooit regttg geargumenteer in ons twintigjaar van getroude lewe nie." Vrou: " ... ons doen 
dit nie." 
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lewensverloop. Dit word egter vermoed dat sy groot mate van gemeentelike betrokkenheid 

voorbeen, die interaksie met sy kinders kon benadeel bet. Sy godsdienstig-aktiewe voorbeeld 

kon dalk juis 'n weersin in godsdienstigbeid bewerkstellig bet by die kinders. Sy af\vesigheid by 

die gesinslede vir vele aande, kan moontlik ook bydra tot die verarming van kommunikasie. 

Die swakker gebalte van kommunikasie kan moontlik ook gesien word in die volgende 

aanhaling: 

" ... ons bid voor ons eet en dan vlieg die een ... TV toe, daai een gou 'die'. en daai een 

gou 'dat' [gaan doen]. "717 

Die pa se erkenning van sy "kort bumeur" kan moontlik in kontras wees met sy idee dat sy 

handelinge bydra tot die geloofsvorming van sy kinders. 718 

Dit blyk dat die 'n vertrouensmilieu vir die pa belangrik is: 

"Nou die ander dag ... toe is ek nou baie trots [want] my '/aaitie' gaan vir sy skool in 

Enge/and rugby speel. Toe's dit my 'laaltie'. Afaar ... so 'n rnkkie terug, toe vat hy sy 

ma se kar net hier om die draai. Toe ry hy 'n ander mens se kind raak - toe's dit nog 

steeds my 'laaitie'. Hy's nie nou my kind en dan netnou nie my kind nie. "
719 

Die pa se "plat" taalgebruik728 en outokratiese gesiodheid dui moontlik op 'n swakker gebalte 

van sosialisering: 

"Ek het ... nog voor ons getroud was, toe klim sy eendag in die kar en sy slaan die 

deur. Toe se ek: 'Haai, dit is nie 'n k .. huisdeur nie. Jy moet die deur ordentlik 

toemaak. 'Ek het nooit vir haar die deur oopgemaak nie. Ek het vir haar gese ... sy lyk 

nie vir my gebreklik nie. As ek vir haar die deur wil oopmaak, dan wil ek hom vir haar 

oopmaak. Hoekom ek dit nou noem is [omdat] van wmr die troue tot na die troue, glo 

ek, het ek nie verander nie. Ek is presies nog net soos ek was." 
721 

717A4: 76. Daar word dus nie baie gesels, (bv aan tafel), soos by baie van die gesinne waar positiewe geloofsvonning 
plaasvind nie. 
718A4: 65. 

719A4: 79. 

"'Die HAT, Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal dui aan dat in die taalkunde, die term 'plat' verwys na 
die natuurlike menslike funksies of na seks of die geslagsdele, wat nie in geselskap gebruik word nie en krasser is as die 
begrip 'cmfyn". 

121A4: 66. Die manse dominerende ingesteldheid blyk ook uit die oordonderende wyse waarop hy sy vrou in die rede val en 
die gesprek telk:ens by baar oomeet11. Die vrou se teruggetrokke geaardheid "pas" moontlik "in" by die man se dominerende 
gesindheid, 6f dit is as gevolg van sy dominerende houding die afgelope twintig jaar van hul huwelik, 6f 'n kombinasie van 
die twee scenario's. 
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Die moraliteit wat deur sy taalgebruik na vore kom, kan moontlik negatief wees, alhoewel 

taalgebruik nie noodwendig dui op 'n negatiewe moraliteit nie (kultuur kan hier 'n belangrike 

rol speel). Die navorser vermoed egter dat sy plat taalgebruik eerder doelbewus is. 722 Die vader 

dui egter aan dat hy sy waardes probeer baseer op die Christelike gewete: 

" ... dis belangrik om te bid. Jy weet, as 'n mens 'n kind van die Here is, dan [is] daar 

bale dinge wat ek wtl doen maar dan word ek gestop om <fit te doen. Ek wil nog lets 

hier doen of lemand hier n ding aandoen. ... iemand sleg verneuk [in 

besigheidstransaksies]. Dan dink ek: 'Wag nou 'n bietjie' ... dit is seker maar 'n strewe 

na heiligmakig"723 

Die emosionele binding tussen die moeder en kinders kan moontlik van swakker gehalte wees 

aangesien die moeder na die geboorte van die tweede kind 'n voltydse beroep beoefen het, (en 

steeds beoefen). Die kinders was die grootste gedeelte van hul skoolloopbane in 'n 

nasorgsentrum of by die ouma in die middae.724 Tog dui die seun en sy ma aan dat hy 'n 

"huislike mens" is en dat hy tydens verlof na 'n week verkies om weer "in sy eie bed te slaap". 

Die seun het ook gese dat hy meestal by die huis is deur die week. 725 Wat egter 'n vraagteken 

plaas oor die sterkte van hierdie emosionele bande, is die feit dat die seun beoog om die 

volgende jaar oorsee te gaan bly as jongeling. 

9.5.3 GESIN C4726 

9.5.3.1 Motivering vir kategorisering van C4 

Op 'n vraag oor die jongste seun se mate van godsdienstige deelname, het die ma s6 reageer: 

" ... en die kleintjie was op 'n tyd verskriklik vol van die Here. Hy het 'n maat ... gehad 

en ... hulle twee het saam na [die jeugroep J gegaan .. maar toe het dit net so koud begin 

raak; ekweet nie waaroor nie. Maar hy lees nog s'f.'• · '., sy Bybel ... "717 

722Aangesien hy bereid is om "plat" taal te gebruik voor 'n vreemdeling, (~ik die navorser), en voor sy vrou en kinders, 
blyk dst hy nie hot waarde heg aan ander persone se gevoelens nie. Later in die gesprek het hy weer 'n "plat" woord 
gebruik 

723A4: 77. 
724A4: 71-72. 
725A4: 75. 

"'Hierdie gesin bestaan uit die ouers wat al drie dekades getroud is. Die een seuu het reeds geruime tyd gelede sy 
skoolloopbaan voltooi terwyl die ander seuu tans op hollrskool is. Beide woon tans by die ouers. Die oudste seuu het 'n 
voltydse betrekking. Dit blyk dst die jongste seun sedert sy kleuterdse met spanning sukkel. 
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Sy het ook vervolg aangaande hierdie seun: 

" ... hy weet wat die regte pad is .. maar ... hy sal meer met die kerklike dinge moet 

meng. Hy sal moet, (een of ander tyd), tot bekering kom Ek weet hy het al baie keer sy 

hand opgesteek'28
, ••• maar ek glo nie hy het a( daai [godsdienstige] oorgawe gegee wat 

K gedoen het nie want ek kan die verskil tussen die twee sien.129 

Die oudste seun se geloofblyk egter om meer positiefte wees: 

" ... hy het te veel dinge van die Here in hom . ... sy boetie is vreeslik lief vir hierdie 

wilde musiek en hy sa/ gou vir hom st daai musiek is satanies ... Hy is vreeslik lief om 

Christelike boeke te lees ... "730 
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Die ma vermoed ook dat die oudste seun we! sy Bybel lees want sy sien die Bybel elke oggend 

langs sy bed Je.731 Hierdie kind het egter sedert 'n je1' .amp, (waartydens hy by ongerymdhede 

gefmpliseer was), ook agteruitgang getoon in sy go<l>Jienstige beoefening. Die ma is egter van 

mening dat dit nie sy "persoonlike" godsdienstigheid negatief bemvloed het nie. Hy woon die 

eredienste by maar nie meer die jeugbyeenkomste nie. 

Dit blyk dat godsdiens en geloof nie baie prominent by die vader aanwesig is nie. Hy het 

aangedui dat: 

"Sy [die ma] is maar meer die ene wat met hulle praat. Dis hoekom sy ... neem die 

leiding in die Christelike ... "732 

Dit was dan ook opmerklik dat dit hoofsaaklik die moeder was wat reageer het op vrae rakende 

godsdienstigheid en geloofsvorming in hul gesin. Die pa het ook aangedui dat hulle baie Sondae 

die AGS se TV-uitsendings kyk. Hieruit kan afgelei word dat hulle ook nie so gereeld die 

gemeentebyeenkomste bywoon nie. 

mC4: 11. 

""Met 'hand opsteek" verwys die ma na 'n ritueel wat baie in Penlekostalistiese kringe gebruik word deur die hoordeis in 
die erediens om aan le dui dat hulle positief reageer op die uitnodiging van sy prediker. Hier bedoel sy dat die kind het al 
positief reageer tydens eredienste om in God le glo en godsdienstig aktief le word. 
129C4: 14. 

"'ol: 9. 

131Dit is egter 'n ope vraag of by dit we! lees. hldien hy dit lees. wonder mens oor die prominensie wat dit wel geniet 

132C4: 21. Ongelukkig bet die pa baie binnensmonds gepraat en was sy woorde nie verder verstaanbaar nie. Tog gee hierdie 
woorde 'n aanduiding dat die pa nie aktiefbetrokke is by die godsdienslige vonning van sy kinders nie. 
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Dit wil dus voorkom dat hierdie twee seuns, (en in besonder die jongste seun), negatiewe 

godsdienstigheid ervaar en geloofskrisisse deurmaak. Vervolgens word die voorkoms van 

kognitiwiteit, sosialisering, affektiwiteit, en sosialisering bespreek. 

9.5.J.2 Figurering van dimensies in C4 

In hierdie gesin word geen aandag gewy aan 'n kognitief-georienteerde huisgodsdiens nie. 733 

Die ma probeer egter om op informele, maar moralistiese wyse, godsdienstige sake onder die 

seuns se aandag bring: 

" ... ek praat baie met hulle oor die Woord van die Here ... Ek si!: 'So en so, en so en 

dit is verkeerd. Ek wil net vir ju/le wys dis dinge wat verkeerd is'. Ek sal baie keer vtr 

hulle dinge aanhaal uil die Woord uit. "734 

Sosialisering is as volg waargeneem in gesin C4: 

In gesin C4 was daar aanduidings dat verbale kommunikasie vanaf die vader se kant, meestal 

ontbreek. Tydens die onderhoud het hy ook baie min gesels en was antwoorde baie kortaf.735 

Alhoewel die ma van mening is dat daar goeie kommunikasie tussen haar en die twee seuns 

is, 736 kan dit in twyfel getrek word: 

" ... en die kleintjie was op n tyd verskriklik vol van die Here. Hy het n maat ... gehad 

... en hu/le twee het toe saam na [die gemeente se jeugbyeenkomste] gegaan. Maar-toe 

het dit net so koud begin raak; ek weet nie waaroor nie. ""' 

Aangesien die ma nie weet waaroor haar seun destyds ongelukkig was by die gemeente se 

jeugbyeenkomste nie, blyk dit dat die kommunikasie nie van hoe gehalte is nie. By hierdie seun 

is ook 'n moontlike gebrek aan vertroue in sy ouers teenwoordig aangesien hy nie sy probleme 

en ervaringe met hulle bespreek nie. Min gesprekvoering oor persoonlike sake blyk om ook 

voor te kom soos dit blyk uit die moeder se verwysing na die negatiewe gebeure wat die oudste 

seun ervaar het tydens 'n gemeente-jeugkamp: 

733C4: 11. Tog bet die vader later gemeld dat huisgodsdiens 'n "goeie ding" is. 

"'c4: 10. 

"'C4: 6. Die pa bet byvoorbeeld gemeld dat die ma eerder met die seuns gesels as wat hy dit doen. 

736C4: 5. 

mC4:12. 
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"[Dit het 'n] baie sterk invloed op K gehad en ek was vreeslik [ontsteld] ... Die kind 

was nie eers betrokke by die ding nie. Blykbaar het die outjie 'n bottel bier daar 

ingebring ... en hy wou nooit met ons uitkom oor die waarhetd nie. Nooit met die 

waarheid wou hy by ons uitkom nie. '"'8 
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Aangesien die ouers tot op bede steeds nie agter die "kap van die byl" gekom bet nie, kan die 

afleiding gemaak word dat bulle belangstelling in bu! kinders se doen en late nie van 

boogstaande gebalte is nie. 

Die jongste seun sukkel met 'n swak selfbeeld 739 wat moontlik daarop dui dat by nie geloof in 

bomselfbet nie. Hy betook oomag begin bakkel tydens kleuterskool en sukkel met spanning ln 

so 'n mate dat hy soms voor 'n eksamen inspuitings moet kry.740 Dit blyk dus of daar ten mlnste 

'n gebrek aan selfvertroue by horn aanwesig kan wees: 

"Soos ons huisdokter nou die aand vir my gese het: 'Hy het geen seljbeeld omtrent 

homselfnie'. Want soos Juniemaand, (die skool het die Dinsdag begin), die Woensdag 

het hy 'n senuwee-ineenstorting. Toe moet die dokter daardie aand horn 'n inspuiting 

gee ... hy was bang die uitslag van die toetse kom en hy kom nie deur nie. En dan kom 

die rapport en dan is dit goed. Want die jujfrou se sy kan sien in die klas: byvoorbeeld 

sodra die punte ge/ees word en hy het nie baie goed gedoen nie, kan sy die 

teleurstelling op sy gesig sien. Sy se dis al ofhy se: 'Ek het so hard geleer ... het beter 

verwag. Hy ste/ sy eise te hoog"741 

Hierdie prestasiebeheptheid kan dalk spruit uit die vader se streng dissipline en outoritere 

ouerskapstyl waardeur die seun poog om bomself te "bewys" aan sy pa en horn probeer 

tevrede st el: 

''Ek sal se sy pa was baie streng op die oudste een ... as hy byvoorbeeld 'n karretjie 

met n maatjie geruil het, dan het hy sommer 'n pak gekry. "742 

""o!: 13. 

"'C4: 3. 
74•c4: 2. 

"'c4: 3-4. 
7"C4: 9. Die pa se humeurigheid kan moontlik ook 'n aandeel he in die kinders se gebrek aan selfvertroue en vertroue in hul 
ouers en omgewing. Die moontlike vrees vir hul pa kan dus 'n struikelblok wees in hul geloofsvonning. Die pa het ook 
crken dat onredelike lyfstraf kinders negatief kan beinvloed (C4: 7). Alhoewel die pa dit nie aangedui bet nie, kon hy 
moontlik onredelike lyfstraf toegepas het weens sy humeurigheid (C4: 7). Hy bet ook aangedui dat: "As jy ouer word, word 
jy meer verstandiger. Dan sien jy waar Is [jy] elntlik verkeerd met die /cinders om hu/le groot te maak." (C4: 8). 
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Die oudste seun is weer 'n sterk introvert, aldus die ma. 743 Hy het ook 'n baie sagte geaardheid 

wat daarop kan dui dat hy moontlik ook met 'n negatiewe selfbeeld worstel, ( veral omdat hy al 

vir verskeie jare na die voltooiing van sy skoolloopbaan steeds in die ouerhuis is). Uit 

laasgenoemde aanhaling skyn dit ook dat moraliteit dalk neig na die negatiewe kant. 

Dit is ook noemenswaardig dat die oudste broer se besluit om die jeugbyeenkomstr;i nie !anger 

by te woon nie, die jonger broer se deelname aan die jeugbyeenkomste bernvloed het: 

" ... daai tyd wat K gegaan het, Lleugbyeenkomste toe], het hy [die jongste seun] ook 

baie na [die jeugbyeenkomste] toe gegaan. En toe K ... nie meer gaan nie, toe begin hy 

ook. ,,744 

Sosialisering vanwee die jonger kind se icfentifisering met sy ouer broer blyk om 'n faktor te 

wees in hierdie seun se afname van godsdienstigheid. 

