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OPSOMMING 

Die navorsing vir hierdie studie het getoon dat die lewensomstandighede van die 

meerderheid kinders in Suid-Afrika uiters kompleks en problematies is, in so 'n mate 

dat nie alleen die lewenskwaliteit van kinders nie, maar hulle !ewe self bedreig word. 

Benewens die maatreels van owerheidswee om die lot van kinders te verbeter. is dit 

by uitstek die Christelike kerk wat in staat is om 'n unieke en tegelyk volledig 

relevante bydrae te !ewer tot die debat. prosesse en aksies rakende kinders in Suid

Afrika. Hierin sal die kerk horn egter moet laat lei deur ·n teologie wat op 

kontekstueel en missioner verantwoorde wyse beoefen word. 

In die studie word daarom bepaalde kritiese elemente ge'identifiseer wat in \erdere 

teorievorming oor kinderbediening aangewend kan word. Wat in die verband die 

navorser voor oe staan, is die formulering van ·n prakties-teologiese teorie wat 

enersyds aan 'n Skrifgetroue teologie ontleen en andersyds aan die kontekstuele 

realiteite van kinders georienteer is. 



SUMMARY 

The research for this study has shown that the circumstances in which the majority of 

children in South Africa find themselves, are extremely complex and problematic, to 

such an extent that not only the quality of children's lives is endangered, but their 

lives as such. 

Besides the measures taken by government to improve the situation of children. it is 

pre-eminently the Christian church that is able to render a unique and. at the same 

time. a fully relevant contribution to the debate. processes and actions regarding 

children in South Africa. For this to be achieved. ho\\e,er. the church should be 

guided by a theology that is truly contextual and missionary in nature. 

In this study. therefore. distinct critical elements are being identified, "hich could be 

utilized in shaping a theory for child ministry. What is visualized by the researcher in 

this regard, is the formulation of a practical-theological theory that is derived from a 

Scripturally sound theology, on the one hand, and. on the other, oriented to the 

contextual realities of children. 

KEY CONCEPTS 

children in South Africa: socio-economic conditions: contextual theology: practical 

theology: critical elements; identity. task and ministry of the church: child ministry: 

advocacy. 
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HOOFSTUKl 

INLEIDING TOT NA VORSINGSONDERSOEK 

1.1 Afbakening van navorsingsterrein 

In die afgelope aantal jare het literatuur, statistieke en gesprekke oor kinders (hulle 

eietydse omstandighede, probleme en behoeftes) al hoe meer begin toeneem - op 

nasionale sowel as internasionale vlak. 

Op I Junie 2001, Internasionale Kinderdag, is die presidensiele verslag Children in 

200 I - A Report on the state of the Nation's Children (Office on the Rights of the 

Child (ORC) 2001a) bekend gemaak. Die verslag, in die vorm van ·n nasionale oudit 

gegrond op die sensus van 1996 en gegewens van ander regeringsdepartemente, werp 

lig op die maatskaplike uitwerking van die erfenis van apartheid, MIY Nigs, 

gesinsgeweld, ongelyke onderwysgeleenthede, ondervoeding en seksuele uitbuiting 

op Suid-Arrika se kinderbevolking van meer as sestien miljoen. 

Statistiese gegewens in die verslag (ORC 200Ja) le onder andere bloot dat 

werkloosheidsvlakke hoog is; meer vroue as mans werkloos is; huishoudings wat 

deur vroue beheer word 'n groter kans staan om te verarm (ORC 200la:34) en ses uit 

elke tien kinders in armoede leef (ORC 200la:33). Dit wil voorkom asof ernstige 

sosiale probleme die gevolg is van sosio-ekonomiese omstandighede. Kinders uit arm 

families het gevolglik ·n kleiner kans om hul skoolloopbaan te voltooi en sodoende 

word meer kinders aan misdaad en geweld blootgestel (ORC 2001 a:35). In 

September 1999 was 2 026 kinders verhoorafwagtend in tronke en I 3 75 is weens 'n 

verskeidenheid misdade gestraf (ORC 200Ja:J07). Meer as 200 000 kinders tussen 

tien en veertien word uitgebuit vir kinderarbeid en 'n onbepaalde getal is deel van 'n 

kommersiele seksbedryf (ORC 2001a:110). 

Die gesondheid van kinders is as 'n fokusarea gei'dentifiseer wat prioriteit moet geniet 

(ORC 2001 a:68). Statistieke toon dat van alle kinders jonger as vyf 21 % aan 

buikloop en 10% aan akute asemhalinginfeksies sterf (ORC 200Ja:27) en dat 

MIV /Vigs die gesondheid van kinders ernstig bedreig (ORC 2001 a:77). Yan die 
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swanger vroue wat hulle in 1998 by die staat se voorgeboorte-klinieke aangemeld het, 

is 22,8% MIV-positief getoets (ORC 200la:85). Vermoedelik is 80 000 kinders in 

1997 MIV-positiefgebore (ORC 200la:86). 

Kinders se groei-omgewings word verder gekenmerk deur familiestrukture wat 

gefragmenteerd en selfs ontbind is (ORC 200la:54). Die moeders van 24 325 kinders 

en die vaders van 333 510 kon nie opgespoor word nie (ORC 200la:56). Tot op hede 

het meer as 180 000 kinders jonger as vyftien een of albei ouers weens vigs verloor 

(ORC 200la:88). Van nagenoeg 99 000 huishoudings staan kinders tussen die 

ouderdom van tien en sewentien aan die hoof(ORC 200la:57). 

Kinders is ook daagliks slagoffers van misdaad. Gedurende 1998 het die polisie se 

kinderbeskermingseenheid 37 352 misdade teen kinders ondersoek, waarvan 57% 

seksuele oortredinge was (ORC 200Ia:138). 

Dit is dus in die Jig van die kontekstuele realiteite soos hierbo vermeld duidelik dat 

die omstandighede van kinders in Suid-Afrika erg problematies is. Die verslag van 

168 bladsye loon wel dat navorsing en gesprek oor die versorging en beskerming van 

kinders in Suid-Afrika tans hoe prioriteit genie!. Die vraag is egter watter rol die kerk 

as publieke kerk 1 al in die debat, prosesse en aksies rakende kinders gespeel het. 

Die teleurstellende is dat dit blyk dat teoloe tot nog toe min of geen bydrae tot die 

internasionale debat rakende kinders gelewer het nie. Browning (in Bunge 200I:xi) 

se hieroor die volgende: "While there has been a groundswell in new scholarship on 

children from psychologists, sociologists, historians and philosophers, contemporary 

theologians have on the whole neglected childhood as a serious intellectual or moral 

concern." De Vries (200Ia:162) bevestig hierdie stand van sake en voeg by: "But 

1 Met die term ·'publieke kerk" bedoel die navorsing dat die kerk betrokke moet raak in die publieke 
debat. prosesse en aksies rondom die versorging en beskerming van kinders. Daadwerklike 
betrokkenheid in hierdie debat, prosesse en aksies sal volgens Christo Thesnaar (2001:13) '"n openheid 
illustreer \\·at juis deur kommunikasie en interaksie tot stand korn. Met hierdie openheid kan die 
··pubHeke kerk'" volgens Tbesnaar ook 'n "publieke teologie" beoefen v.·at sal verseker dat dit 
gesindhede in die sosiale arena kan be"invloed en transformeer. Die openheid van die kerk om betrokke 
te raak by debatte, aksies en prosesse insake die versorging en beskerming van kindcrs sal dit vir die 
kerk moontlik maak om as publieke forum bckend te staan \\'aar kinders ooreenkomstig hul vvaarde 
aandag, versorging en beskerming kan geniet. 

2 



until very recently, the field of systematic theology in the twentieth century has been 

largely silent on the question of children." 

Marcia J Bunge (2001:3) is van mening dat wanneer ons vra wat die Christelike 

teologie tot die hele publieke en akademiese debat oor kinders kan hydra, daar maklik 

veronderstel kan word dat dit baie min het om te bied; en indien die Christelike 

teologie wel iets het om te bied dit selfs destruktiefvan aard is. 

Die rede vir hierdie vermoede is vol gens Bunge (200 I :3) tweeledig van aard. 

Enersyds was die sake rakende kinders in bykans elke area van die teologie bloat 

marginaal. Sistematiese teoloe en Christen-etici het min oor kinders te se gehad en 

ernstige nadenke oor kinders nie as hoe prioriteit beskou nie. 

Wat van die Katolieke Kerk beweer word, se Todd Whitmore (in Bunge 2001:3) kan 

op die Christelike teologie in die algemeen toegepas word: "There is no well

developed social teaching on the nature of children and why we should care about and 

for them." Whitmore is verder van mening dat sake rakende kinders soms in 

teologiese nadenke oor die familie aangespreek word. In die meeste gevalle moedig 

die kerk ouers slegs aan om hul kinders in die geloofte onderrig en vir kinders om hul 

ouers te gehoorsaam. Daar is gevolglik 'n afwesigheid van besinning ten opsigte van 

ander problematiek rakende kinders. 

Andersyds is aannames rakende Christelike perspektiewe op kinders volgens Bunge 

(200 I :5) hoofsaaklik gevorm deur resente en ontstellende studies (bv Capps 1995) oor 

die religieuse wortels van kindermishandeling. 'n Tipe onmenslike pedagogiek het 

voorrang geniet wat klem le op die absolute gehoorsaamheid van kinders teenoor hul 

ouers, op die sondige aard of verdorwenheid van kinders en op die belangrikheid om 

hul wil op 'n baie vroee ouderdom met behulp van growwe fisieke straf te breek. 

Vol gens somm ige van hierdie studies is die gedagte dat kinders sondig is ondersteun 

deur die argument dat ouers verplig is om hul kinders te straf omdat God sy mense 

straf. Absolute gehoorsaamheid aan God vereis absolute gehoorsaamheid aan ouers, 

selfs al tree hulle onregverdig op. Die beklemtoning van gehoorsaamheid as 

pedagogiese spitspunt in teologiese besinning laat die indruk dat kinders slegs ernstig 

opgeneem word in die mate dat hulle soos volwassenes dink en optree. 
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Bunge (2001 :5) is daarom van mening dat sonder verdere kennis oor wat die kerk 

gister en vandag oor kinders te se het en sonder gefokusde aandag op kinders in die 

teologie, dit maklik is om te veronderstel dat wat die Christelike teologie tot nadenke 

oor kinders bydra uiters irrelevant en destruktief is. Selfs wanneer teoloe hulle 

eksplisiet ten opsigte van die fisieke straf van kinders uitspreek, blyk dit dat die 

siening dat kinders sander meer sondig is hopeloos uit voeling is met die algemene 

psigologiese beskouing van kinders, naamlik dat hulle potensiaal het vir ontwikkeling 

en aan liefdevolle versorging behoefte het. 

Verskeie etici en pastorale teoloe het egter veral deur die Godsdiens, Kultuur en 

Familie Projek onder leiding van Don Browning 'n aantal nuwe studies gegenereer 

wat direk op die familie fokus en sodoende lig gewerp het op sake rakende kinders.2 

Bunge (200 I :7) is egter van mening dat daar in die bestaande literatuur nog steeds 'n 

leemte bestaan in terme van teologiese grondslae en vertrekpunte vir die staat, die 

gemeenskap, die familie en die kerk se verpligtinge teenoor kinders. 

1.2 Motivering vir keuse van onderwerp 

De Vos (1998:55-57) is van mening dat die keuse van 'n tema be'invloed word deur 'n 

navorser se belangstelling in 'n bepaalde tema, die teoretiese ondersoek wat daarop 

volg, asook die formulering van 'n algemene hipotese in verband met die tema. Die 

navorser se motivering vir hierdie ondersoek word aan die hand van bogenoemde 

hieronder uiteengesit. 

Vanwee die navorser se belangstelling in kinders is 'n teoretiese ondersoek oor 

kinders in Suid-Afrika ondemeem. Met die bestudering van die verslag Children in 

2001 - A Report on the state of the Nation's Children (ORC 200la) het dit duidelik 

geblyk dat baie kinders in Suid-Afrika 'n gebrek aan veiligheid, sekuriteit, stabiliteit 

en 'n liefdevolle, sorgende gemeenskap ervaar. Dit daag die Christelike teologie nie 

net uit om na te dink oor die verantwoordelikheid en verpligtinge van ouers teenoor 

hul eie kinders nie, maar ook oor die verantwoordelikheid van die kerk in die 

beskerming, versorging, koestering en bediening van Suid-Afrika se kinders. 

~ Sien bv Don Brov.1ning ... [et al]: Fron1 Culture l-Vars to Con1mon Ground: Religion and the 
American Family Debate (1997); en Herbert Anderson ... [et al] (ed): The Family Handbook ( 1998). 
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Die navorser is daarvan oortuig dat ju is die Christelike teologie iets unieks het om by 

te dra tot die huidige bespreking in ons kultuur oor kinders, juis vanwee die feit dat 

sorg en voorspraak vir kinders so sentraal (behoort te) staan in die Christelike geloof 

en lewe. 