Oat die invloed van sosialisering vir die ouers onduidelik en moontlik onbelangrik blyk te wees, 

kom na vore in die ma se reaksie op die vraag of die ouers se gedrag 'n invloed kan uitoefen op 

die kinders se Christenskap: 

"Kyk, as jy 'n kind van die Here is ... clan het jy die lie/de ... Jy gaan nie as Jou ma 

'afgaan' of ... 'moan' nie, dat dit 'n invloed op jou Christelike /ewe gaan he nie want ... 
.. 

die Here se Woord s~ jy moet lie/de in jou he en jy moet kan vergewe ... Ek kan nie 

sien dat dit jou kind kan belitvloed nie. "745 

Die gehalte van die affektiwiteit skyn ook onder verdenking te wees weens die gebrek aan 

fisieke kontak tussen ouers en !cinders. 746 Die spanningsprobleme wat die jongste seun ervaar 

dui ook op 'n negatiewe affektiwiteit. Tog het die ma later gemeld dat die pa liefdevol optree in 

die gesin en dit gestaaf deur te se dat sy en haar man nog nooit "kwaad gaan slaap het nie". 747 

7"c4: 6. Aangesien die kinders nie ingesit het tydens die onderhoud nie, (alhoewel hulle tuis was), word hierdie inligting 
slegs verstrek op grond van die ma se siening. Die navorser kon gevolglik nie self 'n waarneming maak aangaande die 
kinders nie. 
7"'c4: 14. 

745C4: 17. Dit blyk hieruit dat sy van mening is dat "liefde" en "vergifuis" nie bemiddel word dem mense nie. Dit wil 
voorkom of sy van mening is dat God op "direkte" wyse die mens belnvloed/vorm dem hierdie eieoskappe "direk" in die 
mens te "pleas". 
7"c4: 6. Dit kan ook sekerlik toegeskryfword aan die seuns se adolessensiejare waarin hulle nie moontlik van "drukkies en 
soentjies" hou nie. Tog is die oudste seun reeds geruime tyd deur daardie fase. 

747C4: 18. Dit blyk of die vrou die ideaal bier stel en nie soos dit noodwendig in hul gesin plaasvind nie. Hierdie gedagte 
word versterl<: deur die vraag wat gestel is naamlik oor watter tipe gedrag ouers moet uitleef teenoor hul kinders. 



Hoofstuk 9 ·Die empiriese navorsingsverslag 159 

9.5.4 GESIN D4748 

9.5.4.1 Motivering vir kategorisering van D4 

Dit blyk dat die vyftienjarige seun sedert sy pa se afsterwe, (ongeveer 'n jaar vantevore), deur 

emstige geloofskrisisse gaan: 

"Dit was die tyd dat G in 'n stadium ingegaan het het waar hy sy pa ver meer nodig 

gehad het as sy ma . ... Hierdie kind van my het al selfinoord oorweeg. Maar was dit 

nie daai grondslag wat geM is nie, as ek nie - ek en sy pa - nie daardie grondslag vir 

hom gele het van kleins-af nie, dan het my kind nou al sy /ewe geneem .... as ek die 

woede in hom gesien het, (woede teenoor die Here), woede want hy kon nie verstaan 

hoe kon die Here sy pa weg gevat het nie ... daar was verwyte gewees ... hy het seljS 

die bestaan van die Here bevraagteken"749 

Die seun het dan ook in hierdie tyd ondersoek begin instel na ander gelowe buite die 

Christelike. Hy het ook vrae rondom homoseksualiteit ontwikkel. 'n Rebelsheid is ook bespeur 

toe hy die vertrek later betree het en sy ma aangedui het dat sy ontevrede is met die tipe boeke 

wat hy lees wat volgens haar mening afbrekend is ten opsigte van sy geloof. 750 

Hy is tans nie godsdienstig aktief nie en blyk 'n afkeur te openbaar in kerklike byeenkomste. 751 

Die moeder skryf sy onbetrokkenheid, onder andere, toe aan die kerk wat: 

" ... besig [is] om ons jeug af te skeep. Daar's nie genoeg wat hulle prikkel In die kerk 

nie en hierdie dinge ["on-Christelike" lektuur] prikkel ons jongmense. En jy hoor mos, 

[hy bet behoefte aan] iets wat hom skop ... "752 

Sy het ook gemeld dat die godsdienstige ervaring tydens die gemeentebyeenkomste deesdae, in 

teenstelling met toe sy 'n jongmens was, oppervlakkig is. 753 Sy het egter aangetoon dat ten 

spyte van die bogenoemde negatiewe beeld van haar seun, daar tog tekens van positiewe 

748Hierdie gesin het die afgelope agtien maande deur 'n geweldige krisis gegaan met die afsterwe van die vader in 'n 
motorongeluk. Die tienerseun sukkel om dit le verwerl< en rebelleer teen sy moeder se gesag en haar godsdienstisheid. Die 
dogter was ten tyde van die onderhoud in haar middelkinderjare. Die ouers was godsdienstig baie aktief Seder! die afsterwe 
van haar man was daar 'n tydelike insinking in die moeder se kerklike bywoning. Die moeder loon tans 'n verdieping in haar 
geloof en is godsdienstig weer baie aktief. 

"''D4: 3-4. 

"'D4: 8, 11. 

7'1D4: 20. 

'"D4: 8. 

"'D4: 9. Sy is van mening dat die ouer garde se tradisievastheid ook nie hydra dat adolessente se geloofsvorming en 
godsdienstige belangstelling nie. 
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geloofsvonning na vore begin tree sedert die moeder 'n verhouding met 'n wewenaar in hul 

gemeente aangeknoop het. Hierdie gesin word egter geklassifiseer onder "negatiewe 

geloofsvonning" weens die gesprek wat heelwat gefokus het op die seun se geloofskrisisse en 

omdat dit blyk dat hierdie seun nog in groot mate worstel om godsdienstig aktief te raak en 

positiewe geloofsvonning te openbaar .. 

9.5.4.2 Figurering van dimensies in D4 

In gesin D4 is daar nie tydens die onderhoud enige aanduidings waargeneem rakende die 

figurering van kognitiwiteit in hierdie gesin nie. In teenstelling met baie antler onderhoude, het 

hierdie moeder nie kognitiwiteit eerstens vermeld rakende die faktore wat geloofsvorming in 

die huisgesin belnvloed nie, moontlik weens die oorweldigende verdriet wat hulle ervaar as 

gevolg van die man se afsterwe. Daar was dus nie waargeneem of 'n kognitief-georienteerde 

huisgodsdiens plaasgevind het al dan nie. 754 Die moeder het egter in hierdie krisistydperk met 

haar rebelse seun gepraat op 'n meer informele wyse aangaande godsdienstigheid en geloof om 

horn op kognitiewe wyse te probeer belnvloed: 

"Ek het vir hom gese my kind jy weet hoe jy geleer is, jy wee/ waar om te gaan soek. 

Vat die 'Woord' en ek het 'Woord' en vir hom 'Skrif gekry . ... ek het vir hom gestaaf

nie net ma se woorde nie. Dit kom uit die 'Woord' uit. En stadig maar seker is hy besig 

om tot 'grips' te kom met homself "755 

Die moeder se poging op die kind kognitief te bereik in sy geloofsvorming toon moontlike 

tekens van Biblisisme. 756 

Daar kan we! gemeld word dat die seun se denke so verward is dat sy bestaande geloofsbeeld 

van God moontlik onvoldoende is om in God te glo. Die ma het gemeld dat die seun " ... kon 

nie verstaan hoe kan die Here sy pa weggevat het nie ... "757 Dit blyk egter dat daar stelselmatig 

'n gewysigde "Godsbeeld" by die seun aan die ontwikkel is. 758 

754Die onderhoud is in so 'n mate in beslag geneem deur die invloed van die vader se afsterwe dat daar nie tyd oorgebly he! 
om ook aandag te wy aan byvoorbeeld die kognitiewe benadering se fignrering in die gesin nie. 

7"D4: 4. Die terme "Woord gekry" en "Slcrif gekry" kom redelik algemeen voor ouder Pentekostaliste en verwys gewoonlik 
na wanneer die persoon ervaar dat GOO denr die Bybel op persoonlike wyse tot hom/haar spreek. 

'""Die moeder baa! die Bybel aan asof "haar woorde' nie die middel is waardenr die Bybel aan die woord kom nie. 

757D4: 34. 

'"'D4: 4. 
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Negatiewe sosialisering kom na vore in die ervaring wat die seun deurgemaak het weens sy 

vader se afsterwe. (Dit het s6 negatlef op horn ingewerk dat hy nie meer wou glo in God nie.) 

Hierdie negatiewe belewenis blyk om die ander positiewe ervarings van die gesinslewe tot en 

met sy vader se afsterwe, grootliks te oorskadu. Kommunikasie tussen ma en seun is op 

hierdie stadium ook oorwegend negatief vanwee, onder andere, die seun se rebelse houding 

teenoor die ma se gesag en godsdienstigheid in die algemeen en koflikterende waanles: 759 

Seun: "Hou ma nie van my boeke wat ek lees nie? Ek hou van boeke wat my skop . ... 

boeke wat my bang maak. " 

Ma: ''.la, mamma het vir Jou verduidelik ... " 

Seun: ''Hierdie is die 'bad place'." 

Ma: "Okaai, mamma het Jou vertel hoekom ... " 

Seun: "Ja, ek ken mos nou daarvan" 

Ma: "Nee, dit maak jou nie bestand daar teen nie." 

Seun: "Ek kan dit gelukkig 'handle'." 

Ma: "Jy kan nie. Waar kry Jy die waarborg dat Jy dit kan hanteer?" 

Die ma het, nadat die seun die vertrek verlaat het, gese dat sy glad nie ingenoe is met die tipe 

boeke wat die seun lees nie want dit is hoe die belangstelling in okkultiese bedrywighede 

volgens haar ontstaan. 

Die ma se veranderde handelinge het moontlik ook bygedra tot die kind se geloofsprobleme 

soos sy dit in haar eie woorde stel: 

" ... ek weet ek het verander ... maar ek het nie doelbewus verander nie; dit het 

stelselmatig gekom . ... Dit het nog meer spanning en druk op my gelaai, wat nou meer 

probleme by die huis begin veroorsaak het, wat my nog minder oor die weg met G laat 

kom het . ... Ek het getreur, wat weer G laat skuldig voe/ het en sleg voe/ het en horn 

meer herinner het aan ons situasie. "760 

Hierdie hartseer en rouproses het die ma uiteindelik by die plek gebring waar sy graag weer 'n 

huweliksmaat wou he om die stabiliteit in hul huisgesin terug te bring. Sedert sy so 'n persoon 

75'D4: 7. 

""D4: 6. 
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ontmoet het, en hulle gereeld by mekaar kuier, 1s <lit asof haar kinders 'rustiger' word en 

stelselmatig oor hul probleme kom: 

"Dis net 'n doodgewone man. Ag, niks ernstig nie, maar hierdie man het my net weer 

'n /us gegee vir die lewe ... ek voe/ ek beteken weer iets. Ek voe/ weer mooi, ek voel 

daar is iemand wat vir my omgee. Ek ... sien kans viral hierdie storms. Hierdie kind -

ek sal hom hanteer. En wat gebeur?: onmiddellik is daar vrede in my huis want 

mamma is rustig. Mamma sit nie meer in die danker nie. Mamma lag weer, mamma is 

anders . ... die kinders is dadelik rustig. En omdat hulle die verandering in my gesien 

het, aanvaar hu/le hom. Hu/le is eintlik do! oor hom . ... die 'vaderfiguur' is nou weer 

daar_ n761 

Dit blyk dat die moeder se handelinge/gedrag 'n groot rol speel in die kinders se vorming. 

Aangaande die belangrikheid van die ouers se handelinge het sy later gemeld dat sy en haar 

oorlede man voor sy dood sterk klem ge!e het op die voorbeeldige gedrag wat die kinders in 

hulle moes waarneem, veral rakende hul morele standaarde, godsdienstigheid in die algemeen 

en in besonder hul gemeentelike betrokkenheid. 762 

Die ma poog om positiewe sosiale interaksie te skep tussen haar seun en die gemeente se jeug 

sodat hy blootgestel kan word aan hierdie sosialiseringsprosesse. Sy meen dat die gemeente 'n 

belangrike aanvullende rol speel tot die geloofsvorming wat sy probeer teweeg bring vanuit die 

gesinskonteks: 

" ... ek doen die voorbereiding (vir godsdienstige en geloofsvonning), ek leer horn, maar 

ek kans hom nie so aktief besig hou en geestelik voed nie, want hier's nie ander 

jongmense hier met wie hy kan dee! en so aan nie. Kyk, ek doen my plig as ouer: ek 

nooi ander jongmense oor. Hulle kom speel snoeker. Ek sorg vir geleenthede wat 

ander jongmense van sy portuur saam kan kuier en kan praat oor die dinge van die 

~w~~kanM~·~-'n~~-~ ... ~~

iets kan bied wat hulle kan wegtrek van dit wat op die oomblik aangebied word in die 

'wereld'. ... Ons kerk bied dit nie vir die jongmense nie, ek sien dit, ag elke keer. "763 

Die moeder beskou dus die invloed van sosialisering as baie belangrik vir die geloofsvorming 

van 'n adolessent, in die gesin en gemeente. 

761D4: 19-20. 

76'D4: 22. 

,.,04, II. 
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Die ma het aangedui dat die afsterwe van die vader, die seun 'n groot emosionele letsel 

toegedien het. Tog meld sy dat die seun egter voor sy pa se dood reeds met 'n swak seltbeeld 

en gebrek aan selfvertroue gesukkel het: 

... hy het nooit regtig presteer op skool nie . ... Hy't 'n baie moeilike kinder-[tydperk 

gehad] ... Hy dink byvoorbeeld hy is baie le/ik. Hy dink hy's nikswerd ... omdat hy 

nooit presteer het nie; hy's nie 'n sportman nie ... en toe sy pa ook nog wegval, toe 

dink hy nou is hy regtig niks werd nie. "764 

Ten spyte van hierdie sterk negatiewe affektiwiteit poog die ma tog om die huis vir die kinders 

s6 in te rig dat hulle daar geborge sal voe!. 765 Dit blyk egter dat hierdie groot verlies die 

positiewe affektiwiteit in hierdie gesin oorskadu. Positiewe affektiwiteit kom na vore waar die 

moeder die seun oortuig het om saam met haar die biduur by te woon en hy soos 'n nuwe mens 

gevoel het daama. 766 

Sedert die ma se nuwe metgese~ (en sy twee dogters), op die toneel verskyn het, het die 

affektiwiteit in beide gesinne verbeter: 

''Al twee die gesinne het regtig 'n dramatiese verandering ondergaan. As ek luister 

hoe hulle praat, hoe die kinders reageer en so aan. Ja, ons gaan saam kerk toe . ... Ek 

tel op in my kinders; dit is vir hulle wonderlik dat daai gesin so saam kan sit in die 

kerk. Dit is toe ook dat G weer beginne [kerk] toe gaan het. Hy mis nou weer nie 'n 

diens nie. ... Ja, dit is baie belangrik want onmiddellik vir my kinders is die 

vaderfiguur weer daar wat die voorbeeld stel ... . "767 

Dit blyk dat die gehalte in affektiwiteit direk die godsdienstige gehalte m hierdie gesm 

beinvloed. Sosialisering het skynbaar net so 'n sterk invloed gehad op die geloof en godsdiens 

van hierdie gesin. 

Op morele vlak is daar gedurig konflik tussen die ma en haar tienerseun se waardes. Soos 

reeds aangehaal, is sy literatuur onaanvaarbaar vir die ma en dit lei tot woordewisselings. Die 

'"D4: 5, 

'"D4: 5. 

7'°04: 15. 

767D4: 21. 
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moeder beweer dat skuldgevoelens by die seun aanwesig is omdat by godsdienstig onaktief is 

en hy nie in God wil glo nie. 768 Dit blyk dat hierdie gesin se krisissituasie 'n emstige morele 

dilemma teweeg gebring bet. Vrae aangaande byvoorbeeld die dood en regverdigheid kom 

prominent na vore in hierdie gesin.769 

Die moeder blyk egter positief te wees dat haar seun we! sal 'terugkeer' na die waardes 

waaraan by blootgestel was in die huisgesin voor sy vader verongeluk het .. 

Dissipline bet ontbreek in die gesin alvorens die ma 'n metgesel ontmoet bet: 

"Ek was seker net die heeltyd dopgehou [deur vriende en familie], dat ek dissipline 

begin nalaat het. Ek het nie meer /us gehad om le dissiplineer nie; ek het nie meer die 

krag daarvoor gehad nie. Ek het nie eers kans gesien daarvoor nie. "770 

Die metgesel blyk om 'n positiewe invloed op die dissipline te bewerkstellig: 

"Jy weet, hy is baie streng, geweldig streng. Wat my /cinders nou nodig het - hulle het 

dissipline nodig. Ek weet ek het laat slap le. Ek het nie die krag daarvoor gehad nie. 

Maar onmiddelik is daar meer rustigheid in G ook ... want die 'vadeifiguur' is nou 

weer daar. "771 

9.5.5 GESIN E4772 

9. 5. 5.1 Motivering vir kategorisering van E4 

Alvorens die navorser 'n vraag gestel bet rakende baar kinders se geloofsvorming en 

godsdienstigheid, bet die moeder met die aanvang van die gesprek reeds probeer aandui wat die 

stand van haar jongste dogter se godsdienstigheid is: 

768D4: 14. 

'"'D4: 4. 

77"])4: 5. 

171D4: 20. 

772oie navorser was aan die huis van bierdie geskeide vrou in haar laat volwassenheid. (Sy is vier jaar gelede geskei.) Sy bet 
twee dogters wat reeds die huis verlaat het, (maar ongetroud is), en betrekkinge beklee by haar voonnalige man se 
besigheid. Die derde dogter is tans nog in die hoerskool en het hierdie jaar begin inwoon by haar skool se koshuis. Dit blyk 
of daar verwydering tussen die ma en haar dogters bestaan, moontlik weens die pa se "omkoop" van die dogters vanwee sy 
vennoende finansiele situasie. 
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"Gelukkig kry sy nog haar godsdiens by die koshuis ook: hulle moet kerk toe gaan -

elke Sondag . ... En as sy by my is gaan sy ook kerk toe. Sy gaan Sondagskool toe eers 

en dan gaan sy saam met my kerk toe en in die aand as sy koshuis toe gaan, dan moet 

sy weer kerk toe gaan. "773 

165 

Die navorser is egter versigtig om hierdie stelling te aanvaar as 'n aanduiding van positiewe 

godsdienstigheid en - geloofsvorming want sy is deesdae grotendeels by haar pa oor naweke en 

dan ontspan bulle met sy boot op die Vaalrivier. Sy geniet hierdie uitstappies baie en besoek 

gevolglik nie die eredienste en Sondagskool gereeld gedurende die afgelope paar maande nie. 774 

Dit blyk dus dat sy godsdienstig nie meer so aktief is nie. Die pa toon ook geen belangstelling in 

godsdiens nie en gevolglik belnvloed dit ook haar godsdienstigbeid en geloor.775 

Die moeder blyk ook om godsdienstigbeid boofsaaklik te verstaan in terme van kerklikbeid : 

"... ek het hulle . . . Christelik grootgemaak. Hulle het tot in standerd ti en . . . die 

Sondagskool bygewoon en hulle het sertifikate gekry ... hulle [het] altyd getrou kerk 

toe gegaan en Sondagskool toe. "776 

Sy bet tog gemeld dat baar jongste dogter we! soggens Bybel lees want dit is wat hulle doen by 

die skoolkoshuis. Die moeder bet ook die dogter aangemoedig om dit nie te staak nie. 

Alboewel die jongste dogter tekens toon van 'n meer positiewe geloofsvorming en 

godsdienstigheid, is die teenoorgestelde te vinde by haar twee ouer susters. Die moeder het 

reageer op 'n vraag na die godsdienstigheid van hierdie twee dogters: 

" ... die een gaan ... kerk toe, [n.ie 'n Pentekostalistiese kerk nie]; waaroor weet ek nie. Ek 

het net gevra: 'Gaan jy nog kerk toe?' toe se sy vir my: 'Ja, die naaste een' . ... En die 

ander een (dogter) weet ek nie. Ek glo nie sy gaan kerk toe nie. Sy was met die Heilige 

Gees gedoop toe sy klein was. Sy het in tale gepraat en gebid en sy het nou 

'afgedwaal' ... toe sy so negentien was. 777 

"'E4: I. 

77'E4: 3-4. 

77'E4: 16. 

77'FA: 13. 

mE4: 4_ (Die moeder se verwysings na 11met die Heilige Gees gedoop" en ffin tale gepraat", is tipies van die 
godsdicnstigheid soos beoefen in die Penlekostalistiese tradisie). 
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Die tweede oudste dogter was as pre-adolessent ook godsdienstig aktief, maar het sedert haar 

ses maande besoek aan 'n kibboets in Israel na haar matrikulasie, ook godsdienstig onaktief 

geraak.778 

9. 5. 5.2 Figurering van dimensies in E4 

Kognitiwiteit is nie baie prominent m hierdie gesm me. Voor die kinders se 

hoerskoolopleiding, het die ma gereed met hulle 'n kognitief-georienteerde huisgodsdiens 

beoefen: 

" ... dan het ek a/tyd Christelike boekies gehad vir hulle. Ek het altyd daaruit vir hulle 

gelees en ek het [dit} vir hulle gegee en hulle het daaruit gelees. En dan in die aand 

voor ons gaan slaap het, het ons uit die Bybel gelees en dan het ons gebid. ... Maar 

toe hulle grater word, (hier in die hoi!rskool), toe was daar te veel aktiwiteite en ander 

dinge. Toe het ons nie [huisgodsdiens gehou nie]; toe het elkeen sy eie Bybel gevat en 

gelees. Toe was ons nie meer saam nie; elkeen het maar sy eie ding gedoen. "779 

Dit blyk <lat sosialisering tydens huisgodsdiens, onder andere, sk:ipbreuk gely het sedert die 

huisgodsdiens gestaak is. Die kognitiwiteit rakende godsdiens en geloof het egter nie tydens 

informele en spontane gesprekvoering gefigureer nie. Die ma het ook verwys na die vader se 

siening oor 'n kognitiewe benadering: 

"My man het ... baie kere gese, (in die huis), jy hoe/ nie jou Bybel so baie te lees nie. 

Jy hoef nie so baie kerk toe te gaan ... om 'n Christen te wees nie. Solank jy goeie 

werke doen en ander help ... "780 

Dit het geblyk dat sosialisering baie negatief voorkom in die gesin, veral in die tydperk voor 

die ouers se egskeiding vier jaar vantevore. Die tweede oudste dogter het weens die ouers se 

bakleiery die huis verlaat, ( direk na skool), en Israel toe vertrek waar sy vir ses maande op 'n 

kibboets gewerk het.781 Die oudste dogter het ook die gesin vroeg verlaat: 

77'E4: 4. 

""M: 9. 

'"°FA: 15. 

'"E4: 5. 
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"[Die kinders] het nie baie gepraat daaroor nie, [oor die pa sc jarelangc buite-egtelike 

verhouding], Net die oudste een het baie sleg gevoel. Sy het net vir my gese ek, [die 

ma], kan nie !ewe soos ek nou !ewe nie; ek moet iets aan die saak doen. ... Toe het sy 

haar eie plekkie gekry. En dit is 'n groot ding daai in die huwelik, want dan versprei 

die hele familie van mekaar. Dit is nie meer saamgeheg aan mekaar nie. Ek het baie 

trane gestort maar die Here het my nou al so gehelp. 782 

167 

Uit hierdie aanhaling blyk dit eerstens dat die gehalte van kommunikasie nie baie goed is nie 

aangesien die dogters blykbaar nie hul gevoelens oor die pa se buite-egtelike verhouding met 

die ma bespreek het nie.783 Die swak gehalte van kommunikasie word bevestig deurdat die ma 

nie kon se waarom die tweede oudste dogter godsdienstig onaktief geraak het nie. 784 

Die verhouding tussen vader en kinders, (voor die egskeiding), was ook nie baie positief nie: 

''Hy was feitlik nooit by die huis nie. Hy het net in die aande laat gekom, ges/aap, 

geiiet; geiiet, geslaap en dan is hy maar weer weg. Ons het baie min van hom gehad in 

elk geval. "785 

Dit is juis ironies dat, volgens die ma, die kinders nou eerder by die vader woon en werk weens 

die finansiele "omkopery" waarmee hy hul "wegrokkel" van die moeder: 

" ... daai besigheid gaan net na hulle toe want hulle moet dit opbou . ... En hulle werk 

nou daar en hulle bly ... vemiet. En dan se hy ook: 'Gaan jy nou na ju/le ma toe, dan 

vat ek jou kar weg' . ... Dis asofhy dreig." 

Dit blyk dus dat hierdie pa-dogter-verhoudinge tans onder dwang in stand gehou word, veral as 

hul negatiewe verhouding voor die egskeiding in ag geneem word. Dit blyk dat die vader 

moontlik die dogters "aan sy kant wil kry" om daardeur te probeer bewys dat die kinders eerder 

sy geselskap verkies as die ma s'n. 

Sedert die egskeiding blyk dit dat die verhouding tussen pa en dogters verbeter bet ten koste 

van hul verhouding met hul ma. (Dus is die rolle omgekeerd sedert die egskeiding. Die redes 

781E4: 7. 

"'E4: 7. Dit is in 'n mate verstaanbaar dat die kinders nie sulke hartseer sake maklik bespreek nie. Dall< was hulle 
vasgevang tussen die ouers op daardie stadium en wou hulle nie kant kies nie. Dit kan ook wees dat die dogters reeds kant 
gekies het vir die vader. Dit kan ook wees dat die ma nie tydens die onderhoud wou erken dat sy moontlik aanleiding kon 
gegee het tot die gebrek aan vertroue en kommunikasle tussen haar en die dogters nie. 

"'E4: 8. 

"'E4: 9. 



Hoofstuk 9 - Die empiriese navorsingsverslag 168 

hiervoor kom egter nie eksplisiet na vore in die data nie.) Die kommuuikasie tussen ma en 

dogters is tans swakker terwyl hul verhouding ook mank gaan aan vertroue: 

"Ek sien hulle nooit, ek weet nie hoe hulle daar, [by die pa], wat hulle doen nie. Ek 

kom nooit in aanraking met hulle nie. Ek sal jou glad nie kan se nie. "786 

Tog blyk dit dat die ma-dogter-vernouding redelik positiefwas voor die egskeiding: 

"Maar ek kan nie so /ewe as daar 'n ander vrou in ons !ewe is nie; en die kinders het 

daarvan geweet en hoe moet hulle daaroor voe!? En ek het met my kinders daaroor 

gepraat, (met die twee grotes), en hulle het gese: 'Hoekom skei Julie nie? As julle nie 

gelukkig is nie, skei.' Ek het met hom ook gepraat want hy was vir 'n tang ruk in die 

hospitaal met rug-[probleme]. Toe het ek tyd om met hom te praat want hy het nie tyd 

nie; hy is te hesig met sy besigheid . ... Hy het net gese: 'Jy moet doen wat jy wil'. Maar 

hy kon haar nie los nie. " 

Uit hierdie aanhaling blyk dit weereens dat die gehalte van kommunikasie tussen die ouers baie 

swak was. 787 Die verbintenis en toewyding van die man teenoor sy eggenote ontbreek 

skynbaar ook. Wat ook na vore tree in hierdie aanhaling is die negatiewe affektiwiteit wat by 

!cinders ontstaan het as gevolg van die pa se buite-egtelike verhouding. 

Negatiewe affektiwiteit was ook teenwoordig by die moeder in die tyd wat die derde party haar 

geteister het met telefoonoproepe en aan haar vertel het van haar man se eskapades met haar. 

Dit het ook negatief op die !cinders ingewerk.788 Die gehalte van affektiwiteit en die invloed 

daarvan op die kinders kom duidelik na vore in die ma se reaksie op die vraag of hul 

huweliksverbrokkeling 'n invloed op die kinders gehad het: 

''Ja, baie, baie, baie. Die oudste een kon dit nie vat nie. Sy het toe uit die huis 

gegaan: dit was te veel vir haar. "789 

Die invloed van hierdie negatiewe gesinslewe kan moontlik ook gesien word in die feit dat 

beide die twee oudste dogters steeds ongetroud is, (al is beide ten tyde van die onderhoud in 

"'E4: 11. 

""Sien ook E4: 5: " ... roe ons geskei het en toe ons die goed moes gedeel het, (ook van die huisraad), toe het my man, (hy 
kon nie ordentelik met my praat nie; hy het baie geskree, jy weeV, toe het hy gese daai dogter van my ... ~ moet tussen-in 
wees en "Y moet die goed /aai. Met die gevo/g ... ek en "Y het leld<er vasgesit. En van daai tyd af is ·'Y baie teen my. Sy praat 
ook nie baie met my nie. Sy het meer haar pa se kant gevat want hy gee vir haar 'n kar verniet ... hy gee vir hulle werk en 
hulle slaap daar en lmlle betaal nie losies nie. n 

""E4: 9. Die moeder het aangedui dat die kinders wel op 'n vroeer stadium van hul huwelik wel gelukkig was in die gesin, 
maar dinge bet stelselmatig meer negatief geword. 

""£4: 10. 
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hul laat twintiger jare). Dit kan ook gemeld word dat die kinders se ervaring van hul ouers se 

lewenswyse negatief was. In samevatting oor die affektiwiteit kan gese word dat liefde 

ontbreek het in hierdie gesin. 