Alhoewel daar oor die afgelope jare vordcring te bespeur is met betrekking tot 

navorsing oor kinders, is.Bunge (2001:6) tereg van oortuiging dat daar in die huidige 

literatuur steeds ·n gebrek is rakende teologiese perspektiewe op kinders en ons 

verpligtinge teenoor hulle. 

Yanuit die teoretiese ondersoek is dit duidelik <lat navorsing rakende die formulering 

van kritiese elemente van 'n relevante prakties-teologiese teorie vir kinderbediening, 

georienteer aan die teologie en die eietydse werklikheid waarin kinders Jeef, volledig 

tydsrelevant is en verband hou met 'n praktiese probleem in die samelewing waarin 'n 

kritiese bevolkingskomponent, naamlik kinders, sentraal staan. 

1.3 Probleemformulering 

Die konteks van kinders in Suid-Afrika ondersteun in vele opsigte nie die optimale 

ontwikkeling van baie van ons land se kinders nie. Louw (1990:25-26) is van mening 

dat die kind se ontwikkeling reeds so vroeg as die prenatale stadium deur 

omgewingsfaktore be"invloed word. Nelson (1992: I) merk ook op dat die 

gemeenskap waarbinne kinders hulle bevind hul morele ontwikkeling bepaal. 

Die kerk het in die lig van bogenoemde ·n sosiale verantwoordelikheid om die sosio

ekonomiese en sosio-politieke omstandighede wat kinders se lewenskwaliteit nadelig 

be"invloed, krities-profeties te ontmasker en alternatiewe te beproef. Burger 

(1997:134) plaas die rol van die kerk verder in perspektief. Hy se die wereld is 'n 

koue en onveilige plek, en daarom soek mense in die kerk na lewe, liefde en die 

wannte van geloofsgemeenskap. Uit die bestudering van die konteks waarin kinders 

in Suid-Afrika grootword, blyk dit duidelik dat kinders 'n alternatiewe gemeenskap 

nodig het wat as pleitbesorger namens hulle in die samelewing kan optree en waar 

hulle onvoorwaardelik aanvaar en met lief de omring word. Sell (1995: 175) toon aan 
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dat die kerk moontlik die enigste voorsiener is van primere verhoudinge waarin 

kinders kan staan. 

Die kerk kan in sy ywerige betrokkenheid in die wereld van kinders God se hart vir 

kinders openbaar. Deur sy betrokkenheid in die verbetering van die omstandighede 

van kinders kan die kerk ontmoetingsgebeure tussen God en die kind bemiddel. Die 

kerk kan dus 'n blywende indruk laat op die wyse waarop die kind God beleef. 

Vergote (1989:5) se tereg dat religieuse kontekste baie belangrik is vir 'n 

Godservaring om te gebeur: "Religieuze ervaring heeft plaast binne een religieuze 

context. Onze onderzoeking wijzen er op dat er geen spontane religieuze ervaring 

bestaat... De mens kan slechts een religieuze ervaring hebben wanneer hij zich laat 

opnemen in een religieuze context. .. " Die kerk se rol in die voorsiening van 

religieuse kontekste is krities belangrik veral vir kinders wie se fisieke, emosionele, 

sosiale, ekonomiese en opvoedkundige toestande hulle verhinder om hul Godgegewe 

potensiaal te ontwikkel. 

Die probleem is egter dat daar in die huidige debat oor kinders 'n teologiese vakuum 

bestaan (Browning in Bunge 2001 :xi; Bunge 2001:3; De Vries 200Ia:162). Wanneer 

teoloe wel 'n bydrae gelewer het, was dit dikwels destruktief van aard. Daar bestaan 

dus tot op hede min of geen praktiese riglyne in die teologie rakende die kerk se 

bediening aan kinders in Suid-Afrika nie. 

'n Verdere probleem is dat die prakties-teologiese riglyne rakende kinderbediening 

wat wel gangbaar is, slegs vir gemeentes tot hulp is in die bediening van 

gemeentekinders. Daar ontbreek dus praktiese riglyne oor hoe die kerk die 

kontekstuele realiteite rakende kinders in die samelewing kan benader om sodoende 

sy publieke rol in Su id-A frika te vervul. Dit is daarom belangrik dat die nadenke ten 

opsigte van kinders ook kontekstueel verantwoord sal word. ·n Kontekstuele 

gerigtheid impliseer dat die Christelike teologie voortdurend oor die wereld sal nadink 

en die wereld sal probeer verstaan ten einde praktiese riglyne te bied oor hoe die 

evangelieboodskap reg en toepaslik aan ander oorgedra kan word. Vir die doeleindes 

van hierdie navorsing is dit belangrik om die konteks van kinders deeglik te 

ondersoek om 'n prakties-teologiese teorie rakende kinders te formuleer wat relevant 

is vir die konteks van kinders in Suid-Afrika. 
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Die probleem waarop hierdie navorsing gevolglik wil fokus is die gebrek aan 'n 

kontekstuele prakties-teologiese teorie rakende kinders, wat enersyds teologies en 

andersyds aan die eietydse werklikheid van kinders georii!nteer is. 

Die probleem word in hierdie studie benader deur die konteks van kinders in Suid

Afrika asook die teologie rakende kinders te verreken en kritiese elemente vir ·n 

prakties-teologiese teorie vir kinderbediening te formuleer. 

1.4 NaYorsingsdoelstelling en -doelwitte 

1.4.1 Navorsingsdoelstelling 

Aangesien die navorsing van beperkte omvang is, sal die navorser slegs 'n beperkte 

bydrae kan !ewer in die ontwikkeling van 'n kontekstuele prakties-teologiese teorie 

vir kinders. Die doelstelling van hierdie navorsing is om kritiese elemente vir 'n 

prakties-teologiese teorie, georienteer aan die teologie en aan die eietydse konteks van 

kinders, te formuleer ten einde daartoe byte dra dat die kerk 'n relevante en wesenlike 

bydrae tot die hedendaagse debat oor kinders in Suid-Afrika kan !ewer. 

1.4.2 Navorsingsdoelwitte 

Die navorser poog om die leefwereld van kinders in Suid-Afrika te ondersoek ten 

einde implikasies en uitdagings vir die kerk se bediening aan, saam met en deur die 

kind te identifiseer; teologiese perspektiewe wat ·n invloed op Christelike denke en 

praktyke rakende die kind het deur middel van 'n literatuurstudie te identifiseer en te 

evalueer; en kritiese elemente vir 'n relevante prakties-teologiese teorie te formuleer 

wat die kerk se bediening aan, met en deur die kind kan rig en stuur. 

1.5 Navorsingsnaag 

Yolgens De Vos ( 1998: 116) word daar tydens 'n navorsingsondersoek van 'n 

navorsingsvraag gebruik gemaak indien ..... convincing theory about the supposed 

relationship among variables may be lacking." Reynolds (1995:8) ondersteun hierdie 

siening en is van mening dat ·n navorsingsvraag relevant is ten opsigte van 'n 
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ondersoek indien 'n verkennende of beskrywende studie onderneem word. Vanuit die 

aard van die huidige navorsingsondersoek is die volgende navorsingsvraag 

geformuleer: 

Kan ·n dialoog tussen teologiese en kontekstuele verrekening rakende 

kinders bydra tot die ontwikkeling van 'n konlekstuele prakties

teologiese teorie wal die praxis van kinderbediening in en deur die 

kerk rig en stuur> 

1.6 Navorsingsmetodologie 

Volgens Leedy (in De Vos 1998:15) word die navorsingsmetodologie deur die 

probleem wat nagevors word asook die aard van die data bepaal. 'n Deeglike en 

weldeurdagte uiteensetting blyk van belang te wees. Die navorsingsmetodologie van 

toe passing op hierdie navorsing word hieronder uiteengesit. 

Yolgens De Vos (1998:239,360) kan daar tussen drie navorsingsbenaderinge 

onderskei word, naamlik 'n kwalitatiewe en 'n kwantitatiewe benadering, asook 'n 

kwanti-kwalitatiewe kombinasie van beide. Leedy (1997: 165) is dit eens met De Vos 

(1998:239) dat elke benadering 'n paradigma verteenwoordig wat 'n bepaalde rigting 

aan die navorsingsondersoek verleen. 

Yir die doel van hierdie navorsing is daar van die kwalitatiewe benadering gebruik 

gemaak. Heyns en Pieterse (1990:81) is van mening dat wanneer ons met 'n geringe 

teorie te doen het waar ons min kennis oor ·n saak het, ons wil vasstel wat daar in 

feite in die praktyk aan die gang is. 

In hierdie navorsing word die volgende vrae gevolglik gevra: 

Watter teologiese perspektiewe is onderliggend aan die kerk se kinderbediening

praktyk? En: Watter implikasies het die konteks waarin kinders in Suid-Afrika 

grootword vir die kerk se bediening aan, saam met en deur kinders? 

Van der Ven (in Heyns & Pieterse 1990:81) noem bogenoemde knowing that-vrae. 

Aangesien die navorsing te doen het met ·n geringe teorie en knowing that-vrae stel, 

8 



sal 'n induktiewe proses van data-organisering gebruik word wat impliseer dat daar 

by wyse van waarnemings teoretiese gevolgtrekkings gemaak word. In hierdie 

navorsing kan daar nie 'n hipotese geformuleer word nie omdat hipoteses op reeds 

bestaande kennis bou. Die navorser gaan deur die verloop van die 

navorsingsondersoek kennis opdoen en eindig met 'n navorsingsvermoede of 'n 

hipotese vanuit die materiaal. Daarteenoor toets kwantitatiewe navorsing volgens De 

Vos ( 1998:72,242-243) en Leedy (1997: 165) teoretiese stellinge wat vooraf 

geformuleer is. 

Die soort navorsing wat tydens hierdie ondersoek gebruik word, is toegepaste 

navorsing. Toegepaste navorsing is daarop gerig om onmiddellike praktykprobleme 

te konfronteer asook om kennis aangaande die praktiese toepassing van beginsels 

hieromtrent te ontwikkel ten einde oplossings vir die praktykprobleme te verkry. 

Soos reeds uiteengesit is nadenke oar kinders in die Christelike teologie wat praktiese 

riglyne kan bied vir die versorging, beskerming en koestering van kinders in Suid

Afrika 'n wesenlike prioriteit, aangesien sake rakende kinders in bykans elke area van 

die teologie marginaal is en daar min navorsing oor die praxis van kinderbediening 

beskikbaar is (Browning in Bunge 2001 :xi; Bunge 2001 :3; De Vries 2001a:l 62). 

Uit die aard van die huidige navorsing word daar van 'n verkennende 

navorsingsontwerp gebruik gemaak. Volgens De Vos (1998:77) kan die 

navorsingsontwerp gesien word as die neerle van 'n plan waarvolgens die 

wetenskaplike ondersoek deur die navorser verrig sal word. Die aard en doe! van die 

navorsing sal bepaal van watter tipe navorsingsontwerp die navorser gebruik maak, 

aangesien daar tussen verskeie ontwerpe onderskei kan word. 'n Verkennende studie 

fokus op die verkenning van 'n relatief onbekende terrein ten einde nuwe insigte oar 

die saak/onderwerp wat bestudeer word bekend te maak. asook om nuwe hipotese(s) 

oor 'n bestaande verskynsel/saak te ontwikkel. Die teoretisering en praktisering 

aangaande die bediening aan, saam met en deur kinders in en deur die kerk in die 

konteks van die moderne samelewing is 'n relatief onbekende terrein waaromtrent 

nuwe insigte bekend gemaak kan word. Deur middel van die huidige 

navorsingsondersoek word tewens prioriteite en hipoteses vir verdere navorsing 

geYdentifiseer, terwyl die eksplorasie van die huidige navorsingstema plaasvind 

(Garbers 1996:295; De Vos 1998:124). 
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1.7 Posisionering van navorsing in die stndieveld van die praktiese teologie 

Dit is gepas dat die navorser se verstaan van praktiese teologie as dissipline 

weergegee word. Gevolglik word belangrike metodologiese ontwikkelinge in die 

praktiese teologie bespreek, en in die lig daarvan sal die prakties-teologiese gerigtheid 

asook die meta-, basis- en praktykteorie van hierdie navorsing aangedui word. 

Laastens sal die onderliggende prakties-teologiese benadering waarop die navorsing 

gebaseer is, verduidelik word. 

1. 7.1 Metodologiese ontwikkelinge in die praktiese teologie 

In hierdie navorsing word daar deurlopend rekening gehou met belangrike 

metodologiese ontwikkelinge wat volgens Pieterse en Dreyer (I 995:31) in die 

praktiese teologie plaasgevind het. 

1.7.1.1 Die verbreding van die objek van praktiese teologie 

Volgens Pieterse en Dreyer (1995:33) kan die klemverskuiwing in praktiese teologie 

soos volg uiteengesit word: "The focus shifted to include a study of Christian 

religious praxis in society and the church by the community of believers, the pastor, 

and all the other people who conduct a liberating religious praxis." Lauw (2001 :327) 

ondersteun hierdie siening en is van mening dat die totale verwysingsraamwerk en 

denke verander het van 'n klerikale en kerkparadigma na praxis met die aksent op 

bevryding, verandering en transformasie. Vir die doeleindes van hierdie studie sal 

daar deurlopend gefokus word op die waarde van die praxis van die Christelike 

geloof, met die aksent op bevryding, verandering en transformasie, in die konteks van 

kinders in Suid-Afrika. 

1.7.1.2 Die gebruik van empiriese navorsingsmetodes in praktiese teologie 

Pieterse en Dreyer (1995:34) is van mening dat teologiese teoriee geoperasionaliseer 

is in instrumente van empiriese navorsing wat teologies van aard is ten einde 

teologiese insig rakende kontemporere hermeneutiese kommunikatiewe religieuse 

praxis in die kerk en samelewing te verkry. Die metodologie kan as intradissipliner 
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beskryf word wat na die aanneem van empiriese navorsingsmetodes in praktiese 

teologie verwys. Dit impliseer 'n openheid tot interdissiplinere samewerking met 

ander teologiese dissiplines en die sosiale wetenskappe. 

Pieterse en Dreyer ( 1995 :34) is verder van mening dat die objek van praktiese 

teologie, met name die Christelike praxis, die fokus en die grense van empiriese 

navorsing in praktiese teologie bepaal. Empiriese navorsing speel 'n belangrike maar 

nie-dominante rol in die proses van prakties-teologiese teorievorming. Empiriese 

navorsing, aldus Pieterse en Dreyer (1995:34), " ... should be conducted within a 

theological conceptual framework and the research results must always be interpreted 

in the light of the Christian theological tradition.'' 

Heitink (1999:266) sluit hierby aan deur praktiese teologie as "empirically oriented" 

te definieer. Hy is van mening dat "empiries" nie in opposisie met die begrip 

"hermeneuties" staan nie. Hulle staan volgens horn in lyn met mekaar. Die aard van 

prakties-teologiese navorsing rakende die verhouding tussen teks en konteks is 

hermeneuties van aard, maar die ontwerp is empiries. 

Hierdie prakties-teologiese studie is dus hermeneuties van aard omdat die navorsing 

gerig is op 'n proses van verstaan: Die verstaan van die belangrikheid van die 

Christelike tradisie in die konteks van kinders in die Suid-Afrikaanse samelewing. 

Dit vereis egter 'n empiriese ontwerp omdat prakties-teologiese navorsing sy 

vertrekpunt neem in die werklike situasie van die kerk (dat die kerk tot op hede min of 

geen bydrae gelewer het tot die debat oar kinders nie) en die samelewing (die konteks 

waarin kinders in Suid-Afrika grootword). Hierdie situasie moet verstaan word as 'n 

situasie van handelinge wat verduidelik word by wyse van empiriese navorsing en wat 

ge'interpreteer moet word by wyse van teologiese teoriee. 

1.7.1.3 Die aanvaarding en invloed van belangrike insigte vannit die kritiese 

teorie en veral vanuit Habermas se teorie van kommunikatiewe 

handelinge 

Pieterse en Dreyer (1995:36) is van mening dat prakties-teologiese empiriese 

navorsing vir seker 'n bydrae kan !ewer tot 'n teologie van herstel/rekonstruksie en 
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sodoende tot sosiale transformasie, indien die navorsmg vanuit 'n krities

henneneutiese raamwerk onderneem is. Hulle is daarvan oortuig dat die krities

hermeneutiese raamwerk kan help om risiko's ten opsigte van irrelevante en 

ideologiese navorsing te verminder. Pieterse en Dreyer ( 1995:3 7) stel die implikasies 

van navorsing vanuit · n krities-hermeneutiese raamwerk soos volg: 

" ... a critical hermeneutic al framework for empirical research implies 

that such research cannot be conducted merely to increase knowledge 

for each one's sake. Knowledge is not constructed only to find out 

about the world, but to change the world. The empirical research 

should always be conducted with such a ·emancipatory 

consc1ousness. 

Heitink ( 1999:267) ondersteun die belang van 'n krities-hermeneutiese 

verwysingsraamwerk. Hy is van mening dat ons in die twintigste eeu geleer het om 

die evangelie van Jesus Christus te interpreteer in terme van hoop vir die koninkryk 

van God - ·n koninkryk wat gekenmerk sal word deur die bevryding van mense wat 

in situasies van geweld en verdrukking leef. Hy stel dit duidelik dat dit ons krities

hermeneutiese verwysingsraamwerk moet wees. Ons konfrontasie met die realiteit 

van liefdeloosheid en min tot geen vryheid het volgens Heitink gelei tot 'n 

interpretasie van die evangelie in terme van bevryding, wat dan 'n normatiewe 

betekenis verkry het in die herlees van teksgedeeltes en die Christelike tradisie. 

Hierdie navorsing word dus vanuit 'n krities-hermeneutiese raamwerk gedoen met die 

oog op 'n bydrae tot die verandering van die omstandighede waarin kinders in Suid

Afrika grootword. 

'n Verdere ontwikkeling volgens Pieterse en Dreyer ( 1995:31) is die aanvaarding van 

die kommunikatiewe handelingsteorie van Habermas as metateorie vir praktiese 

teologie. Volgens Dreyer (1999:47) word daar in Habermas se kommunikatiewe 

handelingsteorie uitgegaan van die siening dat die menslike samelewing 'n netwerk 

van kommunikatiewe handelingspatrone is. Volgens Pieterse (in Dreyer 1999:50) 

behoort die praktiese teologie, wat horn sigself in die laaste jare al meer binne die 

kommunikatiewe handelingsteoretiese paradigma georienteer het, egter alleen beoefen 

te word wanneer die werklikheid en "praxis" van God voorop staan. Die 
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"geloofshandelinge" van mense word begrond in God se handelinge met die mens in 

die verlede, hede en toekoms. Waar handelinge ter sprake is, is kommunikasie ook 

betrokke en hierdie kommunikasie het spesifiek die "geloofspraxis" ten doe!. 

Daarom kan praktiese teologie gedefinicer word as " ... daardie dee I van die teologie 

"at krities nadink oor die handelinge van mense wat daarop gerig is dat God en sy 

Woord by mense uitkom en in mense se lewens gestalte vind" (Heyns & Pieterse 

1990:1). 

L7,2 Prakties-teologiese gerigtheid van navorsingstema 

Die probleem wat ondersoek word le binne die studieveld van die praktiese teologie 

aangesien daar in hierdie navorsing krities nagedink word oor die handelinge van 

mense wat daarop gerig is dat God en sy Woord by spesifiek kinders uitkom en in 

kinders se lewens gestalte kry (Heyns & Pieterse 1990: 1 ). Die handelinge en 

handelingsvelde word in hierdie navorsingsondersoek vanuit die perspektief van 

kinderbediening bestudeer. 

In die loop van hierdie navorsingsondersoek word die Suid-Afrikaanse konteks 

enersyds deeglik verreken aangesien die kommunikatiewe handelinge in <liens van die 

evangelie toegespits moet wees op die werklikheid waarin kinders hulle bevind en 

andersyds word daar gevra na teologiese teoriee wat ten grondslag le aan die 

kommunikatiewe geloofshandelinge wat op kinders gerig is. In die verband werp 

Heitink ( 1999:265) se definisie van praktiese teologie lig op die prakties-teologiese 

gerigtheid van die navorsingstema: "Practical theology is an empirically oriented 

theological theory of the mediation of the Christian tradition in the praxis of the 

modern society." Die definisie maak dit duidelik dat die spanning van die normatiewe 

en die konteks tot die fundamentele vrae van praktiese teologie behoort. Hierdie 

bemiddeling van die Christelike tradisie in die moderne samelewing le volgens 

Heitink (1999:265) by die kern van die praktiese teologie en het sy effek in drie 

rigtings, naamlik die individu - spesifiek die kind in hierdie navorsingsondersoek, die 

kerk en die samelewing. 
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Vol gens Heitink (1999:265) vere1s hierdie bemiddeling " ... a continual critical 

interrelation between theological theory and the context of modern society." 

Aangesien die navorsingsondersoek fokus op die bemiddeling van die Christelike 

tradisie in die konteks van kinders in Suid-Afrika, word die teologiese teorie en die 

konteks van kinders in kritiese korrelasie geplaas. 

1. 7.3 Meta-, basis- en praktykteorie van navorsing 

Metateorie is volgens Dreyer (1999:47) die teoretiese verantwoording oor die 

raamwerk waarbinne daar oor .. voorvrae·· duidelikheid verkry word. Dit stel die 

teoloog in staat om verantwoorde keuses uit te oefen betreffende die vertrekpunte in 

prakties-teologiese ondersoeke en die orientasie ten opsigte van die praktyk wat 

ondersoek word. 

Metateoreties word in hierdie navorsing enersyds aansluiting gevind by "Habermas 

se teorie van kommunikatiewe handelinge" (Pieterse 1993:53) en andersyds by die 

sisteemteorie (Pieterse 1990:53). Volgens Dreyer (1999:47) word Habermas se teorie 

van die ideale gespreksituasie waarbinne simmetriese kommunikatiewe handelinge 

geskied, toenemend aanvaar as 'n bruikbare metateoretiese uitgangspunt vir hierdie 

nuwe wetenskaplike begronding van die prakties-teologiese werksaamheid. 

Die winspunt van sisteemdenke volgens Dreyer (1999:47-48) is dat daar wegbeweeg 

is van reduksionisme ten gunste van 'n meer holistiese aanpak. Dit is na Dreyer se 

mening dus duidelik dat sisteemdenke in die besonder geskik sal wees as 

metateoretiese uitgangspunt vir die praktiese teologie waar daar gefokus word op 

komplekse en dinamiese sisteme van enkelinge en groepe. Gevolglik is sisteemdenke 

as metateoretiese uitgangspunt uiters belangrik vir die doeleindes van hierdie 

ondersoek, aangesien die nadenke oor die kind belangrike implikasies het vir ons 

nadenke spesifiek oor families, geloofsgemeenskappe en ook oor alle ander dinamiese 

sisteme waarbinne kinders figureer. 

Heitink (in Dreyer 1999:52) beskryf basisteorie as die ··a/gemene theorie van de 

praktische theologie. " Dit verskaf "een gemeenschappelijk referentiekader om niet 

alleen elkaar beter te verstaan, maar ook om samen beter opgewassen te zijn tegen de 
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ingrijpende vraagstukken waar de huidige cultuur ons voor plaatst." Volgens Nel 

( 1998:4) gaan dit gevolglik in die geval van praktiese teologie dan basisteoreties om 

kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie en die gekome en komende 

ryk van God in die modeme samelewing. Hierdie basisteorie gee rigting aan hoe daar 

binne hierdie vak oor sake soos kommunikasie, die ekklesiologie, die antropologie, 

die agogiek, ensovoorts gedink word (Pieterse 1991:43). In aansluiting by Ne! 

(1998:5) gaan dit in kinderbediening om komprehensiewe, intensionele en 

gedifferensieerde kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie. "In <liens 

van die evangelie" dui daarop dat die handelinge op die ontmoeting tussen God en 

kind gerig is. 

In aansluiting by Nel ( 1998:7) sal daar in hierdie navorsingsondersoek 

praktykteoreties op die kommunikatiewe handelinge van mense in <liens van die 

evangelie voortgebou word ten einde die intensionele handelinge gerig op die kind, 

saam met die kind en deur die kind in die moderne samelewing te probeer verbeter. 

I. 7.4 Prakties-teologiese benadering 

Die prakties-teologiese benadering onderliggend aan hierdie navorsingsondersoek is 

gegrond op Don Browning se teorie. Browning stel in sy boek A Fundamental 

Practical Theology ( 199 I) 'n nuwe organisering van teologiese dissiplines en 

praktyke voor. Hy moedig die wedergeboorte van praktiese wysheid aan en redeneer 

dat hierdie gemeenskaplike tradisie beide herinnering en wysheid aan die dag moet le. 

Teologie moet gevolglik nie as teorie-praxis gestruktureer word nie maar eerder as 

praxis-teorie-praxis. 