Rakende die gehalte van moraliteit in gesin E4, kan vanuit die voorafgaande gese word dat die 

waardes en norme volgens die Pentekostalistiese tradisie, blyk in 'n groot mate te ontbreek, 

veral by die vader. Die gesinslewe en belangstelling in die kinders skyn ook afWesig te wees, 

veral by die vader. Die dogters wat steeds nie getroud is nie, kan moontlik dui op 'n Jae 

waardering van die huwelik weens hul negatiewe ervaring daarvan. Dit blyk dat sy waardes en 

norme rondom sy besigheid en finansiele vermoendheid sentreer. Dit skyn vir die navorser dat 

dissiplioe ook in hierdie gesin ontbreek het: 

" .. hy, [die pa], het hulle nooit geslaan nie [om hulle te dissiplineer of te straf nie]. 790 

In die data kom dit egter nie na vore of hy op enige antler wyse die l~:inders getug het nie. Die 

ma het egter gemeld dat hy we! op die !cinders geskree en gevloek het wanneer hy vir hulle 

kwaad geword het. (Dit kan beskou word as 'n manier van tug, [al is dit moontlik negatief], 

omdat dit dalk 'n tydelike gedragverandering teweeg kan bring). Dit is egter nie net die kinders 

wat moes deurloop onder sy woedebuie nie: 

"Die laaste tyd het hy so kwaad geword, (toe ons die moei/ikheid gehad het), dat ek 

wou trek. Toe het hy my beveel om nie te trek nie ... toe het hy my geslaan en daai tipe 

van ding voor die kinders. En hulle het dit gesien en [hulle] het ook nie lekker 

[daaroor] gevoel nie. "791 

Die vader het dus gepoog om op outoritere wyse, en deur geweld, gesag en dissipline af te 

dwing in sy huishouding. In 'n mate het hy moontlik daarin geslaag weens die vrees vir horn. Sy 

dissipline en moraliteit blyk egter sonder liefde te geskied. 

9.5.6 SAMEVATilNG OOR SW AK GELOOFSVORMING 

Dit was opvallend dat formele, kognitief-georienteerde huisgodsdiens nie by een van die vier 

gesinne in hierdie kategorie voorgekom het nie. Wat ook opmerklik is, is dat al vier hierdie 

gesinne adolessente huisves. Dit blyk dan juis in hierdie ontwikkelingsfase te wees wat !cinders 

"'°Die vader was selde tuis om disspline toe te pas terwyl die moeder as 'n baie saggeaarde persoon opgesom word deur die 
navorser wat moontlik gesnkkel het om alleen die gesagsfiguur in die gesin te wees. (lliermee poneer die navorser nie dat 
"saggeaarde" en/of introverte pernone nie kan dissiplineer of gesag kan lumdhaaf nie. Dit het egter geblyk om in hierdie 
gesin die geval te wees.) 

791E4: 12. 
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eerder geloofs- en godsdienstige krisisse kan ervaar as in die vroeere stadia. Die navorser 

vermoed dat dit 'n heenwysing kan wees na 'n "fondasie" wat nie die druk/spanning van latere 

ontwikkelingstadia kan weerstaan nie. In gesin D4 het die ouers we! met hul !cinders 

huisgodsdiens gehou toe hulle nog jonger was en voordat hul vader in 'n motorongeluk oorlede 

is. Kognitiwiteit is dus in groot mate afwesig by gesinne in hierdie kategorie, wat eerder 'n 

gevolg van negatiewe geloofsvorming blyk te wees, as die oorsaak daarvan. 

Die sosialiseringsdimensie kom ook negatief voor in al hierdie gesmne. Alhoewel die 

weduwee-moeder van D4 positiewe sosialisering van haar kant af laat geskied in die gesin, het 

die onvoorsiene afsterwe van haar man blykbaar 'n groter sosialiseringsinvloed op haar seun se 

negatiewe geloofsvorming en sy distansiering van godsdiens. In gesin A4 is daar dalk sprake 

van 'n "redelike" kwaliteit van sosialisering, maar die oorwig is eerder aan die negatiewe kant. 

Die aanduidings is dus daar dat negatiewe geloofsvorming in direkte verband staan met 

negatiewe sosialisering in die gesin. ('n Deterministiese gevolgtrekking word egter afgewys). 

Affektiwiteit het ook oorwegend negatief gefigureer in hierdie gesinne. In D4 het die 

negatiewe affektiwiteit wat gepaard gegaan het met die afsterwe van die vader, skynbaar 'n 

groter invloed op die seun se negatiewe geloofsvorming gehad as die moeder se "gemiddelde" 

affektiwiteit. Met die verbetering van die moeder se affektiwiteit, (en die affektiwiteit in die 

gesin), het die seun ook tekens begin toon van hemude belangstelling in die godsdienstige. In 

gesin C4 was daar hoofsaaklik 'n gebrek aan "warmte", liefde, en 'n gevoel van sekuriteit. In A4 

was daar 'n meer "neutrale" affektiwiteit, alhoewel daar moontlik swakker emosionele bande 

tussen die gesinslede bestaan. Die swakker gehalte van affektiwiteit skyn in samehang te wees 

met die negatiewe sosialering. Hierdie twee dimensies blyk om 'n deurslaggewende invloed te 

he op die geloofsvormingsproses. 

Die moraliteit van hierdie gesinne blyk "redelik" tot wisselvallig te wees. Die kinders in A4 is 

moontlik blootgestel aan verskillende/konflikterende waardes en norme, terwyl streng dissipline 

en moralisme in gesin C4 kon bygedra het tot die geloofsprobleme wat die kinders ervaar. 

Dit wit dus voorkom of negatiewe/swak geloofsvorming in verband gebring kan word met 'n 

swakker gehalte van sosialisering, affektiwiteit, en moraliteit. Kognitiwiteit figureer ook swak 
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in hierdie tipe gesinne maar vermoedelik omrede die fondament, naamlik sosialisering en 

affektiwiteit, grootliks ontbreek. 

9.6 PROBLEMATIESE GEVALLE 

9.6.1 INLEIDING 

Hierdie kategorie het te make met gesinne wat nie binne een van die bogaande kategoriee val 

nie. Dit sluit ook gevalle in wat moontlik verskil met die vertrekpunte van hierdie verhandeling. 

Gevolglik word daar gepoog om verantwoording te doen van al die gevalle en data betrokke by 

hierdie ondersoek. 

Dieselfde strukuur word ook in hierdie afdeling gehandhaaf as by die vorige drie. 

9.6.2 GESIN C3792 

9. 6.2.1 Die gehalte van kinders se geloofsvorming in C3 

Hier volg 'n oorsig van hoe die geloof en godsdienstigheid van veral die sestienjarige seun 

waargeneem is. 793 

Die ma was van mening dat haar kinders almal 'n diepe geloofslewe lei, al kon hulle nie baie aan 

die gemeenteaktiwiteite deel nie weens hul gesinsomstandighede. In reaksie op 'n vraag oor hoe 

hul negatiewe gesinslewe die kinders se geloof bernvloed het, het die ma soos volg reageer: 

"Dit het hulle, hulle geloof in 'n groot opsig versterk; al drie my kinders. Al is ons 

kerkbywaning nie wat dit moet wees nie, is ans alma/ diep gelowig en ek dink alma/ 

van ans het 'n redelike verhauding met die Skepper. "794 

Alhoewel die moeder van mening is dat haar kinders se geloof positief ontwikkel het, maak die 

navorser die afleiding <lat die gebrekkige kerk- en Sondagskoolbywoning tog dui op moontlike 

""Hierdie gesin, wat benadeel is deur die vader se alkoholverslawing, bestaan uit twee dogters, (wat reeds die huis verlaat 
bet), en n tienerscun wat simptome van 'n ernstige siekte loon. Hierdie mediesc tocstand is gediagnoseer terwyl hy n 
noodoperasie ondergaan het na n motorfietsongeluk 'n paar mrumde gelede. Gesin C3 is 'n "gebroke" gesin as gevolg van die 
vader se alkohol-afbanklikheid wat veral die afgelope "tien ;aar buite beheer is" (C3: 93). Die pa se besopenheid het tot 
gevolg gehad dat hy soms vir weke nooit by die huis opgedaag het nie. Die vader was dieselfde dag van die onderlmud 
gevange geneem vir die verbreking van borgvoorwaardes. Die vrnu het asngedui dat sy vroeer die dag haar prnkureur opdrag 
gegee het om fmaal 'n asnsoek om egskeiding voor te berei. 

793 Aangesien die dogters reeds die huis verlaat het en hul aandag toespits op hul loopbaan en studies onderskeidelik, het 
meeste van die waarnemings betrekking op die senn wat nog by sy moeder inwoon. 

794C3: 104. 
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leemtes in die kinders se geloofsvorming. 795 Die moeder het dan ook gemeld dat rakende haar 

kinders se geloofiivorming en godsdienstige ontwikkeling: 

" ... hulle kon nooi t anker gooi . . . in 'n gemeente waar hu/le groei binne-in 'n gemeente 

nie ... soos; ek het by die AGS uitgekom toe was N [tweede oudste dogter] in matriek. 

Die volgende jaar was sy weg Technikon toe - toe is my oudste dogter reeds uit die 

huis uit. "196 

Die seun was we! op 'n stadium betrokke by die jeugaktiwiteite maar nie vir lank nie: 

"Eintlik hoe ons by die AGS gekom het is toe hy betrokke geraak het by die jeug en 'n 

bietjie na hulle to~ gegaan het. "797 

Ook was sy betrokkenheid by die Sondagskool minder sinvol: 

" ... ek kan nie nou maklik inskakel by die die kerk en die Sondagskool want alma/ het 

nou sy beste vriende in die Sondagskooklas. Dan sit jy nou maar; dit is baie moeilik 

om so in le skakel by die groep en alma/ ken Jou nog nie . . . daar is basies ook nie 

genoeg tyd nie. "798 

Daar was nooit fonnele huisgodsdiens in hierdie gesin gehou nie. Kontrasterende uitsprake 

oor die beoefening van gebed deur die moeder en kinders maak dit moeilik om vas te stel of 

gebed gereeld beoefen was in die gesin: 

"Ek dink ek het hulle daarin gelei [in kinders se geloof en godsdienstigheid] omdat ek 

vir hulle gese het, geleer het laat ons vir hom [die pa] bid. So miskien het ek hulle 

seker gelei daarin. "799 en: 

795 Alhoewel hierdie verlumdeling die invloed van die gesin as primer beskou vir die kind se vonning, Iran die invloed van 
kerkbywoning en Sondagskool nie verontagsaam word nie. Die sosialisering, affektiwiteit, kognitiwiteit, en moraliteit wat 
voorkom in die gemeentelike byeenkomste, behoort ook 'n effek op die kind se geloofsvorming en godsdienstige 
ontwikkeling te he, al is di! 'n sekondere invloed. 

"'c3: IOI. 
797C3: 97. 

""c3: 103. Dat Sondagskool moontlik 'n perifere invloed op die kind se geloofsvorming uitoefen kom na vore in hierdie 
aanhaling deurdat die seun verwys na die tydsfaktor. Die een uur per week blyk onvoldoende te wees om die kognitiewe 
dimensie van geloofsvonning aan te spree!<, maar wat moontlik belangriker is, is dat die tyd te kort is om 
Christenvriendskappe te smee tussen die leerlingc. Indien 'n leerling uie bestaande vriende het nie (soos in hierdie geval), 
Iran 'n kind geisoleerd voe! en moontlik verwetping ervaar in sy klas. Sondagskool en kerkbywoning kon dos beswaarlik 'n 
positiewe invloed op hierdie seun se geloofsvorming gehad het. Sien hoofstuk 4.1 & 4.2. 

199C3: 105. 
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"In die hospitaal toe hy daar le, het hy ontsettend pyn. Toe vra hy my ek moet vir hom 

bid ... Dit was vir my die moei/ikste ding op aarde gewees om te doen. Dit was vir my 

verskriklik moeilik. Ek kan nie. Ek weet nie hoekom nie . ... Ek het gebid, maar dit was 

vir my ontsettend moeilik ... Ek skrxf dit toe aan die feit dat ek. .. In die .. . kerk ken jy 

dit nie . .Jy ... bid nie voor ander mense nie . ... Ek het nooit 'n probleem ... as iemand 

anders dit vir ons doen nie, maar ek kan nie. Ek weet nie hoekom nie. ·-

173 

Die seun bet ook aangedui dat hy as jong kind gewoonlik vergeet bet om saans in sy kamer te 

bid behalwe wanneer sy ouers horn daaraan herinner bet. Tans bid hy nie gereeld nie en lees ook 

nie Bybel nie aangesien hy nie van lees hou nie. 801 Daar kan dus afgelei word dat gebed nie baie 

prominent funksioneer in die gesin nie. 

Alhoewel die moeder dus aandui dat die seun we! godsdienstig is en in God glo, is daar 

verskeie faktore wat daarop dui dat daar wel leemtes in die seun se geloofsvorming kan wees, 

soos dit geblyk het uit die voorafgaande bespreking. 

Die rede waarom hierdie gesin onder "problematiese gevalle" gekategoriseer word, is omdat 'n 

redelike mate van geloofsvorming tog blyk teenwoordig te wees by die seun ten spyte van die 

sterk negatiewe gesinskonteks en 'n Jae godsdienstige betrokkenheid in die gesin (kerklik en 

persoonlik). Bykans al die dimensies wat in hierdie verhandeling bespreek is, is op die oogaf 

ook negatief terwyl die geloofsvorming meer positief is as wat die navorser verwag het. 

9.6.2.2 Figurering van dimensies in CJ 

Die vier dimensies van hierdie studie soos dit voorkom in gesin C3, kom aan die beurt in hierdie 

afdeling en word in verband gebring met geloofsvorming. 

Dit blyk dat die moeder van gesin C3 se meer positiewe sosiaJiseringsrol 'n groot invloed op 

haar seun se affektiwiteit, sosialisering en geloofsvorming uitgeoefen het ten spyte van die 

vader se uiters negatiewe handelinge in die gesin. Die positiewe invloed van die ma, instede van 

die pa se negatiewe invloed, word weerspieel in die saggeaardheid en goeie maniere van die 

seun wat die navorser waargeneem het. 802 Hy praat met respek en deernis met sy moeder. 

800C3: 108. 

801C3: 108-109. 

'°'In teenstelling met die moedcr en seun se saggeaardheid is die vader baie aggresief, veral wanneer hy besope is (C3: 95). 
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Hierdie gedrag van die seun spuit moontlik uit die voorbeeld van die moeder wanneer sy onder 

andere haar seun aanspreek as "liefie".803 Dit dui dus op 'n warm atTektiewe inhoud. Die 

redelike sterk affeksie tussen moeder en seun het klaarblyklik noodgedwonge ontstaan toe 

moeder en kinders moes saamstaan om sodoende die vader se alkoholisme te verwerk: 

"[dit het 'n] ... verwoestende invloed; ek glo nie ons het ooit 'n gesinslewe gehad nie. 

Buiten 'n kringetjie wat ek en my drie /cinders gevorm het. ,..,,, 

Hierdie emosionele atltanklikheid van mekaar skyn dus om 'n belangrike invloed op die kind 

se vorming te he. Dit wit ook voorkom of die moeder se voorbeeld van geloof, die invloed van 

die negatiewe affektiwiteit op die kinders in 'n mate getemper het. 