Op hierdie wyse is teologie in sy wese prakties. Browning (1991 :ix) maak in die 

verband die volgende stelling: " ... that viewing theology as a practical discipline 

through and through leads to discoveries that will benefit theology, the church, and 

theological education." 

Hy bou op die verskynsel van praktiese filosofie met die gerigtheid op sake soos 

praktiese rede, praktiese wysheid, praktyk, praxis, geregtigheid en kommunikasie. 

Hierdie fassinering veronderstel vol gens Browning ( 1991 :4) " ... that Western societies 
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are desperate to find ways to make shared and workable decisions about the common 

good and the common life." 

Browning is van mening <lat ons in •n periode van sosiale rekonstruksie verkeer waar 

daar gewerk moet word aan die volhoubaarheid van gedeelde tradisies, sosiale 

narratiewe en gemeenskaplike identiteite. Vir horn is religieuse gemeenskappe die 

draers van praktiese wysheid. 

In hierdie model wat Browning aanbeveel moet gemeenskaplike wysheid eerstens 

bepaal word deur die gemeenskap in gesprek. Die teologiese taak begin dan met 

teorie-gebaseerde vrae, wat in die meeste gevalle geopper word wanneer 'n krisis 

voorkom. Die gemeenskap word finaal teruggestuur na sy heilige tekste of 

normatiewe bronne om response te formuleer. 

Volgens Browning ( 1991: 105-107) bestaan normatiwiteit uit die dimensies van: Visie, 

soos bepaal deur die teologie en sosiale wetenskappe; verpligtinge soos in algemene 

morele verpligtinge uitgedruk; morele uitgangspunte soos in beginsels en prinsipes 

uitgedruk; menslike strewes en behoeftes; asook die omgewingsdimensie (die sosiale 

konteks). 

Browning ( 1991 :44) verkies daarom 'n krities-korrelasionele benadering tot 

fundamentele praktiese teologie (sy naam vir die groter en meer omvattende dissipline 

van Christelike teologie). Hy glo dat 'n fundamentele praktiese teologie bestaan uit 

die wedersydse kritiese korrelasie van die ge"interpreteerde teorie en praxis van die 

Christelike geloof met die geYnterpreteerde teorie en praxis van die kontemporere 

situasie (Browning 1991 :47). Dingemans (in Louw 1997: 132) sluit by Browning aan 

in sy beskouing van praktiese teologie en se dat die praktiese teologie as vak by 'n 

analise van die praxis begin, die praxis word dan in die lig van die normatiewe visie 

geevalueer en daama volg die ontwerp van 'n be le id of strategie. 

Louw (1997: 132) beskou in aansluiting by sowel Browning en Dingemans die 

praktiese teologie as 'n wisselwerkende spiraal tussen teorie en praxis wat, melodies 

gesproke, die volgende in navorsing probeer doen: 
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• "dit begin by 'n beskrywing van die domeinverskynsel (deskriptiewe fase); 

• 'n proses van kritiese analise waar die gegewens in aanraking gebring word met 

die teologiese visie of norm (krities-analitiese en reflektiewe fase); 

• die proses van interpretasie en evaluasie van gegewens, waar die vraag van die 

teologiese sin en betekenis van die gegewens (sistematies-henneneutiese fase) 

met die oog op teorievorming aan die orde gestel word: 

• die ontwerp van bedieningsmodelle of praktykteoriee wat die effektiwiteit van 

die gemeentelike bediening en geloofspraxis kan verhoog. ln hierdie fase gaan 

dit dus om strategiee wat in bepaalde handelinge tot uitdrukking kom 

(strategiese fase) en wat aldus verandering en transformasie van die praxis tot 

gevolg kan he." 

Die konteks van kinders in Suid-Afrika vra egter van die Christelike teologie nie net 

'n teoretiese besinning oor kinders nie; dit vra indringend na praktiese wysheid en die 

ontwerp van praxisteoriee wat tot die verbetering van die eietydse omstandighede van 

kinders in Suid-Afrika kan lei. Daarom is dit vir die doeleindes van hierdie ondersoek 

noodsaaklik dat daar ·n wedersydse kritiese korrelasie tussen die geinterpreteerde 

teorie en praxis van die Christe like geloof en die gefnterpreteerde teorie en praxis van 

die hedendaagse situasie rakende kinders moet geskied. Daar sal gevolglik op die 

eerste drie fases soos uiteengesit deur Louw ( 1997: 132) gefokus word ten einde 

kritiese elemente van 'n prakties-teologiese teorie te formuleer wat kan bydra tot die 

verdere ontwerp van bedieningsmodelle of praxisteoriee. Die aksent wat gevolglik in 

hierdie ondersoek moet geld is om weg te beweeg van se (woord) in die rigting van 

doen (handelinge) (Louw 1997: 124). 

In die lig van die voorafgaande verstaan die navorser ·n prakties-teologiese teorie vir 

kinderbediening as 'n kritiese bespreking en besinning oor en ·n beplanning vir die 

kerklike en geloofspraxis wat spesifiek op kinders gerig is met die oog op die praxis 

van die bevryding. versorging en beskerming van kinders. 
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1.8 Verheldering van 'n aantal sleutelbegrippe 

Kind 

Die verslag Children in 2001 -A Report on the state of the Nation's Children (ORC 

200Ja:22) dui aan dat volgens die Suid-Afrikaanse Grondwet, die Convention on the 

Rights of rhe Child (CRC) en die Afrikahandves oor die regte en welstand van die 

kind, die kind enige persoon onder die ouderdom van I 8 jaar is. Die Kindersorgwet 

van 1983 (Wet 74 van 1983) gebruik ook hierdie definisie. 

Daar is egter volgens die verslag (ORC 200la:23) geen duidelike definisie van 

wanneer die kinderjare eindig en volwassenheid begin nie. Oorgange word 

gekenmerk deur fases soos inisiasie, die huwelik, die vanning van aparte 

huishoudings. fisieke en intellektuele volwassenheid. 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing sal daar van die ontwikkelingsielkunde se 

kategorisering van kinders gebruik gemaak word ten einde die navorsing afte stem op 

'n spesifieke kategorie. Die navorsing sal gefokus wees op die kind in die 

ontwikkelingsfase van die vroee kinderjare, dit wil se die kind tussen ouderdom 0 en 

9 jaar, aangesien dit 'n periode van groat kwesbaarheid en kritiese jare vir 

ontwikkeling is. 

Kinderbediening 

Kinderbediening verteenwoordig 'n bepaalde perspektiefwaaruit die bestudering van 

al die geloofshandelinge (asook handelingsvelde wat geskep word) geskied wat in en 

deur die kerk ten opsigte van die breer samelewing uitgevoer word (Heyns & Pie terse 

1990: 17). 

In hierdie navorsing verwys die konsep "kinderbediening" verder na die kerk se 

bediening aan, saam met en deur kinders in die Suid-Afrikaanse samelewing (Nel 

1998:65-66). Die voorsetsels "saam met" en "deur" word gebruik om klem te plaas 

op die navorser se oortuiging dat die kerk se bediening nie net aan kinders kan 

geskied nie. 'n Bediening wat slegs aan kinders geskied, werk gewoonlik primer met 
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die oortuiging dat kinders nog ontwikkel en daarom hoofsaaklik geleer moet word. 

Kinders is in so 'n bediening slegs objekte van die bediening. Indien die bediening 

aan, saam met en deur kinders geskied word kinders erken as diegene wat toegang tot 

die heerskappy van God modelleer, besitters van geestelike insig en 

verteenwoordigers van Christus self (DeVries 200la:I65). Omdat God ook deur 

kinders na mense kan kom, is hulle ook subjekte - deelnemers aan die bediening. 

Die kerk se bediening aan, saam met en deur kinders moet holisties verstaan word ten 

einde waardering, koestering, versorging, ontwikkeling en die beskerming van kinders 

te bevorder. Kinderbediening beteken in 'n Suid-Afrikaanse konteks ook die 

bevryding van kinders deur die verandering en transformasie van die konteks waarin 

hulle grootword. 

Kerk 

Volgens Burger (1999:3) is die kerk as volk van God en liggaam van Christus die 

uitgesoekte werktuig wat God self gekies het om sy deugde in hierdie wereld te 

verkondig. 

Burger (1999:269) is van mening " ... dat 'n mens in 'n komplekse moderne 

samelewing gestaltes van die kerk op meer as een vlak nodig het." Wolfgang Huber 

(in Burger 1999:269) maak 'n onderskeid tussen vier vorme of gestaltes van die kerk, 

naamlik die ekumene (die wydste verband), die regionale of streekskerk, die 

gemeente en kleiner informele groepe. In die koestering en beskerming van kinders 

het ons al bogenoemde gestaltes van die kerk nodig, en dit na twee kante toe soos 

Burger (1999:269) dit verwoord: Na die kant van die groter ekumene, maar ook na die 

kant van die informele klein- of diensgroep. Hierdie navorsing word geskryf uit 'n 

diep verbintenis aan die ekumeniese gestalte van die kerk. Die navorser is daarvan 

oortuig dat die kerk in al sy gestaltes, as 'n eenheid, die rol van pleitbesorger vir 

kinders in Suid-Afrika moet inneem. 
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Gemeentes 

Gemeentes is in die lig van bogenoemde verduideliking van die konsep "kerk" een 

vorm of gestalte van kerk. In aansluiting by Burger ( 1999: 10) is die navorser verder 

van mening dat wanneer ons kerk se. ons ook gemeente se. Die Christelike geloof 

word in die wereld voortgedra in en deur gemeentes. Gemeentes kan verstaan word 

as God se geskenk aan die were Id - ook aan die were Id van kinders. 

Konteks 

Konteks verwys na die konkrete werklikheid waarin ons geroep word om kerk te 

wees. Die konteks het 'n impak op die kerk se werk en bediening. Omdat ons 

bediening verstaanbaar moet wees vir kinders na wie ons uitreik, be'invloed die wereld 

waarin kinders leef ook die inhoud en styl van ons bediening. Goeie kennis van die 

omstandighede en omgewing van kinders kan ons nie alleen help met 'n beter begrip 

vir hulle nie, maar ook met effektiewe wyses van kommunikasie. Dit is belangrik dat 

die konteks van kinders holisties bestudeer word ten einde al die dinamiese sisteme in 

die weerbarstige werklikheid van kinders in ag te neem. 

1.9 Indeling van navorsingsondersoek 

Hoofstuk I: lnleiding tot die navorsingsondersoek 

Hoofstuk 2: Kontekstuele verrekening ten opsigte van kinders in Suid-Afrika 

Hoofstuk 3: Teologiese verrekening rakende kinders 

Hoofstuk 4: Kritiese elemente van 'n prakties-teologiese teorie vir kinderbediening 
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HOOFSTUK2 

KONTEKSTUELE VERREKENING 

TEN OPSIGTE VAN KL"IDERS IN SUID-AFRIKA 

2.1 Inleiding 

Die kerk word in die hedendaagse debat oor kinders uitgedaag tot deelname en 

vennootskap in ·n poging om die regte en behoeftes van kinders in Suid-Afrika te 

behartig. Die navorser is daarvan oortuig datjuis die kerk, vanwee sy missionere aard 

(Bosch 1991 ), 'n primere rol kan speel in die hanteer van probleme rakende kinders in 

Suid-Afrika. Dit is nodig om Bosch ( 1991: 11) se verstaan van die kerk as 'n 

missionere organisme hier te vermeld: "God's love and attention are directed 

primarily at the world, and mission is 'participating in God's existence in the world'. 

In our times God's yes to the world reveals itself, to a large extent, in the church's 

missionary engagement in respect of the realities of injustice, oppression, poverty, 

discrimination, and violence." 

In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat die kerk vanwee sy Godgegewe 

identiteit, roeping en taak veronderstel is om met Christelike liefde en medelye na die 

were Id uit te reik om ook God se ja in die wereld van kinders te vergestalt. Hendriks 

(2001:3) is van mening dat Afrika se mense oor die algemeen godsdienstig is en dat 

die Christelike kerk moontlik die belangrikste nieregeringsorganisasie is in feitlik alle 

sentrale en suidelike Afrikalande. Die Christelike kerk kan ook die belangrikste 

nieregeringsorganisasie in die wereld van kinders wees indien die teologie op 

kontekstueel en missioner verantwoorde wyse beoefen word en probleme soos 

ongeregtigheid, verdrukking, armoede, diskriminasie, mishandeling en geweld in die 

samelewing op 'n holistiese wyse benader word. 