Dit blyk dat die ouer met die grootste sosialiseringsinvloed, die grootste invloed op die kind se 

geloofsvorming en affeksievorming het. In hierdie gesin blyk dit dat die "gelowige" moeder se 

invloed op die kinders se geloofsvorming en affektiewe wording, deurslaggewend is. Die 

moeder se voorbeeld van vertroue op God in tye van krisis het haar seun in so 'n mate 

belnvloed en "geleer", dat hy ook sy vertroue in God begin stel bet: 

"Ekdink ek het hulle miskien begelei daarin [om op Godte vertrou] omdat ek vir hulle 

gese het, geleer het, laat ons vir hom [die pa) bid. So miskien het ek hulle gelei 

daarin. ·~05 

Dit blyk dat die moeder se voorbeeld van vertroue op God, die kinders "geleer" het om soos 

sy, ook in God te glo, al was hul kerkbywoning swak. 806 

Die ouers se ervaringsveld kan ook 'n invloed uitoefen op hul kinders se geloofsvorming. Die 

Alkoholis-pa van gesin C3, wat as kind mishandel was, het geweldig gesukkel om te vertrou op 

God se liefde en vergifuis: 

'°3C3: 92, 102. 

804C3: 93. 

'°5C3: 105. 

""H.ierdeur dui die navorser aan dat die bywoning van gemeentebyeenkomste ook 'n invloed het op die kind se 
geloofsvonning en dat kerkbywoning 'n aspek van geloof en godsdienstigheid is. Hierdie is egter 'n tema wat nie eksplisiet 
aansluit by die terna van hierdie navorsing nie. 
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" ... hy kon nie mislukking aanvaar in sy /ewe nie, en as hy byvoorbeeld 'n punt moes 

bereik waar hy se hy gee sy hart vir die Here, en hy maak 'n fout, dan sal hy dit nie 

kan aanvaar nie. Dan sal hy dit as 'n mislukking sien en daaroor gee hy sy hart 

liewers nie vir die Here nie: dan sal hy nie kan misluk nie"807 

175 

Hierdie vader het dan ook sy gesin mishandel (fisiek en emosioneel), in so 'n mate dat hulle 

bykans nooit godsdienstig aktief kon wees by gemeentelike byeenkomste nie. Hierdie 

afwesigheid by die gemeenteaktiwiteite het dus die !cinders ontneem van vormingsgeleenthede 

in hul geloof en godsdiens. 

Die !cinders was ook bang vir die pa wanneer hy dronk was. Sy bandelinge was van s6 'n aard 

dat die moeder en !cinders "op mekaar aangewese was om te oorleef'. 008 Dit blyk dat hul vrees 

vir die pa, die ander gesinslede op mekaar Iaat vertrou het. Hierdie vertroue op mekaar het 

skynbaar by wyse van sosialisering, die !cinders "geleer" om ook op God te vertrou. Positiewe 

geloofsvorming blyk binne bereik te wees van die !cinders, afhangende van die gehalte van 

sosialisering en affektiwiteit van ten minste een godsdienstige ouer. Dit is juis wat die moeder in 

'n mate aan haar !cinders voorgeleefhet. 

Die nadeel van een ouer se sosialiseringsrol wat oorwegend negatief is, is <lat <lit aanleiding kan 

gee tot emosionele onstabiliteit by die kinders. Die alkoholis-vader het soms die !cinders 

geweldig gelukkig laat voe! wanneer hy nugter was. Wanneer hy egter weer dronk was, bet die 

!cinders in emosionele dieptes weggesink. 809 

Daar is bykans geen kognitiewe godsdienstigheid ter sprake in gesin CJ me. Soos reeds 

aangdui onder afdeling 9.6.2.1, het n6g die vader n6g die moeder formele huisgodsdiens met 

die !cinders beoefen. Daar is ook vae aanduiding vanuit die data dat informele gesprekke oor 

geloof en godsdiens nie gereeld plaasgevind het nie. 

807C3: 98. 

""'C3:95. 

""CJ: 94. "Dis 'n mallemeu/e verhouding. Jy weet wanneer hy nugter is dan drink hulle lwm in want hy's die wonderlikste 
mens as hy nugter is ... hulle ry so 'n golf jy weet: as jy op die kruin kom, dan dink jy dit gaan wonderlik - dan tuimel hu/le 
weer die dieptes in. " 
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Dit blyk dat negatiewe affektiwiteit en swak sosialisering 'n "versadigingspunt" kan bereik 

betreffende hul negatiewe invloed op geloofsvorming. In plaas van meer negatief in te werk op 

geloofsvorming, blyk dit dat meer positiewe geloofsvorming kan ontstaan. Dit kan vergelyk 

word met 'n snelbouler in krieket wat die sogenaamde "omgekeerde swaai" verkry wanneer hy 

boul. Indien die krieketbal se een helfte genoegsaam verrinneweer is, begin die bal, wanneer 

teen 'n hoe snelheid geboul word, in 'n teenoorgestelde rigting swaai in die lug as wat die 

kolwer onder "normale" omstandighede sal antisipeer. In hierdie gesin skyn dit dat die sterk 

negatiewe dimensies (verrinnewering) van die gesinslewe, 'n omgekeerde uitwerking op die 

kinders se geloofbegin kry het as wat die navorser skynbaar verwag het.810 Die moeder het ook 

in hierdie krisistye die noodsaaklike sekuriteit aan haar kinders verskaf Dit blyk dus dat die 

vader se negatiewe affektiwiteit en swak sosialisering, tesame met die moeder se oorwegend 

positiewe affektiwiteit en positiewe sosialisering, wel positiewe geloofsvorming teweeg kan 

bring. Wat egter verdere navorsing verg, is of geloofsvorming we! positief kan plaasvind indien 

al vier die dimensies van geloofsvorming, ( soos in die literatuurstudie bespreek ), negatief 

figureer in die huisgesin. 

In hierdie onderhoud het moraliteit nie eksplisiet na vore getree nie. Op 'n vraag of hy eendag 

alkoholiese drank sal gebruik en dronk sal word, het die seun s6 reageer: 

"Nee ... dan is dit net so goed soos basies as jy dronk word is dit maar omdat jy op 'n 

trip wil gaan ... Dit is basies dieselfde as, soos as jy i;lwelms gaan gebruik ... "811 

Die seun het egter ook aangedui dat hy nie foutvind as 'n volwassene een bier voor die TV 

drink nie. Hy en sy ma het hieroor in 'n ligte argument beland aangesien sy van mening is dat 

alkoholiese drank geheel en al vermy moet word. Dit blyk dus dat die pa se negatiewe 

sosialisering 'n positiewe uitwerking op die seun en die moeder se waardes het; hulle heg 'n Jae 

waarde a.an die misbruik van alkoholiese drank. Dit blyk ook dat die seun en moeder al heelwat 

nagedink het oor hierdie aangeleentheid en dat hulle "konflikterende gedagtes" het rakende die 

81"Die navorser bet verwag dat hierdie !cinders juis met emstige geloofsprobleme gaan worstel en dat hul geloof swak sal 
ontwikkel. 
811C3: 107. 
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aangeleentheid. Hierdie "konflikterende denke" kan 'n aanduiding wees dat daar gesoek word 

na die ekwilibrium van 'n moontlike hoer morele ontwikkelingsvlak.812 

9.6.3 GESIN B2813 

9.6.3.1 Geha/Je van kinders se gewofsvorming: Bl 

Dit blyk dat meer as een van die kinders negatiewe geloofsvorming ervaar, (of ervaar het), of 

minstens geloofskrisisse deurmaak, (of deurgemaak het): 

"Hierdie kind van ons het baie seer gekry. 'n Pastoor het hom seergemaak. Hy is in 

een stadium so dat hy niks met die Here te doen wou gehad het nie ... Okay. hy is 

vandag [al 'n paar jaar ouer] maar hy sukkel, hy sukkel om daardie seer wat hy as kind 

gekry het, sukkel hy om te verwerk. Ek glo as dit God se horlosie en tyd is, net soos Hy 

my oudste seun omgedraai het, net so gaan hy hierdie een omdraai ... "814 

Die oudste seun het dus intussen positiewe geloof in God ontwikkel. Hy kyk ook heelwat 

godsdienstige video's815 en sy kerkbywoning is baie goed. 816 Die tienerdogter blyk om ook 'n 

redelike mate van geloofsvorming te ervaar. 

Die moeder het ook aangedui dat die kinders, (of sommige van hulle ), godsdienstig onaktief 

was en/of is: 

"So met die gevolg hulle [die kinders] het altyd kerk toe saam met ons gegaan. Toe 

kom hulle op 'n stadium dat hulle nie meer wil gaan nie. Maar daar glo ek is die 

'saad' geplant en al wat daardie 'saad' kan laat groei is jou lie/de en jou absolute 

ajhanklikheid van die Heilige Gees om die regie dinge te se op die regte tyd, ... om 

met wysheid en insig daardie kind te benader. "817 

812Sien Kohlberg se morele ontwikkelingsteorie in hoofstuk 7.2 waarin hy poneer dat die ontwikkeling vanaf 'n hierargies 
!aer morele vlak na 'n hoer vlak, plaasvind wanneer die persoon se huidige morele waardes onvoldoende (koguitiewe) 
antwoorde hied op morele vraagslukke. Koguitiewe ekwilibrium word bereik wanneer "beter' oplossings vir morele 
probleme gevind word. 

813Gesin B2 bestaan uit drie inwonende seuns, (twee tieners en 'n twintigerjarige) en tienerdogter. Die vader en moeder is 
aktiefbetrokke by 'n 11innerlike genesing11-bediening wat hulle al verskeie jare beocfcn_ Hullc span.deer soms nagte lank aan 
hierdie bediening. Verder is die oners godsdienstig baie aktief. 

814B2: 27. 

&J'B2: 29. 

816B2: 29_ " ... die oomblik toe hy draai, hy mis nie 'n diens nie. Hy mis nie 'n biduur nie. Hy doen alles wat hy kan doen, 
doen hy vir die Here." 

817B2: 28. 
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Die rede waarom die !cinders nie verder godsdienstig aktief wou wees nie is egter nie nagevors 

nie en kom nie eksplisiet na vore in die data nie. Hierdie verskynsel blyk egter om verder 

nagevors te word aangesien die ander dimensies op die oog af positief is. 

9.6.3.2 Figurering van dimensies in B2 

In hierdie gesin is daar 'n Jae frekwensie van huisgodsdiens. 818 Weens hul "innerlike 

genesings"-bediening819 blyk die tydsfaktor hulle te weerhou van huisgodsdiens: 

"Ons het [huisgodsdiens gehou J toe hulle k/einer was. Dan hardloop hulle, gaan haal 

die Bybel en dan lees ek 'n stukkie. Dan gaan dit so drie na vier aande. Dan mis 'n 

mens want jy het weer iets anders aan. ... Jy sien omdat ans baie aktief is om vir 

mense te bid het ons aftprake waarvoor ons moet gaan. Partymaal is die aftpraak so 

kart na ete en dan kom ons middernag by die huis aan. Ons het nooit regtig daardie 

tyd om huisgodsdiens te hou nie. Maar ans probeer so ver moontlik met hulle dee! en 

hulle te help. "820 

Die vraag kan ook gevra word of daar implisiete redes is waarom hulle nie 'n hoe waarde heg 

aan formele huisgodsdiens nie. Dit kom egter nie na vore in die data nie. Informele 

gesprekvoering blyk egter die wyse te wees waarvolgens die kognitiewe dimensie van hul 

kinders se geloofsvonning aangespreek word soos ook uit 'n verdere aanhaling dui: 

"Daar word altyd in ons huis dinge van die Here bespreek. Ons praat altyd van die 

Here. Hu/le bring altyd goedjies en sii hulle hoar maaljies se so, dan sii ans: 'Goed, 

gaan haal die Bybel'. Ons soek die Skrifte op . . . Ek glo daardie kommunikasie so 

gedurig van die Here is baie meer as die tien of vyftien minute aan die tafel en dit is 

verby. Dit is klaar en hulle luister nie eers daarna nie. ,;m 

Gereelde verbale kommunikasie figureer baie sterk in hierdie gesin. Daar is 'n groot mate van 

ope kommunikasie822 volgens die moeder aangesien die gesin gereeld aan die etenstafel gesels. 

Die kinders neem ook spontaan dee! aan sulke gesprekke: 

81'B2: 31. 

819"1nnerlik:e genesing" verwys, in sekere Pentekostalistiese en Charismatiese kringc, na die beeindiging van sekere "vloeke" 
in 'n persoon se lewe en uitdrywing van demoniese magte om sodoendc die persoon 11innerlik.11 te genees en/ofvry te maak. 

'"'B2: 31. 

821B2: 32. 

82'Hiermee word bedoel dat ouers en kinders in dialoog met mekaar verkeer. Ouers laat kinders toe om hul menings te lug, 
en dwing nie hul eie sienings af op die kinders nie. Dit blyk egter of min van die ouers by hierdie pwit uitkom waar hul 
kinders "op gelyke voet" met hulle kan gesprekvoer. 
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"As hu/le 'n probleem het, het hulle vrymoedigheid om na Jou toe te gaan. Want ek sal 

vir Jou si!, as Jy hoor hoe sit ons en eet, dan sat jy sii dit is 'n verskriklike storie want 

die een vertel iets en daardie een vertel iets. Dit is heeltemal 'n deurmekaar gebrabbel 

kan ek sii. Maar dit is waar ons werklik kontak en kommunikasie met mekaar het . ... So 

leer ons om met mekaar te kommunikeer. Daardie vrymoedigheid is daar. As hulle met 

my al/enig wil praat of so, dan sat hulle na my toe kom en se: 'Mammie, ek wil Jou iets 

vertel'. ... dit is vir my baie belangrik; die vertroue wat hulle in my het en ek ook in 

hulle',rn3 
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Die vrymoedigheid om te kommunikeer dui op die aanwesigheid van vertroue soos die moeder 

dan ook aandui. Dit wil dus voorkom of goeie interpersoonlike verhoudinge in hierdie gesin 

bestaan. 

Die positiewe figurering van sosialisering blyk verder uit die ouers se mening oor die invloed 

van hul gedrag op die kinders se geloof: 

"Ek glo dit is baie belangrik hoe Jy /ewe sodat Jou kind kan sien. Dit is soos ek se; 

alma/ maak foute maar ek glo hulle kan sien Jy is nie volmaak nie . ... Ek g/o die Here 

sal hom, [die seun wat geloofsproblerne ervaar], laat opbreek. Dit is belangrik hoe die 

ouers /ewe en die liefde wat hulle gee. "824 

Dit blyk ook dat liefde vir hierdie ouers van groot belang is om hul kinders te help in hul 

geloofsvorming. Die ma het vooraf aangedui dat sy spesifieke aandag aan bogenoemde seun 

gegee het om sy selfbeeld te verbeter en sy vertroue en lief de terug te wen. 825 Die sosialisering 

en affektiwiteit skyn dus positief te wees vanuit bogenoemde aanhaling. 

Affektiwiteit kom ook prominent na vore in die moeder se beskouing dat fisieke kontak826 met 

haar kinders belangrik is en die betoning van liefde is. Sy is van mening dat hierdie liefdevolle 

kontak stabiliteit en sekuriteit aan kinders verleen: 

"-'B2: 25. 

""B2: 29-30. 