Burger (1999: 123) stel dit duidelik dat een van die grootste probleme vir die kerk deur 

die eeue - wat baie afbreuk gedoen het aan sy geloofwaardigheid - was dat die kerk 

met groat oortuiging en bravade antwoorde probeer gee het vir situasies wat hy nooit 

regtig eerstehands geken of verstaan het nie. Daarom moet ons ag slaan op Richard 

Niebuhr (in Burger 1999: 125) se mening dat die kerk altyd eers duidelikheid moet 
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probeer kry oor die vraag "Wat gaan aan?" voordat hy die vraag "Wat moet ons 

doen?" kan beantwoord. Burger (1999:94) se in hierdie verband dat die gedagte nie is 

dat die boodskap van die evangelie aangepas moet word by mense - en in hierdie 

verband kinders - en hul omstandighede nie, maar dat ons moet leer onderskei watter 

soort hulp of verlossing van Godswee in ·n spesifieke situasie primer is en dus 

voorrang moet geniet. 

Die teologie kan daarom nie die dringendheid ignoreer om die konteks van kinders en 

die sake wat daarin na vore kom te verstaan nie. De Gruchy ( 1994: 11) is van mening 

dat die teologie dit vandag juis belangrik en nuttig vind om in dialoog met sosiale 

wetenskappe soos sosiologie en sosiale sielkunde, praktiese wetenskappe en 

ekonomie betrokke te wees, omdat dit help om die nodige hulpbronne en riglyne te 

voorsien vir die analisering van die konteks waarin die kerk geroepe is om die 

evangelie te verkondig en te leef. 

Terwyl die huidige werklikheid van kinders in Suid-Afrika aan die hand van 

sosiologiese en maatskaplike gegewens geteken word, is dit belangrik dat die konteks 

van kinders ook deur middel van 'n teologiese teorie gei"nterpreteer sal word. Die 

navorser vind die Buro vir Voortgesette Teologiese Opleiding en Navorsing 

(BUVTON 2002:3-7)3 se gefonnuleerde gemeenteteologie van groot waarde vir die 

verstaan van wie die God is in wie die kerk glo en hoe die kerk in God se missionere 

praxis kan deelneem. Die basiese uitgangspunte van die teologiese teorie 

waarvolgens die konteks van kinders ge"interpreteer sal word. is dus aan die hand van 

BUVTON se gemeenteteologie geformuleer: 

God die Vader is ons Skepper en Voorsiener wat sorgsaam sy hele 

skepping bewaar en regeer; God die Seun is die lewende Christus wat 

3 BUVTON is 'n Buro vir Voortgesette Teologiese Opleiding en Navorsing by die Teologiese Fakulteit 
van die Universiteit van Stellenbosch wat in vennootskap met die kerk die volgende spesialisdienste 
!ewer: Die aanbied van •n wye verskeidenheid kursusse, v..1erkwinkels en konferensies vir die 
ont\vikkeling van dinamiese leiers, geinspireerde gelov.·iges en ,·itale gemeentes; deeglike 
praktykgerigte navorsing \\·aaruit vemuv,.:ende insigte en strategiee ontv.:ikkel \i,·ord; ·n 
begeleidingsdiens \'ir predikante en gemeentes \\·at op ·n lokale en individuele vlak bedien wil \vord; 
die identifisering en ont\vikkeling van ·n \'erskeidenheid betroubare en relevante publikasies en 
programme \\·at gcn1eentes kan help om eietydse uitdagings die hoof te bied: en die aanbied van 
le\vens\'erandcrende retraites, \\'at instrumenteel tot die geestelike \'erdieping van predikante en 
gemeenteleiers kan \\·ees. 
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tot ons Pro feet, Priester en Koning gesalf is; en God die Gees is die 

Lewendmaker 11·at die werk van Christus daagliks verder voer. 

Wat kinders in Suid-Afrika benodig, is dit wat die lewende Christus aan mense gee: 

Die geskenk van die lewe. Hy doen dit as Profeet deurdat Hy God aan mense 

openbaar en hulle die kennis van die lewe leer: Hy doen dit as Priester deurdat Hy 

mense vergeef en hulle met God en alle ander mense versoen: en Hy doen dit as 

Koning deurdat Hy mense verlos en bevry sodat hulle reg kan leef. 

Wanneer mense die geskenk van die lewe ontvang, word hulle deur die Gees van God 

ingespan om as verteenwoordigers van Christus lewegewende agente in hul konkrete 

konteks te wees. Vir die konteks van kinders impliseer dit dat die kerk die lewende 

Christus by kinders en hul families kan vergestalt aangesien Hy hulle profete, 

priesters en konings maak. 

Die navorsingsondersoek se doelstelling is ju is om die evangelic van Jesus Christus in 

verband te bring met die grootskaalse nood en behoeftes van kinders in Suid-Afrika. 

Dit mag die kerk in staat stel om van sy eie, unieke bydrae tot hulle versorging en 

beskerming duideliker bewus te word. Daarom sal daar voortdurend in die 

bestudering van die konteks van kinders gevra moet word na die wyse(s) waarop die 

kerk kan deelneem in die drie-enige God se missionere praxis. Sodoende sal 

uitdagings wat die konteks van kinders aan die kerk stel ge'identifiseer kan word. 

Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk word die konteks ten opsigte van kinders 

verreken deur eerstens die belang van godsdiens in die leef.vereld van kinders in 

Suid-Afrika te stel vanuit die perspektief van die funksionalisme. Tweedens word die 

verslag Children in 2001 - A Report on the state of the .\'ation 's Children (ORC 

200 I a) wat deur die kantoor van die presidensie uitgegee is, bespreek. Sodoende 

word I ig gewerp op die demografiese profiel van kinders asook die sake wat in die 

belang van kinders prioriteit moet geniet. Derdens word die regering se strategie in 

die hantering van kinders se regte en behoeftes voorgehou. Vierdens word die 

kontekstuele realiteite van kinders teologies ge'interpreteer ten einde die unieke taak 

van die Christelike kerk in die konteks van kinders te benadruk. 
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2.2 Die belang van godsdiens vanuit die perspektief van die funksionalisme 

Dit is belangrik dat die perspektief verduidelik word waarvolgens die belang van 

godsdiens in die leefwereld van kinders verstaan word, aangesien dit bepalend is vir 

die soort uitdagings wat deurlopend aan die Christelike godsdiens gestel sal word 

insake die versorging en beskerming van kinders. 

Godsdiens word algemeen deur teoretici ge'identifiseer as een van verskeie sosiale 

instellings in die samelewing (Popenoe, Cunningham & Boult 1998:319-344; 

Giddens 1993:455-489; Haralambos 1985:453-49). Ander sosiale instellings is die 

fam ilie, onderwys. politiek en die regering, asook ekonomie en werk. 

Daar bestaan verskeie sosiologiese perspektiewe op godsdiens, onder andere die 

funksionalistiese. Marxistiese en fenomenologiese perspektief. Die navorser maak 

egter die keuse om die belang van godsdiens in die leefwereld van kinders vanuit die 

perspektief van die funksionalisme te bestudeer. Godsdiens word vanuit die 

perspektief as 'n subsisteem beskou wat 'n funksionele en onontbeerlike bydrae tot 

die normale funksionering van die samelewing !ewer. Hierdie onontbeerlikheid spruit 

daaruit dat elke samelewing sosiale eenheid, waardekonsensus en harmonie benodig 

om as samelewing te kan bestaan. Die perspektief van die funksionalisme toon dat 

godsdiens 'n belangrike bydrae in 'n samelewing !ewer om in hierdie algemene 

samelewingsbehoeftes te voorsien (Haralambos 1985:455). 

Popenoe, Cunningham en Boult (1998:324) voeg by dat godsdiens 'n belangrike 

funksie vervul in die bevordering van sosiale stabiliteit, veral in religieus homogene 

samelewings. Godsdiens bevorder volgens hulle sosiale stabiliteit op verskeie 

maniere (Popenoe et al 1998:324-325). 

Eerstens verenig dit die gemeenskap dcur hcilige en gewyde rituele. Durkheim (in 

Popenoe et al 1998:324) het opgemerk dat gelowiges oor die algemeen 'n geweldige 

en misterieuse mag aanvoel wat onderliggend aan die oortuigings en rituele van hul 

godsdiens is. Gelowiges neem hierdie mag skerp waar wanneer hulle in die 

teenwoordigheid van ander is wat dieselfde as hulle glo en veral wanneer hulle in 
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rituele betrokke is wat eksplisiet hul verbintenis tot antler lede van hul samelewing 

vier. 

Tweedens versterk dit die basiese nonne en waardes van 'n samelewing. Sosiale 

norme is die grondslag van alle sosiale organisasies. Morele betekenis word bevorder 

deur norme en waardes. Deur sommige van hulle 'n heilige betekenis te gee word 

mense vertroos vir die opofferings wat hulle moet maak wanneer hulle persoonlike 

wense in konflik is met sosiale vereistes, soos in tye van oorlog. Respek vir ouers is 

byvoorbeeld 'n sosiale norm wat by die huis en skoal geleer word. Die norm word 

egter 'n heilige betekenis gegee deur die Bybelse opdrag: "Eer jou vader en jou 

moeder". Godsdiens help ook om sosiaal afwykende gedrag te beheer deurdat die wat 

aan religieuse wette gehoorsaam is belonings belowe word wat uitgaan bokant dit wat 

mense kan skenk, naamlik goddelike hulp in tye van krisis, beskerming teen vyande 

en die ewige !ewe. Diegene wat van opdragte en norme afwyk, word met 

bonatuurlike straf gedreig. Parsons (in Haralambos 1985:458) is ook van mening dat 

godsdiens algemene beginsels en waardes verskaf wat 'n hele stel (aanverwante) 

waardes en norme legitimeer. Op hierdie wyse help godsdiens om orde in 'n 

samelewing te handhaaf en gee dit konsensus oor algemene waardes. 

Derdens kan dit die gesag van die regering wettig. Sosiale stabiliteit word gewoonlik 

versterk indien mense van 'n samelewing die geldigheid van politieke 

gesagsinstansies volledig aanvaar. Die aanvaarding daarvan verhoog hul bereidheid 

om die regering se wetweging en regulasies te gehoorsaam. President Nelson 

Mandela het om hierdie rede onder andere moskees, sinagoges en kerke besoek. 

Laastens help godsdiens volgens Popenoe, Cunningham en Bault (l 998:325) om 

mense met die swaarkry en onbillikhede van hulle samelewing te versoen. Sekere 

religieuse oortuiginge kom oor die algemeen sterker onder die armes en verdruktes 

voor (hierdie oortuigings kan 'n sterk klem op verlossing en die hiemamaals insluit). 

Die armes benodig dikwels 'n spesiale rede om aan die voorskrifte van die sosiale 

orde te voldoen wat hulle op die rand plaas. Hulle benodig addisionele "belonings" 

vir sosiale onderwerping aangesien hulle nie op gewone maniere genoegsaam vergoed 

word vir hul deelname aan die samelewing nie. Godsdiens kan voorsien in daardie 

redes en belonings wat benodig word. Elke godsdiens bied sy navolgelinge 'n kans 
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om ·n hoer more le status te bereik, wat kan help kompenseer vir hul lae sosiale status. 

Sommige godsdienste beklemtoon die gelykheid van alle gelowiges - 'n aksent wat 

vanselfsprekend 'n kompenserende teewig vorm vir Jae sosiale status. 

Godsdiens benader ook die probleem van sosiale ongelykheid deur te poog om die 

gedrag van die hoer klasse te belnvloed. Godsdiens spoor mense dikwels aan tot 

liefdesdiens, barmhartigheid, medelye, vriendelikheid, om met die 

minderbevoorregtes te dee! en om van hoogmoed en verwaandheid afstand te doen. 

Alhoewel dit waarskynlik niks kan doen om die werklike toestand van die armes en 

magteloses reg te stel nie, kan voorspraak van hierdie aard help om die 

onvergenoegdheid van die sosiaal benadeeldes en verdruktes te versag. 

Parsons (in Haralambos 1985 :459) voeg by dat godsdiens ook ondersteuning aan 

mense verskaf wat ervaar dat hulle nie die werklikheid ten voile kan beheer nie. 

Sodoende maak godsdiens dit vir mense moontlik om met die onsekerhede van die 

!ewe vrede te maak. Dit gee volgens horn ook betekenis aan mense se lewens en 

beantwoord baie van die lewensvrae waarmee mense daagliks worstel. Met ander 

woorde, waar rede ontbreek neem 'n berusting in goddelike beheer oor. Godsdiens is 

dus oak noodsaaklik vir individuele ge'lntegreerdheid en die gevolglike harmonie van 

die samelewing. Op hierdie wyses dra godsdiens dus daartoe by dat die samelewing 

stabiel bly. 