'"'B2: 25. 
826 Allioewel daar met fisieke kootak ook sosialisering ter sprake is, is daar ook 'n groot mate van a&ktiwiteit teenwoordig, 
veral in hierdie geval waar lief de direk gekoppel word aan fisieke aanraking. 
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"Dit gee hulle die versekering. Dit gee hulle daardie, ek kan se daardie 

standvastigheid dat jy lief is vir hulle. As hulle 'n probleem het, het hulle 

vrymoedigheid om na jou toe te gaan "827 

180 

Die moeder se ervarings in die !ewe en haar emosionaliteit speel 'n rol in die kwaliteit van die 

affektiwiteit in die gesin. Die aanwesigheid van "warm" affektiwiteit word beklemtoon deur die 

nog 'n verwysing na die aanwesigheid van lief de: 

"... omdat ek in 'n huis van liefde grootgeword het, is dit baie belangrik dat my 

kinders moet leer om liefde te ontvang en liefde te gee. Dit is hoekom ek van kleinsaf 

... hulle altyd vasgedruk en vir hulle gese het: 'Mamma is baie lief vir jou. Se vir 

mamma jy is lief vir my. "'828 

Die moeder se ervaringsveld van liefde in haar ouerhuis blyk om dus deur te skemer in haar 

benadering tot die opvoeding van haar kinders. Positiewe sosialisering en affektiwiteit figureer 

dus weer prominent in hierdie aanhaling. 

In hierdie gesin is daar van die kinders wat geloofs- en godsdienstige probleme ervaar. Dit wil 

teenstrydig blyk te wees met die uitgangspunt van hierdie verhandeling aangesien baie goeie 

kommunikasie en 'n vertrouensverhouding tussens ouers en kinders bestaan. Die ouers lei ook 

'n baie aktiewe godsdienstige !ewe. 'n Moontlike verklaring vir die kind se godsdienstige 

onaktiwiteit le in die ma se woorde: 

"Hierdie kind van ons het baie seer gekry. 'n Pastoor het hom seergemaak. Hy is in 

een stadium so dat hy niks met die Here te doen wou gehad het nie. . .. As 'n kind 

seergekry het; dit is nie soos 'n g.rootmens wat dit kan verwerk en dit wegstoot nie ... 

daardie seer bly ... hy sukkel om daardie seer wat hy as kind gekry het ... te verwerk 
,,s29 

Kinders se ervaring van godsdiens kan dus deurslaggewend wees in hul keuse om te glo in 

God en godsdienstig aktief te wees. In hierdie geval is die negatiewe ervaring van buite die 

gesin. Die navorser sou wou clink dat die positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit in die 

gesin as 'n "buffer" sou funksioneer om hierdie negatiewe invloed van buite die gesin af te 

827B2: 25. 

""132: 25. 
82'B2: 27. 
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weer. 830 Die moeder het dan ook aangedui dat die negatiewe ervaring van die seun met die 

pastoor, 'n groter invloed gehad het op haar kind se geloofsvorming as die 

sosialiseringsprosesse in hul gesin. 831 

Wat na vore kom na aanleiding van hierdie geval, is dat elke kind uniek is, uniek reageer op 

omstandighede, en ook 'n eie keuse het rakende sy/haar geloof en godsdiens. 

Die seun, wat geloofsprobleme ervaar, se negatiewe gevoei jeens godsdiens en sy 
geloofsprobleme word moontlik versterk deur sy ouers se "eienaardige" geloof en 

"bonatuurlike" godsdiens wat hulle beoefen. 832 Die seun verstaan dalk nie hul 

godsdiensbeoefening nie omdat die klem dalk te sterk gele word op die "bonatuurlike". Hy 

sukkel dalk om horn te identifiseer met hul godsdienstigheid. Indien hy blootgestel was aan 'n 

ander wyse van godsdiensbeoefening, kon hy horn dalk vereenselwig het met sy ouers se 

godsdiens. Dit blyk egter dat hy onwillig is om hul godsdiens te aanvaar. 

Die ouers is van mening dat hul ervaring in die bediening hul geleer het dat die onbewuste 'n 

baie belangrike rol speel in die kind se vorming: 

"Baie keer het in Jou kiruierjare iets gebeur wat jou bitter seergemaak het. Jou 

oruierbewussyn vat hom ook en bi!re dit. Deur die /ewe bly hy daai ding terugbring ... 

Soos die persoon wat ons gisteraarui voor gebid het. Sy ma het al die jare gesl!: ~is 

'n verloorder; jy sal nooit iets besit in die /ewe nie'. En sy besigheid kon net nie 

regkom nie. Hy sukkel om bo uit te kom. En kort-kort as sy ma hoar hulle sukkel, dan 

si! sy: 'Ja, ek weet hy is 'n verloorder'. Dit is daardie vloeke wat sy uitspreek wat hom 

birui. Dit is baie belangrik wat ons vir ons kiruiers sl! terwyl hu/le opgroei; ons moet 

altyd positief praat. "833 

"'°Daik het dit as "buffer" gedien en kon die invloed daarvan dalk nog meet negatief gewees het op die kind se 
geloofsvonning indien die sosialisering en affektiwiteit nie so positief gefigureer het in die gesin nie. Die man het dan ook 
gese dat hulle as ouers die voorbeeld aan die kinders gestel het wanneer mense hulle as ouers "seergemaak" het deur die 
mense te vergewe en dit so aan die kinders uit te wys. Hierdie prominente voorbeeld van hoe emosionele pyn hanteer kan 
word, kon moontlik as 'buffer" gedien het soda! die invloed van die voorval nie nog meer negatiewe geloofsvonning teweeg 
gebring het nie. 

831B2: 30. 
832Hulle bet 'n bediening van "innerlike genesing" en om mense te beVIj' van die vloeke van hul voorouers. Hulle beoefen 
ook duiwel-uitdrywing. Hierdie bediening van hulle hou hulle sorns baie besig en soms is hulle tot in die vroee oggendure 
uitlmisig. Dalk is daar leemtes in die gesinaverhondinge waarvan die ouera nie bewus is nie_ 

83'132: 20. 
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Hierdie leke-siening oor die funksionering van die onbewuste is moontlik 'n 

oorvereenvoudiging en kan sekerlik nie ontkom aan kritiek nie, maar tog dui die ouers se 

mening daarop dat die residu van negatiewe ervaringe tydens die kinderjare, 'n invloed kan 

uitoefen op die kind se latere ontwikkelingstadia. Moontlik kan dit ook die persoon se 

geloofsvorming belnvloed. 

9.6.4 GESIN A1834 

9.6.4.1 Motivering vir kategorisering van Al 

Die hoofrede waarom gesin Al onder hierdie kategorie ingedeel word is weens die agtjarige 

dogter se skynbaar positiewe geloofsvorming te midde van 'n oorwegend negatiewe 

gesinskonteks. 835 

Die dogter se geloofsvorming blyk positief te wees vanwee veral die bemiddeling van haar 

ouma wat elke aand met haar "boekevat" hou. 836 Die dogter kom ook uit haar eie en dring 

daarop aan dat sy en haar ouma moet saambid en Bybel lees: 

"Dit is 'n instelling daai [om huisgodsdiens te hou]; elke aand. ___ sy [die dogter] kom 

uit haar eie en dan bring sy die boeke - sy glo daaraan. Daar sal elke aand gelees 

word voordat sy gaan slaap. Sy gaan slaap nie as daar nie gelees is nie. Sy glo vas 

daaraan. Die ene ook [die seun] - hy begin ook nou. Op 'n stadium het dit hom nie 

gepla nie, maar nou in die laaste paar dae, as ouma praat van lees, kom hy en se 

ouma moet vir horn ook lees . ... Olraait, hy verstaan nog nie lekker nie, (hy's nog te 

spelerig), maar net die idee, die belangstelling is daar"37 

""Ilierdie gesin bestaan uit 'n werklose vader en werkende moeder, (die vader het sy betrekking verloor na 'n ernstige 
motor--0ngeluk). llul d-Ogter is in haar ruiddelkinderjare en die seun is tans in die kleuterstadium. llulle is tans woonagtig by 
die vader se oners weens bu! finansiele nood na die vader se afdanking. Die oners is redelik onaktief in hul gerneente terwyl 
die grootouers se kerkbywouing goed is. 

"'Let we!: Die huisgesin word in hierdie verhandeling beskou as bestaande uit die ouers en bu! kinders, (biologies entof 
aangenome), en sluit grootouers uit (sien hoofstuk 2.2). Gevolglik word in hierdie geval klem gele op die ouers se invloed 
op die kinders se geloofsvorruing en nie soseer die grootouers se invloed nie, (laasgenoemde se invloed sal we! aangespreek 
word weens die besondere situasie van hierdie geval ). 

~e navorser erkcn dat 'n kind se geloofsvorruing op agt jaar moontlik nie so mak1ik waargeneem kan word deur die 
episodiese wyse van hierdie navorsing nie. Die serni-gestruktueerde onderboude bet moontlik ook nie bygedia om hierdie 
d-Ogter se geloof duideliker waar te neem nie. 'n Afsonderlike onderhoud met die dogter kon dalk 'n beter insig in haar 
geloofsvorruing bewerkstellig bet alhoewel dit ook sy eie struikelblokke bet soos, onder andere, 'n vertrouensverhouding wat 
ontbreek tussen navorser en kind. 'n Longitudinale studie kan moontlik ook meer Jig werp op geloofsvorruing. 

837Al: 7, aldus die pa. 
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Die dogter geniet ook die gereelde bywoning van Sondagskool en stel vir haar ouers 'n 

voorbeeld van godsdienstigheid, aldus die pa. 

Die seun was ten tyde van d!e onderhoud moontlik nog te jonk gewees om 'n sinvolle 

evaluering van sy geloofsvonning te kon maak. Alhoewel die seun belangstelling toon in die 

ouma se huisgodsdiens, kan daar sekerlik nie te veel aangaande die seun se geloofsvonning 

hierin "gelees" word nie. 

9. 6.4.2 Figurering van dimensies in Al 

Kognitiwiteit figureer bykans glad nie m die ouers se bantering van hul !cinders se 

geloofsvonning nie. Die ouers hou glad nie huisgodsdiens met hul negejarige dogter en 

vierjarige seun nie. Selfs gesprekke met 'n godsdienstige strekking, kom bykans nie voor nie. 

Tog gee die pa sy mening op 'n stadium dat: 

" ... jy moet kom leer van kleinsaf om te kan luister en te aanvaar wat daar vir Jou 

geleer word; veral in die godsdienswereld"1138 

Dit blyk egter nie of hulle daad by woord voeg nie. Die kinders se kognitiewe geloofsvorming 

word inteendeel deur die ouma behartig by wyse van die voorlees van die Kinderbybel. 839 Dit 

vind elke aand voor slapenstyd plaas. Tydens ouma se huisgodsdiens is nie een van die ouers 

teenwoordig nie. Die moeder meen egter (met 'n verwytende, beskuldigende stemtoon) dat: 

"Ons moet dit as gesin eintlik saam doen en nie vir elkeen apart nie. "1140 

Die gebrek aan formele kognitiewe geloofsvorming deur die ouers in die gesin word ook nie 

vervang deur infonnele verbale kommunikasie oor godsdienstige en geloofsake nie. Die kind 

word eerder by die Sondagskool afgelaai om sodoende die kognitiewe dimensie van hul !cinders 

se geloofsvonning te bevorder. 841 Die ouers blyk egter skuldig te voe! aangesien hulle nie self 

tyd spandeer aan 'n kognitiewe wyse van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling by hul 

!cinders nie. 

838Al: 3. 

'"Sien die navorser se omskrywing van die begrip "gesin" in hoofstuk 2. Grootouers maak dus in hierdie studic nie dee! uit 
van die begrip "gesin" nie. 

""'Al: 6 Hierdie ouers is godsdienstig ook min aktief (Al: 3-4 ). Alhoewel hulle die kerk min besoek, neem die omna elke 
Sondag die dogter na die Sondagskool en soms ook na die erediens. 

841Al: 3. 
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Die Kinderbybel, (soos deur die ouma aangewend), blyk om 'n belangrike rot te vertolk in die 

kweek van belangstelling in godsdiens by hierdie kinders en om hulle geloof op kognitiewe 

wyse te vorm: 

"Die Kinderbybel ... het 'n groot aantrek gehad op haar, en nou in die laaste tyd (soos 

ek si!), met horn ook. Dit, [die Kinderbybcl], het vir my gewerk. Wei ek weet nie van 

ander mense hoe hulle dit ... maar ek sal voorstel die Kinderbybel. Die Kinderbybel is 

basies net soos 'n storieboek wat hulle 'n aantrekkingskrag gee . .. dit is soos sy 

belangstelling gekweek het daarin - deur die Kinderbybel ... dit is vir hulle interessant 

want hulle het die prentjies daar en terselfdertyd lees hulle die woord en als. So, dit is 

nie net dat hulle na die prentjies kyk nie; hulle lees die woorde en terselfdertyd kyk 

hulle na die prentjies ook. Dit is vir hulle meer van waarde as wat hulle byvoorbeeld 

'n Bybel [nie-Kinderbybel] sal gaan vat en hulle verstaan nie wat in daai Bybel 

behoorlik gesi! word nie. " 

Volgens die ouers geniet hul dogter veral die visuele voorstellings842 van gebeure in die 

Kinderbybel. Daar word vermoed dat die identifisering met Bybelse karakters, (sosialisering), 

net so 'n belangrike invloed het op die dogter se geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling, 

(indien nie meer nie), as die feite van die verhaal self (meer kognitiewe aspekte). Dit word 

verder vermoed dat die prente in die Kinderbybel die vorming van geloof in God kan belnvloed 

aangesien persepsies, gebaseer op die Kinderbybel-illustrasies, 'n belangrike invloed kan he op 

die vorming van 'n Godsbeeld. Affektiwiteit is ook ter sprake by die voorlees/selflees van die 

Kinderbybel: 

"Kleintjies is vreeslik lief om dit deur te kyk en vir Jou le si!:' Dit is dit"'843 

Negatiewe sosialisering kom na vore in die gehalte van verbale kommunikasie wat nie baie 

positief blyk te wees nie. Dit word weerspieel in die se pa redelik ongeduldige vermanings 

teenoor die vierjarige seun tydens die onderhoud, 844 asook met die dogter oor haar skaamheid 

om met die navorser te gesels. 845 Die pa se vloektaal dui verder op die negatiewe 

kommunikasie: 

842
" ••• as hulle dit deurblaai dan het hulle nie eer.t nodig om die woorde te lees nie. Hulle kyk net na die prentjie - don weet 

hulle k/aar ... "(Al: 10). 

843Al: I!. 
844 Al: I 2, 17; die seun wou net die pa se aandag trek om met horn te gesels maar dit he! geblyk of die vader geirriteer word 
deur die seun. 

'"Al: II. 
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"Ek meen ... Jy loop byvoorbeeld, Jy stamp Jou kop. Jy se net daai woordJie ... 'n 

verkeerde woord Hierdie oortjies is so jjm ... Want dit het al 'n paar keer met my 

gebeur dat Jy's besig met iets en Jy kry seer en woeps, daar glip hy uit. More loop Jy 

hierso, dan hoor Jy maar: 'Jhiee!, waar kom hy aan daai woord?'. Dan loop hy, dan se 

hy dit ... En dan gaan Jy en slaan jy hom, maar dan onthou Jy: 'maar gister het ek dit 

en dit gese' ... Dis hoekom ek se: 'Wat Jy ookal doen - dit sal hy doen'. "846 

185 

Later tydens die onderhoud het die pa gese dat hy sy seun "vastrap" oor vloektaal wat hy 

aanleer by die buunnan se kinders. Die kind kan dit egter interpreteer dat daar twee stelle 

waardes geld: as sy pa vloek is dit aanvaarbaar, maar wanneer hy vloek is dit verkeerd. Dit 

skyn 'n outokratiese ouerskapstyl te wees wat ook moontlik "oop" kommuuikasie kan 

verhinder. Hierdeur kan afgelei word dat moraliteit nie baie positief :figureer nie. Dit wi1 ook 

voorkom of dissipline op outokratiese wyse op die kinders afgedwing word. 

Negatiewe sosialisering kom implisiet na vore in die volgende diskussie tussen die ouers: 

Pa: "Dit is iets wat Jy voluit moet doen, [om godsdienstig aktief te wees]. Jou hele 

leefayse moet dit wees. Nou olraait, soos ek Jou se, (ek is eerlik), ek doen dit nie, maar 

ek doen dit met my /cinders. Ek laat hulle dan liewer maar die 'regte' pad loop ... " 

Die vrou val horn in die rede: "!Jit help nie ons wil die /cinders die regte pad wys nie, 

maar ons doen dit selfnie". 847 

Aan die moeder se kant blyk dit dat affektiwiteit redelik positief funksioneer teenoor haar 

kinders. Terwyl die pa verskeie kere tydens die onderhoud ongeduldig was met die kinders, 848 

het die ma haar dogter se kop Iiefdevol gestreel. Haar versoek aan die dogter om met die 

onderhoudvoerder te gesels het ook tekens van intimiteit getoon, in teenstelling met die pa se 

dreigende benadering: 

.,.AI: 13. 
847Al: 5. 

"se vir die pastoor hoekom hou Jy van die Bybel ... Kom klim a/ van die stoel en sit 

hier langs my, dan se Jy vir mamma hoekom Jy daarvan hou as auma vir Jou uit die 

Bybel uit lees. •.S
49 

""'Die pa bet verskeie kere, en vir lang rukke, die seun se soeke na S'f aandag gelgnoreer totdat die seun horn begin irriteer 
het. Dit blyk dat die pa nie hoe waarde heg aan die kind se behoeftes en gevoelens nie. 

""Al: II. 
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Dit was dan ook opvallend dat eerder die moeder as die vader die nodige samewerking 

bewerkstellig het. 

9.6.5 SAMEVATTIG OOR PROBLEMATIESE GEVALLE 

9. 6. 5.1 Samevatting en gevolgtrekking: CJ 

In die eerste gesin wat bestudeer is onder hierdie kategorie, wil dit voorkom dat kinders wet 

positiewe geloofsvorming kan ervaar ten spyte van negatiewe gesinsomstandigdhede. Dit blyk 

egter dat kinders tog 'n positiewe primere rolmodel verlang om hulle geloofsvorming positief te 

belnvloed, al maak daardie rolmodel nie dee! uit van die gesinstruktuur nie. Die moeder se 

positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit het egter grootliks bygedra tot die kind se 

redelik positiewe geloofsvorming, (al was dit met defekte ). 'n Kognitiewe benadering tot 

geloofsvorming het nie hier gefigureer nie terwyl moraliteit "redelik" tot swak aanwesig was. 

Hierdie geval is aanduidend van die onhoudbaarheid van 'n deterministiese benadering tot 

geloofsvorming. 

Dit blyk dat die moeder se voorbeeld van vertroue op God, die kinders "geleer" het om soos sy, 

ook in God te glo, al was die gesin godsdienstig nie baie aktief nie en al was die affektiwiteit en 

sosialisering van die vader se kant af negatief Dit blyk dus dat die redelik positiewe 

sosialisering en positiewe affektiwiteit van die moeder 'n deurslaggewende faktor was in die 

seun se redelike positiewe geloofsvorming. Was dit nie vir die sterk interpersoonlike 

verhouding tussen moeder en kinders nie, sou die kans vir positiewe geloofsvorming moontlik 

baie skraal gewees het. 

Wat interessant was in hierdie onderhoud, was dat die negatiewe affektiwiteit en sosialisering 

skynbaar 'n teenoorgestelde effek gehad het op die kinders se geloofsvorming as wat die 

navorser verwag het. Die invloed van negatiewe sosialisering en negatiewe affektiwiteit, (vanaf 

die vader se kant ), kan dus 'n positiewe uitwerking op die kind se geloof he. Dit blyk dus of 

negatiewe gesinsomstandighede 'n "versadigingspunt" kan bereik rakende die negatiewe invloed 

daarvan op geloofsvorming. Daarna kan dit selfs <lien as ekstrinsieke motivering om juis die 

teenoorgestelde effek op die kind teweeg te bring. Die moeder se voorbeeld van positiewe 

geloof en positiewe affektiwiteit het egter ook 'n belangrike rol gespeel in die kinders se mate 

van geloofsvorming. Verdere navorsing kan gedoen word oor die gehalte van geloofsvorming 
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waar kinders nie oor 'n geskikte geloofsrolmodel in die ouerhuis beskik nie, en of dit moontlik 

is vir sulke kinders om wel positiewe geloofsvorming te ervaar. Die vraag kan ook gestel word 

of positiewe rolmodelle van buite die huisgesin we! die geloofsvormingsproses by sulke kinders 

positief kan bemvloed en of daardie invloed standhoudende geloofsresultate kan !ewer. 

9. 6. 5. 2 Samevatting en gevolgtrekkings: B2 

Die tweede gesin het presies die teenoorgestelde aan die Jig gebring as die vorige geval, 

naamlik, <lat kinders se geloof negatief kan vorm te midde van positiewe sosialisering en 

positiewe affektiwiteit en waar die kognitiewe dimensie aangespreek word deur "oop" 

kommunikasie. 

In hierdie gesin het <lit geblyk <lat negatiewe geloofsvorming we! voorkom in 'n gesin waar 

sosialisering en affektiwiteit positief figureer. Die invloed van invloede buite gesinsverband het 

in hierdie gesin 'n groter invloed gehad op die een kind se geloofsvorming as die gesin self Dit 

skyn om in teenstelling te wees met die aanname van hierdie verhandeling <lat die gesin die 

primere invloed op die kind se geloof uitoefen. 850 Moontlik het die groterwordende sosiale 

omgewing van die ontwikkelende kind 'n groter invloed op sommige kinders as wat aanvanklik 

veronderstel is. Die invloed van faktore buite die gesin op die kind se geloofsvorming in 

verhouding tot die gesin se bei'nvloeding van die kind, verdien verdere navorsing. 

9.6.5.3 Samevatting en gevolgtrekkings: Al 

Wat deurslaggewend blyk te wees in die kinders van gesm Al se meer positiewe 

geloofsvorming, is die positiewe invloed van die ourna se sosialisering en haar kognitiewe 

benadering tot die kinders se geloofsvorming_ Aangesien die huisgesin, (vol gens die 

definiering in hierdie verhandeling), blyk om nie 'n baie positiewe invloed uit te oefen op die 

kinders nie, is daar invloede buite die gesinskonteks wat deurslaggewend skyn te wees tot die 

vorming van hierdie kinders. Hierdie premis skyn in konflik te wees met hierdie verhandeling se 

basiese vertrekpunte en verdien verdere navorsing. Moontlik is die ouma se invloed op die 

kinders so sterk, <lat sy amper as 'n primere opvoeder beskou kan word in die vorming van 

hierdie kinders. Alternatiewelik kon <lit dalk 'n beter vertrekpunt gewees het om die huisgesin in 

die studie breer te definieer om sodoende alle persone in te sluit wat woonagtig is in een 

huishouding. Weens die noue verbondenheid en intimiteit van s6 'n huishouding, (soos in Al), 

"°Sien hoofstuk 3.3 oor die primere invloed van die ouerbuis op die kind se vonning. 
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kan dit wees dat iemand anders dan die biologiese ouers dien as primere rolmodelle vir die 

kinders. 

Dit wil voorkom dat waar 'n rolmodel 'n belangrike invloed het op 'n kind (sosialisering), die 

waardes en norme van daardie rolmodel gevestig word by die kind. In 'n gesin waar die ouma 

hoofsaaklik omsien na die jong dogter se godsdienstige ontwikkeling, gaan die dogter onder 

andere gereeld saam met die ouma kerk toe, terwyl die ouers (veral die pa), tuis bly. Dit blyk 

dat ten spyte van die pa se moontlike negatiewe godsdienstige rolmodel ( sosialisering), die kind 

haar godsdiens baie geniet Wat egter nie in hierdie studie bepaal kon word nie, is die 

langtermyneffek851 op haar geloof en godsdienstigheid vanwee die ouers se waardes, (wat 

geloof en godsdiens insluit), wat teenstrydig is met die ouma s'n. 

Wat hierdie problematiese gevalle we! uitwys is dat determinisme ten opsigte van die kind se 

ontwikkeling, 'n onhoudbare vertrekpunt is. Daarvoor is daar te veel veranderlikes wat op die 

menslike sisteern inwerk. Daar bestaan dus nie "absolute" reels en resepte waarvolgens kinders 

se geloof gevorm word nie. Die uniekheid van elke indiwidu852 moet dus in ag geneem word 

wanneer daar oor kinders se geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling besin word. 

9.7 ANDER WAARNEMINGS 

In hierdie afdeling word 'n paar waarnemings weergegee wat nie direk van toepassing is op die 

tema van hierdie studie nie maar wat tog vermelding verdien weens die interessantheid daarvan 

en/of die groot mate van voorkoms by die gesinnne wat deelgeneern het aan die navorsing. 

Hierdie waarnemings kan ook van belang wees vir verdere navorsing. 

"' Aangesien hierdie nie 'n longitudinale studie is nie. 

852Sien die moeder van gesin D4 se siening: " ... elke kind moet uitkom met sy eie 'manual', sy handleiding ... want hulle is so 
uniek. Jy kan nie eers die een kind met die andereen vergelyk nie. "D4: 26. 
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Wat opvallend was, is dat in reaksie op die vraag oor watter aspekte van die gesinslewe hul 

kinders se geloofslewe bemvloed, ouers geneig is om huisgodsdiens/boekevat (die kognitiewe 

dimensie daarvan), eerste te meld. Veral in gesinne waar sterk sosialisering nie baie prominent 

is nie, en minstens een van die ouers godsdienstig nie baie aktiefi53 is nie, word huisgodsdiens 

as 'n belangrike vormingsinvloed verrneld (en ook nie dat hulle dit noodwendig self beoefen het 

nie ). 'n Moontlike rede hiervoor kan gevind word in die oorlewering van hierdie tradisie deur 

die voorouers. Die waardes en norrne van voorgeslagte word dus soms geassimileer sonder die 

evaluering oor die funksionaliteit en betekenis daarvan. Dit blyk dat ouers onkundig is oor die 

vormingswaarde van die ander dimensies van menswees. Die persepsie bestaan gevolglik dat 

onderrig/vorming hoofsaaklik kognitiefvan aard is. 

V erskeie ouers het gemeld dat ouers se gebed vir hul kinders, 'n groot invloed uitoefen op 

laasgenoemde. Sommige ouers het dit veral waardevol gevind om vir hul kinders te bid terwyl 

hulle saans slaap. Selfs die seenbede tydens die erediens is vir een gesin belangrik gewees. Die 

moeder van C3 het die belangrikheid van gebed uitgewys om 'n rebelse tiener in die gesin te 

hanteer: 

"Die belangrikste is gebed. Dit is absoluut die belangrikste. Dan moet jy die Here 

wysheid vra. Jy moet se: 'Here, gee U my daardie wysheid om met hierdie kind van my 

te werk, om ham nie heeltemal van U af weg te dry[ nie'. Ek sal jou se die Here is 

absoluut getrou. Hy gee vir Jou daardie wysheid. "854 

Die moeder van gesin C2 sluit soos volg hierby aan: 

"Maar ek wil net iets noem ... wat baie belangrik en positief is. Ek het dit altyd gedoen 

maar my man het ... daarmee voorigegaan en dit ... is om oor die kinders te bid as 

hulle slaap. Dit is baie geestelik. Ek voe!, ek glo nie ans sal in hierdie !ewe kan sien ... 

die uitwerking daarvan nie. "855 

Dit was ook opmerklik dat ouers met probleemkinders veral verwys het na die noodsaaklikheid 

van gebed om sodoende die negatiewe geloofsvorming van hul kinders tee te werk. 

'"Hiermee word bedoel dat volgens die navonier se waameming, dit wil voorkom of die persoon min betrokke is by 
gemeentclike aktiwiteit en ook nie baie tyd inruim vir die persoonlike beoefening van godsdienstigheid en geloof nie. 

""82: 28. Sien ook B4: 9. 

'"c2: 12. 
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Dit het soms na vore getree tydens die onderhoude dat ouers se ervariug van hul kinderjare 

een was waarin hulle min fisieke kontak van hul ouers ervaar het. Hier volg 'n tipiese aanhaling 

van 'n moeder: 

" ... alhoewel ek in 'n huis grootgeword het waar ons nooit; ... my ma-hulle het nooit 

baie aan ons gevat nie, of so iets nie. Ons het in 'n baie liefdevolle huis groot geword, 

in dit opsig dat hulle altyd tyd gehad het vir ons, jy weet. My pa het altyd met ons 

speletjies om die kombuistafel gespeel en my ma het haar afgesloof vir ons. Maar 

daar was nooit hierdie ... my pa het tot in 'n mate: 'Ag kom sit bietjie op my skoot', 

maar my ma is nie 'n jisiese mens nie. Ten spyte daarvan, ek en my kinders - ons is 

gedurig [aan die] druk en vat aan mekaar. '"'56 

Redes vir hierdie verskynsel is egter nie verder nagevors nie. Tog kan dit afgevra word of dit te 

make het met die oorheersende Afrikanerkultuur van die eerste helfte van die eeu. 857 Die 

invloed van die Afrikanerkultuur rakende die gesin en die invloed daarvan verdien moontlike 

verdere navorsing. Dit het egter geblyk dat hierdie praktyk nie voortgesit is deur die ouers nie. 

Die invloed van die gemeentejeugbediening het geblyk om baie belangrik te wees op die tieners. 

Ongelukkig wil dit voorkom of interpersoonlike verhoudinge in heelwat van die gemeentes 

problematies blyk te wees. Dit wil blyk of die tieners nie weet hoe om in verhoudinge te handel 

nie. Gevolglik is daar heelwat van die tieners wat deelgeneem het aan die onderhoude wat 

verwerping ervaar het by hul plaaslike jeuggroepe. Emstige aandag behoort aan die toestand 

van jeugwerk in hierdie bepaalde kring verleen te word, (en moontlik ook in die grotere 

geloofsgemeenskap ), aangesien die gebrek aan positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit 

by godsdienstig aktiewe tieners, emosionele skade aan medejeug veroorsaak. Die Christelike 

deng van liefde blyk te ontbreek by baie godsdienstig aktiewe tieners asook by hul leiers. 