Popenoe, Cunningham en Boult (1998:326) is verder van mening dat die rol van 

godsdiens in die bevordering van sosiale stabiliteit veral duidelik is in die instelling 

van die familie. Families is dikwels diep vasge!e in religieuse betekenis. Die impak 

van godsdiens op die familie begin met die konsep van die huwel ik. Baie godsdienste 

bevorder die heiligheid van die huwelik deur die norm van reinheid te benadruk en 

seksuele aktiwiteit buite die wettige huwelik te veroordeel. Alhoewel die meeste 

hoofstroomgodsdienste hul verbod teen intergelowige huwelike versag het, gaan hulle 

oor die algemeen voort om gelowiges aan te moedig om met 'n persoon van dieselfde 

geloofte trou. 

Studies toon vol gens Popenoe, Cunningham en Boult ( 1998:326) dat godsdienstige 

affiliasie met stabiliteit in die huwelik en 'n lae egskeidingsyfer geassosieer word. Dit 
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mag wees dat deelname aan 'n godsdiens mense aanmoedig om aan sosiale 

verwagtinge te voldoen. Godsdiens kan dus meebring dat hulle aan die sosiale ideaal 

van die huwelik stewiger vashou. 'n Ander siening volgens hulle is dat godsdienstige 

egpare waarskynlik dieselfde norme en etiese oortuigings dee!. 

Godsdiens het 'n verdere effek op die familie deurdat dit die sosialisering van kinders 

be"lnvloed. Godsdienste sosialiseer kinders eksplisiet deur parogiale skole en 

opvoedkundige programme en indirek deur die bevordering van bepaalde sosiale 

norme van ouerskap en die grootmaak van kinders (Popenoe et al 1998:327). 

Dit is kenmerkend dat die godheid van die meeste godsdienste self voorgehou word as 

lede van 'n familienetwerk. Ouer-kind verhoudinge kom algemeen voor soos in die 

vader-seun/ouer-kind verhouding tussen God en Jesus in die Christelike godsdiens 

(Popenoe et al 1998:327). 

Popenoe, Cunningham en Boult (1998:326) is egter ook van mening dat ons nie uit 

die oog moet verloor dat godsdiens we! disfunksioneel kan wees nie. Daar is sekere 

omstandighede waarin godsdiens se konserwatiewe aard probleme kan skep vir 

sommige of vir alle groepe in 'n samelewing. Daar is twee prinsipiele wyses waarop 

godsdiens disfunksioneel kan wees. Eerstens kan godsdiens verandering wat nodig is 

voorkom. Marx (in Popenoe et al 1998:326) het gevoel dat godsdiens mense se 

gewilligheid verminder om sosiale verandering te eis. Tweedens kan godsdiens die 

hantering van politieke konflik bemoeilik. Die meeste politieke worstelinge gaan 

uiteindelik om die toegang tot waardevolle hulpbronne soos byvoorbeeld grond en 

werk. Wanneer die twee partye mekaar egter volgens godsdienstige etikette 

identifiseer, word dit dikwels moeiliker om die konflik te ontlont. In die Jig van 

bogenoemde moet die Christelike kerk Christene eerder aanmoedig om hulle tot 

sosiale verandering en verdraagsaamheid te verbind om sodoende konflik met ander 

gelowe te voorkom. 

Die verslag Children in 2001 - A Report on the state of the Nation's Children (ORC 

200 I a) wat Jig werp op die demografiese profiel van kinders en die sake wat in die 

belang van kinders prioriteit moet geniet sal gevolglik aangebied word vanuit die 

verstaan dat die Christelike godsdiens in die Jig van die perspektief van die 
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funksionalisme 'n funksionele en onontbeerlike bydrae tot die normale funksionering 

van die leefwereld van kinders kan en behoort te lewer. 

2.3 Children in 2001-A Report on the state of the Nation's Children 

(ORC 2001a) 

2.3.1 Motivering vir die gebruik van die verslag as kerndokument 

Die verloop van gebeure wat in hierdie verslag uitgemond het, word helder geskets in 

die verslag self, sowel as in 'n tweede, naamlik End Decade Reporl on Children -

South Africa (ORC 200lb). Die motivering vir die gebruik van die verslag as 

kerndokument le primer in die gebeure wat die verslag voorafgegaan het. Die 

navorser se weergawe hieronder is hoofsaaklik aan hierdie twee bronne ontleen (ORC 

2001 a: 21-22; 2001 b:3-5). 

Met die Wereldberaad vir Kinders in 1990 het wereldleiers in New York vergader 

om die welstand van kinders te promoveer. Tydens die beraad het hulle 'n verklaring 

insake die oorlewing, beskerming en ontwikkeling van kinders, sowel as 'n plan van 

aksie in die verband onderteken. Hulle het 'n aantal mikpunte daargestel wat teen die 

jaar 2000 bereik moes wees. 

Suid-Afrika was egter teen die tyd van die W ereldberaad diep in die bevrydingstryd 

gewikkel. Nogtans het meer as 200 nieregeringsorganisasies (NRO's) in die jaar van 

die beraad saam met die Uniled Nations Children's Fund (Unicef) in Botswana 

vergader as 'n respons op die verswakkende toestand waarin vroue en kinders in Suid

Afrika verkeer het. Na afloop van die Botswanakonferensie is die Nasionale 

Kinderregtekomitee, 'n sambreelorganisasie wat vir die regte van kinders 

voorspraak doen, in die !ewe geroep. 

Na die eerste demokratiese verkiesing in 1994 het president Nelson Mandela die land 

verbind tot die raamwerk van die Nasionale Program van Aksie vir Kinders (NPA) 

en op 16 Junie 1994 plegtig sy regering se verbintenis tot kinders belowe, naamlik dat 

"they would be put first." Die regering is egter gekonfronteer met die geweldige taak 

om maniere te vind om kinders wie se groei-omgewings benadeel is deur die 
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politieke, maatskaplike en ekonomiese beleid van kolonialisme en (later) apartheid, te 

versorg, te ontwikkel en te beskerm. 

Suid-Afrika het 'n jaar later in 1995 die verklaring van die Verenigde Nasies se 

Kongres oor die Regte van die Kind (Convention on the Rights of the Child-CRC) 

bekragtig. Dit het Suid-Afrika ge"inspireer om die first call for children te 

implementeer. Hiervolgens is die belange van die kind van die allergrootste belang 

geag vir die regering se ontwikkelingstrategiee. Die verklaring rus op die vier pilare 

van kinders se basiese regte, naamlik die reg op oorlewing, ontwikkeling, beskerming 

en deelname. 

Die Nasionale Program van Aksie vir Kinders in Suid-Afrika (NPA) is in 1996 

deur die Kabinet formeel in plek gestel om as 'n meganisme vir die uitvoering van 

Suid-Afrika se verbintenis tot die progressiewe realisering van kinderregte te dien. 

Die NPA voorsien 'n holistiese raamwerk waarvolgens alle regeringsdepartemente 

sake wat kinders raak op hul agendas plaas. Dit voorsien ook 'n voertuig vir 

gekoordineerde aksie tussen nieregeringsorganisasies, ander kinderverwante en 

regeringstrukture. 

In 1997 het Suid-Afrika die land se eerste verslag aan die Verenigde Nasies se 

Komitee oor die Regte van die Kind voorgele.4 'n Aanvullende verslag is drie jaar 

later voorgele en in Januarie 2000 het die land se afgevaardigdes 'n mondelinge 

voordrag by die Korn itee gelewer en daar in gesprek getree oor sake rondom 

kinderregte in Suid-Afrika. 

Gedurende 1999 het Suid-Afrika ook die Afrikahandves oor die regte en 

verantwoordelikhede van die kind bekragtig. Dit is georganiseer deur die Organisasie 

vir Afrika-eenheid met die fokus om Afrika se kulturele belange beter te reflekteer en 

aan ander relevante sake aandag te gee wat nie in die CRC ter sprake gebring is nie. 

So byvoorbeeld is die fokus meer kollektief as individualisties en dit sluit sake in soos 

die omstandighede van vroue, kinders se verantwoordelikhede teenoor hul familie en 

gemeenskap en die rol van die familie in die opvoeding van die kind. 

4 Sien GoYernment of National Unity. South Africa: Initial Coun/Jy Report South Africa~ Convention 
on the Rights of the Child(November 1997). 
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Gedurende 2001 is die End Decade Report on Children -South Africa (ORC 200lb) 

uitgegee as Suid-Afrika se voorlegging vir die Verenigde Nasies se dokumentering 

oor die vordering insake die lewensomstandighede van Suid-Afrika se kinders. Die 

Data Collection and Monitoring Task Group, ·n projekgroep van die NPA, het aan 

die spits gestaan van die End Decade Review-proses (EDR). Statistieke Suid-Afrika 

(StatsSA) het as voorsitter vir die moniterende taakgroep opgetree en Unicef het 

tegniese ondersteuning vir die proses voorsien. 'n Databasis oor inligting rakende 

kinders is by StatsSA gevestig en sal in die toekoms as die kerndatabasis vir 

kinderverwante aanwysers gebruik word. Die kernbronne wat gebruik is om die EDR 

se doelwitaanwysers op te dateer is die Statistics South Africa October Household 

Surveys, Statistics South Africa Census Data (1996), Central Statistical Sun•ey 

(1997), South Africa Demographic and Health Survey (1998), National Food 

Consumption Survey (1999), National HIV Sero-Prevalence Survey of Women 

Allending Public Antenatal Clinics in South Africa (1999), Education for All Report 

(2000) en 'n aantal ander departementele verslae (ORC 200 I b:4). 

Die verslag Children in 2001 -A Report on the stale of the Nation ·s Children (ORC 

200 I a) is, soos in die End Decade Report on Children - South Africa (ORC 200 I b:4) 

aangedui, 'n belangrike bron vir die kwalitatiewe analise van die EDR-proses, 

aangesien die verslag 'n veelvoudige beeld van kinders in Suid-Afrika gee. Hierdie 

verslag oor die toestand van ons land se kinders is moontlik gemaak deur die NPA se 

bestuurskomitee as 'n werkwyse om vir die gebrek aan 'n gereelde, omvattende en 

betroubare beeld van die situasie van al Suid-Afrika se kinders te vergoed. Die 

verslag poog om deur middel van die verskaffing van 'n wye verskeidenheid inligting 

rakende kinders debat en hulp in die voorspraak vir kinders aan te moedig. Die 

bedoeling was om die mees resente sosiale statistieke rakende kinders saam te voeg as 

'n basis vir voortgesette evaluering en kontrole en om areas waar daar steeds groat 

dataleemtes bestaan, aan die lig te bring. Hierdie verslag maak gebruik van data van 

die mees resente ondersoeke, opnames, sektorale databasisse en departementele 

verslae soos reeds vroeer aangedui, asook van kleiner skaal en kwalitatiewe 

navorsing. 

Werkwinkels wat m ses provinsies aangebied is, het die EDR-proses 

gekomplementeer. Die werkwinkels het in 'n groot mate die inligting ten opsigte van 
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die probleme aangaande kinders en vroue in die spesifieke toestande van elke 

provinsie, soos dit op nasionale vlak beskikbaar was, geldig verklaar. NRO's en die 

burgerlike samelewing was in die totale proses aktief betrokke deur die NPA se 

bestuurskomitee sowel as die bestuurskomitees van provinsiale programme van aksie. 

·n Nasionale werkwinkel wat rolspelers van die burgerlike samelewing ingesluit het, 

is ook gehou. Die twee verslae, naamlik Children in 2001 -A Report on the state of 

the .I\' at ion's Children (ORC 2001 a) en die End Decade Report on Children - South 

Africa (ORC 2001b) sal volgens die ORC (2001b:4) beskikbaar gestel word aan 

groepe wat op die regte van kinders fokus. relevante NRO's, regeringsdepartemente 

en alle ander instansies wat by sake rakende kinders en vroue betrokke is. 

In die lig van die verloop van bogenoemde proses wat vanaf 1990 met die 

Wereldberaad vir kinders tot en met die verskyning van die verslag Children in 2001 

- A Report on the state of the Nation's Children (ORC 2001 a) gestrek het, is die 

navorser daarvan oortuig dat die kontekstuele verrekening van kinders in Suid-Afrika 

aan die hand van die inhoud van hierdie verslag moet plaasvind, ten einde die kerk tot 

debat en hulp in voorspraak vir kinders te motiveer. Bykomende redes waarom 

hierdie verslag as kerndokument in die navorsing <lien. is die volgende: 

Eerstens maak dit gebruik van die mees resente navorsing om 'n beeld van kinders in 

Suid-Afrika te voorsien; tweedens is dit ju is met die doe! saamgestel en uitgegee om 

debat en hulp in die voorspraak vir kinders te stimuleer; derdens is dit 'n 

gesaghebbende dokument omdat dit deur die ORC van die kantoor van die presidensie 

uitgegee is en jaarliks opgedateer en versprei gaan word (ORC 2001 b:4); laastens sal 

die kerk op grond van 'n deeglike kennisname van die verslag met die ORC in 

dialoog kan tree oor die ondersteunende en unieke bydrae wat die kerk tot die 

beskerming, versorging, ontwikkeling en deelname van kinders in Suid-Afrika kan 

lewer. 

Die kerk behoort volgens die navorser ju is met die ORC in gesprek tree aangesien die 

instansie spesiaal daargestel is om die ontwikkeling van kinders effektief te moniteer 

en die regte van kinders te bevorder en te beskerm. Die ORC is gesetel in die kantoor 

van die presidensie. Dit adviseer die presidensie oor sake wat kinders raak; onderrig 

en bevorder bewustheid by die publiek oor sake rakende die regte van kinders; en 
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verseker dat regeringsdepartemente in hul voorleggings sake in belang van kinders 

hoog op die agenda plaas. Die ORC is ook die sekretariaat van die NPA en in die 

konteks is die ORC aktiefbetrokke in 'n nasionale voorspraakveldtog betreffende die 

regte van kinders; werk dit saam met die openbare media en die gemeenskap om sake 

in belang van kinders te bevorder; hersien dit wetgewende beleid wat kinders raak; 

versprei dit inligting oor die regte van kinders, insluitend die afkomstig van die CRC; 

is dit in verbinding met plaaslike regerings, gemeenskapgebaseerde organisasies en 

NRO's; tree dit in gesprek met intemasionale instansies wat sake rakende kinders 

behartig; tree dit voortdurend in dialoog met alle regeringsdepartemente om te 

verseker dat sake rakende kinders effektief aan die lig gebring word en prioriteit 

geniet; en reguleer dit die vordering wat ten opsigte van die ontwikkeling van kinders 

gemaak word (ORC 200lb:5). 

In die lig van bogenoemde is dit dus voor die hand liggend dat die kerk in sy 

ekumeniese gestalte met die ORC in vennootskap moet tree om 'n gesamentlike 

poging vir die verbetering van toestande rakende kinders van stapel te stuur. Op 

plaaslike vlak is die uitdaging vir die kerk om met provinsiale programme van aksie 

rakende kinderbelange (wat reeds in al nege provinsies gevestig is) hande te vat, en 

vanselfsprekend ook met dergelike plaaslike programme van aksie wat in sommige 

areas bestaan. 

Deur die bespreking van die inhoud van die verslag word daar gepoog om die 

demografiese profiel van kinders in Suid-Afrika en vervolgens die sake wat deur die 

NPA as prioriteit geYdentifiseer is aan die lig te bring ten einde 'n bydrae te !ewer tot 

die formulering van 'n prakties-teologiese teorie vir kinderbediening wat deeglik 

rekening hou met die kontekstuele realiteite van kinders in Suid-Afrika. Hierdie 

kontekstuele prakties-teologiese teorie is uiteindelik bedoel om as riglyn vir die kerk 

te dien in sy bydrae tot die debat en voorspraak ten opsigte van kinders in Suid

Afrika. 

2.3.2 Die behoefte aan betroubare data 

Dit is belangrik om voor die beskrywing van die demografiese profiel van kinders en 

die sake wat prioriteit moet geniet, te vermeld dat die gebrek aan betroubare, 
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verteenwoordigende, nasionale en provinsiale data rakende die toestand van kinders 

en families ·n groot Stremming op die kontrolering van vordering in die realisering 

van kinderregte is. Die ORC (2001 a:22) stel dat die gebrek aan verteenwoordigende 

en betroubare data grootliks toegeskryf kan "ord aan die volgende drie redes: 

Eerstens is langtermynvergelykings problematies vanwee die swak gehalte van 

regeringsdata wat tydens die apartheidsjare ingewin is; tweedens is die sogenaamde 

onafhanklike tuislande en dus die oorgrote meerderheid van swart kinders 

byvoorbeeld van nasionale statistieke uitgesluit; derdens het gefragmenteerde 

hulpverleningsisteme data vir verskillende bevolkingsgroepe op verskillende wyses 

ingesamel en in baie gevalle word inligting gevolglik bevraagteken. 

Die ORC (2001a:22) is van mening dat meer betroubare data beskikbaar geword het 

sedert die verskyning van die eerste verslag in 1997 (Initial Count1y Report South 

Africa - Co11ve111io11 on the Rights of the Child). Die 1996-sensus en 'n resente 

opname om 'n demografiese en gesondheidsprofiel te bepaal, het kritiese inligting oor 

peilings insake baba- en kindersterftes verskaf. 

Data oor kinderarbeid en voeding is in die jaar 2000 beskikbaar gestel. Verskillende 

nasionale en provinsiale departemente het hulle daarvoor beywer om gerekenariseerde 

datasisteme te installeer. Nogtans bestaan daar volgens die ORC (200 I a:22) steeds 

baie dataleemtes, en die aard van menige grootskaalse nasionale ondersoek impliseer 

dat dit nie die veranderende aard van die groei-omgewings van kinders reflekteer nie. 

Provinsiale statistieke verberg dikwels die ongelykhede tussen streke en gebiede in 

provinsies. Meer plaaslike data is belangrik om doelgedrewe beplanning uit te voer. 

Sommige data is nie op grond van ouderdom en geslag versamel nie, terwyl kinders 

op verskillende ouderdomme heel verskillende behoeftes kan he. lnligting rakende 

begrotings neig om op maniere aangebied te word wat dit moeilik maak om 

programme spesifiek vir kinders op te spoor (ORC 2001a:22). 

Die soort inligting wat versamel word, is ·n refleksie van die oorheersende siening 

van die gevolmagtigde instelling of die samelewing as 'n geheel. In die geval van 

kinders is volwassenes se siening oorheersend (ORC 200 I a:22). lndien ons ems 
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maak met die reg van kinders om dee! te neem, behoort hul!e stemme gereflekteer te 

word in besluite oor die soort inligting wat versamel word. 

2.3.3 Demografiese profiel 

Die verslag se demografiese pro fie I van kinders (ORC 2001 a:28-30) is aan Statistieke 

Suid-Afrika ( 1999) ontleen. Volgens die 1996-sensusuitslae het Suid-Afrika se 

bevolking in 1996 op 40,58 miljoen gestaan. Kinders maak 40% van die bevolking 

uit. Die 1996-sensus het verder bevind dat daar 16 333 349 kinders onder agtienjarige 

ouderdom is, van wie 50.28% vroulik en 49. 72% manlik is. Terwyl die grootste 

ouderdomsgroepe 5 tot 9 jaar ( 11.5%) en I 0 tot 14 ( 11.5%) is, het die sensus se 

uitslae vol gens Statistieke Suid-Afrika ( 1998) (in ORC 200 I a:28) bevestig dat Suid

Afrika se bevolking nie so vinnig groei soos vroeere ramingsyfers te kenne gegee het 

nie. Dit beteken dat Suid-Afrika se ouderdomsprofiel hoer is as wat vroeer beraam is. 

Nogtans sal kinders van agtien jaar en jonger die ouderdomsverspreiding van die 

bevolking van Suid-Afrika ten minste op kort- tot mediumtermyn domineer. 

Insake die demografiese profiel van kinders het Statistieke Suid-Afrika (1999) (in 

ORC 200la:28-30) die volgende bevind: 

Figuur I: Die verspreiding van kinders vol gens bevo/kingsgroepe. 

81°/o 

lndi€r 34 953 
2°/o Bruin 1 407 234 

9°/o 

Wit114453 
So/a 
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Figuur I toon dat swart kinders by verre die meerderheid van die kinderbevolking 

uitmaak5
. 

Figuur 2: Die \'erspreiding \'an kinders mlgens ouderdomkategoriee. 
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Figuur 2 toon dat die grootste ouderdomskategoriee van kinders die van 5 tot 9 jaar en 

I 0 tot 14 is. Daarom fokus die verslag asook hierdie navorsingsondersoek op die 

vroee kinderjare. 

Figuur 3: Die verspreiding van kinders vo/gens provinsie. 
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~ Die apartheidsbeleid het verskillende groepe verskillend geaffekteer. Om die ongelykhede en die 
effek \'an die apartheidsbeleid op verskillende mense in Suid-Afrika uit te lig, gebruik die navorser in 
hierdie hoofstuk die rassetenninologie "sv.·art", ··bruin", ''indier", en ·\\·it". 
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Soos in Figuur 3 gesien kan word, kom die meeste kinders in KwaZulu-Natal (22%) 

en die tweede meeste in die Oos-Kaap (18%) voor. Wat die stedelike, semi-stedelike 

en Jandelike verspreiding van kinders betref. leef 55% in die Jandelike areas en die 

oorblywende in semi-stedelike areas. Die \\OOnarea van 0.1 % is nie gekategoriseer 

nie. Yan die kinders ''at in landelike gebiede woon, is meer as die helfte (62%) 10 

jaar of jonger. 

Tabel I: ·n Uiteenselling van die tale 1rn1 mlgens statistieke deur kinders gepraat 

word. 

Huistaal Persentasie 

Zoe Joe 24.24 

Xhosa 19.75 

Afrikaans 12.03 

Sepedi I 0.53 

Setswana 8.17 

Sesotho 7.27 

Engels 6.21 

Xitsonga 4.76 

SiSwati 2.8 

Venda 2.57 

Ndebele 1.47 

Ander 0.1 

Soos aangetoon in Tabel I is Zoeloe (24,24%) die taal wat die meeste gepraat word, 

gevolg deur Xhosa (19,75%), Afrikaans (12,03%) en Sepedi (I 0,53%). 

Figuur ./: Kinders en hul godsdiens 
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Figuur 4 toon dat meer as driekwart (77%) van Suid-Afrika se kinders gerapporteer is 

as behorende tot die Christelike geloof, met 3% wat aan ander godsdienstige groepe 

behoort. Dit is meestal Moslem (1,3%), Hindoe (1,1%), Joods (0,1%) en Afrika 

tradisionele gelowe (0,05%). 

Enkele sleutelrigtingwysers in die demografiese profiel van kinders sal vervolgens 

aandag geniet. 

Die sterftesyfer by babas is volgens die ORC (200 la:31) ·n rigtingwyser wat direk 

verband hou met die kwesbaarheid van baie klein kinders. Volgens die Demografiese 

Gesondheidsopname van 1998 (in ORC 2001a:31), 'n landwye steekproef wat 

ontwerp is om inligting rakende rigtingwysers vir gesondheid in Suid-Afrika te 

voorsien, is die sterftesyfer van babas 45 per 1 000 lewende geboortes. Met ander 

woorde, een uit elke 22 kinders wat in Suid-Afrika gebore word, sterf voor sy/haar 

eerste verjaardag. Die sterftesyfer van 59,4 per 1 000 by kinders onder vyf jaar het 

sedert 1990 "n opwaartse tendens getoon wat waarskynlik met die MIV Nigs

pandemie verband hou. Die provinsies met die hoogste sterftesyfers vir babas is die 

Oos-Kaap (61.2) en KwaZulu-Natal (52, 1). 

Gedurende 1999 het die Departement van Gesondheid (in ORC 200 I a:31) aan die lig 

gebring dat daar skerp ongelykhede in die sterftesyfers van babas en kinders tussen 

bevolkingsgroepe bestaan. Baie kindersterftes in Suid-Afrika word veroorsaak deur 

toestande wat voorkom kan word. Van 38 047 kindersterftes in 1995 was beserings 

die oorsaak van 19% van die sterftes, infeksies van die ingewande I 4% en 

asemhalingsiektes 7,5%. 

Die Human Developmenl Index (HD!) is ook 'n rigtingwyser wat dikwels v1r 

vergelykende doeleindes gebruik word (ORC 2001a:33). Dit gee ·n aanduiding van 

die haglike sosio-ekonomiese omgewing en gebrekkige lewensgeleenthede wat 

kinders in ans land in die gesig staar. HD! is 'n meting wat volgens die lewensduur, 

die opvoeding wat behaal is en die lewenstandaard gedoen word. Waardes bo 0,8 

word as 'n hoe vlak van menslike ontwikkeling beskou, die tussen 0,5 - 0,8 as 

medium en die minder as 0,5 as laag. Suid-Afrika het 'n medium HDI-vlak van 

0,677, maar daar is groat ongelykhede tussen bevolkingsgroepe in die vlak van 
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menslike ontwikkeling. Witmense en Indiers val in 'n hoe HDl-vlak (0,901 en 

0,836). Bruin (0,663) en swart (0,5) is op 'n mediumvlak, met swart aan die 

onderkant van daardie kategorie. Ewe-eens is daar ongelykhede in verskillende dele 

van die land soos aangetoon deur Tabel 2 (Office of the Deputy President (1998) in 

ORC 2001 a:33). 

Tabel 2: Human Development Index (HD!; l'Oigens provinsie 1991. 