Die Kinderbybel blyk ook 'n handige geskenk te wees wat deur heelwat ouers en grootouers 

gekoop word vir die kinders. Dit is ook hoofsaaklik die moeders, (in teenstelling met die 

856c;J: 109. Hierdie geval dui daarop dat die invlocd van die ouers nie detemrinisties op die kind inwerk nie. Die kind 
besltik nog altyd oor 'n keuse om die voorbeeld van die ouers na te volg, al dan nie. Hierdie vrou en haar seun blyk om beide 
nie die voorbeeld van bul ouers na te volg nie. Dit kan moontlik wees dat die druk waardooder bierdie gesin gebuk gaan 
vanwee die pa se drankmisbruik, die ma en kinders diepgaande laat besin oor hul eie affektiwiteit en sosialisering en die 
voorbee!d van hul oners is nie klakkeloos nagevolg nie. Tog blyk dit dat hul oners steeds 'n invlocd op hulle gehad bet, al is 
dit om hul oucrs se gedrag be\wstelik nie na te volg nie. Die ouer sc invlocd blyk dus deurslaggewend te wees op die kind 
se wording, ten spyte van die kind se vermoe om self te kies. 

"'Aangesien al die respondente blanke Afrikaanssprekendes was. 
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vaders ), wat boekevat/huisgodsdiens met hul kleuters beoefen. Dit vind hoofsaaklik saans voor 

slapenstyd plaas. Die Kinderbybel skyn 'n sinvolle hulpmiddel te wees vir ouers wat 'n sterker 

kognitiewe benadering tot geloofsvorming verkies. Dit word egter betwyfel of ouers die 

sosialiseringswaarde van die Kinderbybel en die affektiewe invloed daarvan op hul kinders se 

geloofsvorming besef 

Laastens word 'n bondige samevatting oor die onderhoude met gevolgtrekkings en aanbevelings 

verskaf 

9.8 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKJNGS EN 

AANBEVEL/NGS VANUIT DIE EMPIR/ESE 

NAVORSINGSVERSLAG 

Die doe! van hierdie navorsing was om vas te stel hoe geloofsvorming en die uitleef van 

godsdienstigheid plaasvind in die betrokke AGS-gesinne. Hiervoor is vier dimensies van 

geloofsvorming, ( volgens die literatuurstudie ), van nader beskou om vas te st el hoe hierdie 

dimensies figureer in gesinne waar geloofsvorming (i) positief, (ii) redelik, en (iii) swak 

voorkom. Vanuit die bogenoemde kategoriee word 'n samevatting, gevolgtrekkings en 

aanbevelings gernaak rakende geloofsvorming. 

9.8.1 SAMEVA TTING EN GEVOLGTREKKINGS OOR BEVINDINGE 

Vervolgens word daar gekyk na 'n bondige samevatting van die vier kategoriee met die 

gevolgtrekkings van die navorser. 

• In gesinne waar geloofsvorming positief voorgekom het, bet positiewe sosialisering 

· ·prominent gefigureer. Dit het ook geblyk dat die affektiwiteit positief was. Gewoonlik is 

positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit saam waargeneem in 'n gesin. Die moraliteit 

-bet geblyk ook meer positief te wees in gesinne waar geloofsvorming positief was. Dit was 

egter opvallend dat kognitiwiteit nie altyd sterk gefigureer bet in hierdie gesinne nie. Die 

gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat positiewe sosialisering en affektiwiteit 

grondliggend is aan positiewe geloofsvorming. A!hoewel kognitiwiteit kan hydra om die 

geloofsvormingsproses af te rond, word daar afgelei dat kognitiwiteit nie s6 deurslaggewend 

is dat positiewe geloofsvorming teweeg gebring word nie. Die kwaliteit van geloofsvorming 
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kan dus in verband gebring word met die kwaliteit van sosialisering en die kwaliteit van 

affektiwiteit. 

• Die volgende kategorie bet naastenby dieselfde patroon gevolg as die vorige kategorie 

naamlik dat redelike geloofsvonning gepaard gegaan bet met redelike sosialisering en 

redelike affektiwiteit in die gesinne. Sosialisering en affektiwiteit het egter by sommige 

gesinne positief gefigureer. Wat egter geblyk bet om positiewe geloofsvorming te inhibeer, 

--was die negatiewe en/of "redelike" voorkoms van moraliteit. Waar ouers moralisties en 

"prekerig" oor bul godsdiens en etiese aangeleenthede gepraat het, was kinders geneig om 

minder te vorder in hul geloof en godsdienstige ontwikkeling. By die gesinne in hierdie 

kategorie het kognitiwiteit beide prominent en minder prominent voorgekom wat dus kan 

--fillndui dat kognitiwiteit nie 'n grondliggende invloed het op die geloofsvormingsproses nie. 

Weereens kan die gehalte van geloofsvorming berlei word na die gebalte van die 

sosialisering en affektiwiteit in die huisgesin. 

• Die voorkoms van negatiewe geloofsvorming by kinders in die gesin het gepaard gegaan 

met negatiewe sosialisering, negatiewe affektiwiteit en die afwesigheid van kognitiwiteit, 

hetsy by wyse van formele of informele kommunikasie. Moraliteit het ook nie prominent in 

die betrokke gesinne gefigureer nie, en selfs negatief gefigureer. Dit blyk dat swak 

--geloofsvorming eerder in verband gebring kan word met negatiewe sosialisering en 

negatiewe affektiwiteit as met die Jae voorkoms van 'n kognitiewe benadering. 

• Die laaste kategorie wat die navorser geskep het, bet problematiese gevaJle hanteer. Hier is 

gesinne ingesluit wat nie by die voorafgaande kategoriee geakkommodeer kon word nie. 

Heide die gesinne in hierdie kategorie is gevalle wat nie heeltemal ooreenstem met die 

basiese vertrekpunte van hierdie verhandeling nie. In die een geval het 'n redelike mate van 

geloofsvorming plaasgevind terwyl die sosialisering, affektiwiteit, moraliteit en kognitiwiteit 

vanaf die vader baie negatief plaasgevind het. Dit het geblyk dat die negatiewe 

gesinsomstandighede se negatiewe invloed 'n "versadigingspunt" kan bereik en gevolglik 'n 

meer positiewe geloofsvorming teweeg kan bring. Die moeder se redelike sosialisering en 

"warm" affektiwiteit het ook die geleentbeid geskep vir die kind se geloof om redelik te 

ontwikkel. Hierdie positiewe rolmodel, te midde van gesinskrisisse, blyk om van kardinale 

belang te wees in die geloofsvorming van die kind. In die tweede geval bet die kind se geloof 
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negatief ontwikkel ten spyte van die positiewe teenwoordigheid van sosialisering en 

affektiwiteit. Moraliteit het redelik sterk gefigureer alhoewel die moeder soms moralisties 

was in haar gesprekke met die kinders. Kognitiwiteit het nie by wyse van huisgodsdiens 

-voorgekom nie maar deur informele gesprekke. 'n Negatiewe ervaring met 'n pastoor het 'n 

sterk negatiewe invloed gehad op 'n tienerseun se geloof en godsdiens wat daarop dui dat 

invloede buite die gesin 'n sterker impak gehad het op die kind se geloofsvorming as die 

positiewe sosialisering en affektiwitei.1: in die gesin. Dit blyk om in teenstelling te wees met 

die µitgangspunt van hierdie verhandeling. Gevolglik verg die invloed van sosialisering van 

buite die huisgesin op die kind se geloofsvorrning, verdere navorsing. Dit kan dan vergelyk 

word met die invloed van sosialisering van binne die huisgesin, op die 

geloofsvorrningsproses. 

9.8.2 AANBEVELINGS 

V anuit die bogenoemde samevatting en gevolgtrekkings wil die navorser aanbevelings maak 

wat eerstens betrekking het op gemeentes en tweedens van toepassing is op die huisgesin self. 

9. 8.2. J Die gemeente 

Daar word vervolgens aanbeveel rakende die gemeente dat: 

• ouers meer bewus gemaak behoort te word, deur veral pastors/predikante en Christelike 

onderrigleiers, aangaande die belangrike vorrningsinvloed van sosialisering en affektiwiteit 

• meer aandag in die prediking geskenk word aan temas wat relevant is vir die moderne gesin 

om sodoende die probleme en uitdagings wat Christelik-religieuse opvoeding hied, te kan 

hanteer 

• jeugwerkers ook sal konsentreer om Christelike gedrag te bevorder onder die tieners, nie net 

by wyse van gesprekvoering en prediking nie maar veral by wyse van die voorbeeld van hul 

eie positiewe sosialisering en positiewe affektiwiteit 

• Christelike ouerskapkursusse/Bybelstudies/selgroepe gestig kan word om ouers te 

ondersteun in hierdie allerbelangrike taak, naamlik die vorrning van hul kinders 

9.8.2.2 Die huisgesin 

Die volgende gedagtes rakende die gesin stel voor dat: 

• ouers meer noukeurig sal let op die invloed van hul sosialisering en affektiwiteit in die gesin 

en dat hulle sal poog om hul eie gedrag en affektiwiteit te wysig waar nodig. (Die wyse hoe 
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gedragsverandering by ouers kan plaasvind en die affektiwiteit in die gesin kan verbeter, is 

egter die tema van 'n volgende studie) 

• ouers moet poog om hulself so goed moontlik te bekwaam Vlr die Christelike 

opvoedingstaak by wyse van literatuurstudies, kursusse en persoonlike toewyding aan God 

• daar in die gesin doelbewus beplan word om meer tyd met mekaar te spandeer sodat 

sosialisering 'n groter impak op mekaar kan uitoefen 

9.8.3 SLOTOPMERKING 

Die navorser se wense is <lat die kerkamptenary, sowel as ouers, hul aandag meer sal fokus op 

die vorming van ons kosbare kinders sodat God verheerlik kan word in en deur die Christelike 

gesin. Die navorser hoop om deur hierdie navorsing die gedagtes van kollegas en ouers te 

stimuleer om verder te besin oor die tema van hierdie verhandeling. 
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In hierdie slothoofstuk word daar oorsigtelik gekyk na die werk van die navorsing soos vervat 

in hierdie verhandeling. 

In hoofstuk een is die motivering verskaf vir die tema van hierdie navorsing. In die volgende 

hoofstuk is die navorsingsprobleem uitgelig, naamlik, dat daar deur hierdie studie gepoog word 

om die invloed vas te stel van die huisgesin op die geloofsvorming en godsdiensbelewenis van 

die kind. Die invloed van kognitiwiteit, affektiwiteit en moraliteit, maak ook deel uit van die 

navorsingsprobleem. Die navorsingstaak dui op 'n tweeledige aanpak van hierdie tema, naamlik, 

'n literatuurstudie en 'n kwalitatief-georienteerde ondersoek onder lidmate van die Apostoliese 

Geloofsending van Suid-Afrika. 

Hoofstuk drie handel oor geloofsvorming in die gesin. Verskeie perspektiewe op geloof is 

bespreek asook wat godsdiens behels. Die verhouding tussen geloof en godsdiens is verder 

onder die loep geneem terwyl gesinsdinamika ook bespreek is. 

'n Tradisioneel-kognitiewe benadering tot geloofsvorming is in hoofstuk vier aangepak. Die 

verhouding tussen kognisie en geloofsvorming is bespreek asook die rol van die ontwikkelende 

mens en kognitiwiteit. Die positiewe aspekte van 'n tradisioneel-kognitiewe benadering tot 

geloofsvorming is ook aangedui. 

In hoofstuk vyf is 'n sosialiseringsbenadering tot geloofsvorming bespreek. Na 'n 

begripsomskrywing is die konteks van geloofsvorming aangedui. Vervolgens is verskillende 

aspekte van sosialisering in besonderhede bespreek, soos, onder andere, kommunikasie, 

vertroue, rites en rituele, en ervaring, Die rol van die Bybel in sosialisering is ook aangedui 

sowel as die verband tussen sosialisering en moraliteit. Die verband tussen die gemeente en die 

gesin in die sosialiseringsproses is voor die rol van die bree gemeenskap in sosialisering ter 

sprake gekom in hierdie hoofstuk. Tradisie en sosialisering, asook die dialektiese verhouding in 

die vormingsproses is ook onder oe geneem. Die tekortkominge van 'n sosialiseringsbenadering 

is laastens in hierdie hoofstuk uitgelig. 
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Hoofstuk ses het gehandel oor die rol van affektiwiteit in geloofsvorming. Eerstens is die 

doelwitte van affuktiewe vonning bespreek, byvoorbeeld, emosionele volwassenheid, heelheid, 

vertroue in eie gevoelens, selfkennis, 'n vertrouensklimaat, die vorming van waardes en norme, 

asook gesindheid jeens geloof en godsdiens. 'n Bespreking oor verskillende vorme van 

affektiwiteit het hierdie hoofstuk afgesluit. Dit het ingesluit: liefde, emosies, gevoelens, 

gesindheid, waardes, voorstelling en fantasering, gewaarwordinge, die onbewuste, drange, 

behoeftes, motivering, en die gemoedstoestand. 

Moraliteit en geloofsvonning is in hoofstuk sewe aangepak. Die verhouding tussen moraliteit 

en kognisie, asook tussen sosialisering en moraliteit, is vervolgens bespreek. Die verhouding 

tussen dissipline en geloofsvorming is aangeraak waama waardes en norme onder bespreking 

gekom het. Ten slotte is die verhouding tussen affektiwiteit en moraliteit bespreek. 

In hoofstuk agt is die grondslag van empiriese navorsing in die praktiese teologie bespreek. Die 

wetenskapsfilosofiese vertrekpunte van praktiese teologie is hoofsaaklik in hierdie hoofstuk 

aangedui. Daar is vervolgens verwys na 'n empiriese metodologie wat kan hydra om geloof en 

godsdiens vanuit 'n "antler" vertrekpunt te beskou en te interpreteer. Wetenskaplike 

kennisverwerwing is vervolgens bespreek in terme van die "standaardbeeld" van 

kennisverwerwing, asook volgens die modelle van Popper en Kuhn. Vervolgens is aangesluit by 

'n handelingswetenskaplike benadering tot praktiese teologie. Die kwalitatief-georienteerde, 

semi-gestruktueerde onderhoude is ook bespreek met die veldafbakening en kriteria van 

deelnemers wat aangedui is. 

Die empiriese navorsingsverslag is in hoofstuk nege weergegee. Drie funksionele kategorie is 

geskep, naarnlik, (i) positiewe geloofsvonning, (ii) redelike geloofsvonning, en (iii) swak 

geloofsvorming. 'n Laaste kategorie is geskep om die problernatiese gevalle te akkommodeer en 

om verantwoording te doen van al die semi-gestruktueerde onderhoude. Na afloop van elke 

kategorie is 'n samevatting en gevolgtrekkings weergegee om die bevindinge vanuit die data op 

te som en aan te dui waar rigtingwysers voorkom aangaande die figurering van die verkillende 

dimensies. Andere waamemings wat na vore getree het in die navorsing, maar nie direk van 

toepassing is op die kategorisering van die data nie, het ook aan die beurt gekom. Die hoofstuk 
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is afgesluit met 'n samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings vanuit die empiriese 

navorsingsverslag. 

Opsommenderwys kan vermeld word dat die bevindinge van die Iiteratuurstudie sowel as die 

van die empiriese navorsing, daarop dui dat sosialisering 'n baie prominente rol vertolk in die 

proses van geloofsvorming en godsdienstige ontwikkeling by die kind in die ouerhuis. 

Affektiwiteit blyk om ook 'n baie belangrike invloed uit te oefen op die vorming van die kind se 

geloof Die morele dimensie van die kind se geloofsvorming blyk om 'n noue verbintenis te he 

met sosialisering en affektiwiteit. Die invloed van kognitiwiteit op geloofsvorming blyk egter 

om nie so grondliggend te wees as wat daar soms voorgegee wil word nie. 
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