Provinsie HDI 

Oos-Kaap 0.507 

Vrystaat 0.657 

Gauteng 0.818 

Kwazulu-Natal 0.602 

Mpumulanga 0.694 

Noordwes 0.694 

Noord-Kaap 0.543 

Noordelike Provinsie 0.470 

Wes-Kaap 0.826 

Nasionaal 0.677 

Die HD! wat op provinsiale vlak bepaal is, hou 'n duidelike beeld voor van 

ongelykhede in sosio-ekonomiese ontwikkeling vir kinders op provinsiale vlak. Dit 

beklemtoon net weer eens die spesifieke kwesbaarheid vir armoede van kinders in 

landelike gebiede in Suid-Afrika. 

Belangrike gevolgtrekkings kan uit bostaande demografiese profiel van kinders 

gemaak word. 

Eerstens toon Figuur I dat swart kinders by verre die meerderheid van die 

kinderbevolking uitmaak. Die implikasie vir die kerk se bediening aan, saam met en 

deur kinders van alle bevolkingsgroepe is dat dit grotendeels op swart kinders 

afgestem behoort te wees. Dit impliseer verder dat plaaslike gemeentes nie !anger hul 

kinderbediening net op kinders van homogene groepe behoort te rig nie. 
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Tweedens toon Figuur 2 dat die grootste ouderdomskategoriee van kinders die van 5 

tot 9 jaar en I 0 tot 14 is. Dit stel beslis die uitdaging aan die kerk om ems te maak 

met sy bediening aan, saam met en deur kinders. 

Derdens toon Figuur 3 dat die meeste kinders in KwaZulu-Natal (22%) en die tweede 

meeste in die Oos-Kaap (18%) voorkom. Die navorser is van mening dat die kerk 

waarskynlik die NRO is wat oor die beste infrastruktuur beskik om kinders se posisie 

in stedelike, semi-stedelike en landelike areas te verbeter. Kerke in veral KwaZulu

Natal en in die Oos-Kaap word uitgedaag om as NRO in vennootskap met ander 

hulpverlenende organisasies in die leefWereld van kinders te funksioneer. Meer as die 

helfte van die kinders wat in landelike gebiede woon (62%) is 10 jaar of jonger en 

daarom behoort kerke alternatiewe te ondersoek om so beskikbaar en betrokke as 

moontlik te wees tydens die vonningsjare van kinders in landelike gebiede. 

Vierdens beklemtoon Tabel 1 die veeltaligheid van Suid-Afrika. Die uitdaging aan 

spesifiek die lidmate van die tradisionele wit kerke is om minstens een of meer swart 

taal of tale magtig te raak. 

Vyfdens toon Figuur 4 dat meer as driekwart (77%) van Suid-Afrika se kinders 

gerapporteer is as behorende tot die Christelike geloof. Omdat die Christelike kerk 'n 

baie groot deel van die bevolking verteenwoordig en hul lidmate redelik eweredig oor 

die bevolkingsgroepe versprei is, kan die Christelike kerk 'n groot verskil in die 

omstandighede van kinders maak. Die Christelike kerk mag egter nie slegs aan 

kinders van die Christelike geloof hulp verleen of net hulle belange bevorder nie. Die 

uitdaging aan die kerk is juis om 'n verhouding van respek met ander godsdienste te 

skep en sodoende saam die belange van alle kinders te bevorder (Burger 200I:11 ). 

Laastens hou die sleutelrigtingwysers (die sterftesyfers van babas en die HD!) 'n 

duidelike beeld voor van ongelykhede tussen bevolkingsgroepe betreffende menslike 

ontwikkeling. Die kerk word voor die uitdaging geplaas om dit profeties te ontmasker 

soda! reg en geregtigheid in die leefWereld van alle kinders kan seevier. 

Uit die demografiese profiel van kinders is dit gevolglik duidelik dat die kerk met 'n 

wesenlike sosiale verantwoordelikheid teenoor kinders gekonfronteer word. Die 
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uitdagings wat hiermee aan die kerk gestel word het direk te make met die verstaan en 

inkleding van sy bediening aan die kinders van Suid-Afrika. 

Sake wat volgens die verslag in die belang van kinders prioriteit moet genie!, word 

vervolgens aan die orde gestel. 

2.3.4 Sake van prioriteit in die belang van kinders 

In ·n klimaat van hoe werkloosheid, beperkte hulpbronne en ·n bevolking wat al hoe 

jonger word, leefbaie kinders en families onder die druk van hongersnood, ongesonde 

akkommodasie waar dikwels ook te veel mense woon, 'n gebrek aan ontspannings

fasiliteite en onaanvaarbaar hoe vlakke van geweld en misdaad. Laasgenoemde sluit 

ook 'n hoe frekwensie van seksuele misbruik van veral meisies in (ORC 2001 a:26). 

Jare van verdrukking het mense se menswaardigheid en selfagting ondennyn. Die 

impak van MIY Nigs word al hoe meer sigbaar en sal vorentoe 'n diepgaande effek he 

op familiestrukture en die ekonomie. Die ineenstorting van die tradisionele 

familielewe word gereflekteer in die hoe voorkoms van enkelouers en die gebrek aan 

ouerlike ondersteuning in finansiele en persoonlike opsig, veral van die kant van die 

vaders. Vrouens wat dan meer verantwoordelikheid moet neem vir die grootmaak 

van kinders is selfkwesbaar vir armoede en geweld. (ORC 200la:26.) In die lig van 

bogenoemde is dit krities belangrik om sake wat in die belang van kinders prioriteit 

moet geniet, te identifiseer. 

2.3.4.1 Armoede 

Armoede is volgens die ORC (200Jb:8) die primere determinant saver dit die 

welstand van kinders betref. Ander onderliggende determinante sluit in die sekerheid 

oor kos; toegang tot basiese gesondheidsorg en 'n gesonde omgewing; en onderwys 

en inligting. Die ORC (200Ja:33) is verder van mening dat kinders se groei, 

ontwikkeling, welstand en veiligheid hoofsaaklik berus op die vermoe van hul ouers 

of voogde om vir hulle te voorsien. Die ORC (200Ja:33) le onder andere bloat dat 

ses uit elke tien kinders in Suid-Afrika in armoede Jeef. Kinders in landelike gebiede 

is meer aan armoede blootgestel as die in stedelike gebiede. Die persentasie mense in 
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landelike gebiede wat armoede ly is 70%, teenoor 30% in stedelike areas, Dit wil se, 

sewe uit elke tien behoeftige mense in Suid-Afrika leef in landelike gebiede (Central 

Statistical Services (1997) in ORC 200 I a:33 ). 

Figuur j: Persentasie kinders wat in die onderskeie provinsies in arm huishoudings 

leef 
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Figuur 5, ontleen aan die Central Statistical Sen,ices (1997) en die Office of the 

Deputy President (1998) (in ORC 2001a:33), toon die persentasie kinders wat in die 

onderskeie provinsies in arm huishoudings leef. In die Oos-Kaap leef 78% van 

kinders in arm huishoudings, in die Wes-Kaap 35% en in Gauteng 20%. 

Die krisisafmetings wat armoede in Suid-Afrika aangeneem het, is volgens die ORC 

(200la:34) hoofsaaklik te W)1e aan die ongelyke verspreiding van hulpbronne en 

toereikende dienslewering. Die Office of the Deputy President (1998) (in ORC 

200la:34) meld dat afgesien van die landelike en streeksdimensies armoede in Suid

Afrika deur die volgende gekenmerk word: 

Geslag (huishoudings waar vroue aan die hoof is, ne1g meer tot armoede as 

huishoudings waar mans aan die hoof is); 'n toenemende getal van baie klein of 

skoolgaande kinders; bevolkingsgroepe (61% swartmense en 38% bruinmense is arm 

teenoor 5% lndiers en 1 % witmense); werkloosheid; en onderwys (minder as 

sekondere en nasekondere onderwys verhoog die waarskynlikheid van armoede). 

Die mees basiese manifestasie van armoede en ongelykheid is volgens die ORC 

(2001a:34) die onsekerheid oor kos vir die huishouding. Terwyl 96% wit en 98% 

Indierhuishoudings nooit honger ly nie. daal dit tot 71 % bruin en 46% swart 
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huishoudings wat nooit honger ly nie (Healrh Systems Thrust ( 1998) in ORC 

2001a:34). Terwyl die nasionale gemiddelde van hongersnood 'n onaanvaarbare 

25,7% van alle kinders is, styg dit so hoog as 37.6% onder die armstes (Office of the 

Deputy President (1998) in ORC 200la:34). 

Vaste werk van ouers is volgens die ORC (2001a:34) ook een van die faktore wat 

direk met die we I stand van kinders verband hou. Statistieke Suid-Afrika ( 1999) (in 

ORC 2001a:34) het getoon dat werkloosheidsyfers vir Suid-Afrika oor die algemeen 

hoog is, veral vir vroue. swartmense en diegene in landelike areas. In 1996 was die 

werkloosheidsyfer onder die ekonomies aktie\\e stedelike bevolking 20,3% in 

vergelyking met 26.8% in nie-stedelike gebiede. Dit \\as die hoogste onder 

swartvroue wat in landelike areas woon. gevolg deur swartvroue in stedelike areas. 

Die verslag oor armoede en ongelykheid in Suid-Afrika stel dat werkloosheid onder 

arm huishoudings 55% is vergeleke met 14% in nie-arm huishoudings. 

Vir ouers wat verseker is van werk hou die maandelikse inkomste sterk met die geslag 

en bevolkingsgroep verband. Volgens die sensus van Oktober 1996 (in ORC 

2001a:34) verdien swart vroue die minste, met 47,5% wat minder as R500 per maand 

kry. 'n Verdere 21,4% verdien slegs tussen R500 en RI 000. 

Arm huishoudings - meer bepaald in landelike gebiede - het verder minder toegang 

tot noodsaaklike dienste soos water en sanitasie, kommunikasiemedia, paaie en 

energiebronne (ORC 2001a:34). Hulle het ook Jang afstande om na 

gesondheidsfasiliteite te reis. Dit plaas enorme druk op huishoudings. Kinders uit 

arm huishoudings word dikwels belas met huishoudelike take as gevolg van 'n gebrek 

aan infrastrukture. Die projek van die Study of Living Standard5 and Development 

(1994) (in ORC 2001a:34) het bevind dat 31% van skoolgaande meisies in arm 

huishoudings verantwoordelik is om water te gaan haal in vergelyking met 15% van 

meisies in nie-arm huishoudings. Hierdie meisies spandeer gemiddeld 'n uur om 'n 

totaal van 75 liter water te gaan haa\. Daarbenewens het 12% van skoolgaande 

meisies die taak om vuurmaakhout bymekaar te maak vergeleke met die 5% van 

meisies wat bo die armoedelyn leef. 
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Dit is uit bogenoemde duidelik dat armoede 'n wesenlike invloed op kinders se !ewe 

het. Benewens die materiele sy, manifesteer armoede ook ten opsigte van die sosiale 

lewe en ouerlike (vaderlike) gesag (ORC 2001a:35). Die familielewe van armes is 

gefragmenteer. In baie arm huishoudings is die vaders dikwels afwesig of leef die 

kinders apart van die ouers. Daar is bewyse dat langdurige annoede tot sosiale 

isolering van families lei (ORC 2001a:34). Baie families verskuif na informele 

huisvesting nadat hulle by die uitgebreide familie gebly het wat hulle nie !anger kan 

huisves nie. 

Kanse op 'n beter toekoms verskraal weens die gebrek aan toegang tot ononderbroke 

skoolopvoeding. Van arm kinders tussen 10 en 16 jaar is 5% uit die skool vergeleke 

met die 2% van kinders wat nie arm is nie. Dit kan toegeskryf word aan wat genoem 

word magsarmoede of die onvermoe om prosesse in jou guns te laat gebeur, 

byvoorbeeld om nie in staat te wees om met 'n skoal te onderhandel vir toegang nie. 

Arm kinders is meer geneig om in gemeenskappe groat te word waarin geweld en 

misdaad aan die orde van die dag is. Armoede dryf kinders na die strate en 

uitgebreide vorme van kinderarbeid lei tot kriminele aktiwiteite. (Porteus et al (l 998) 

in ORC 200la:35.) 

2.3.4.2 Onderwys 

'n Groot gedeelte van publieke besteding in Suid-Afrika is aan onderwys toegewys. 

Alhoewel die skoolinnamesyfer goed vergelyk met ander ontwikkelende lande is daar 

·n hoe syfer van leerders wat grade herhaal en 37% volwassenes wat ongeletterd is. 

Gedurende die sewentigerjare was skole plekke van politieke stryd - insluitend die 

boikot van klasse en vandalisering van skooleiendom. Dit het gelei tot die 

ontwikkeling van 'n kultuur by skole waarin dit moeilik is om leer en onderrig aan te 

moedig (ORC 200 la:43). 

Die ORC (200 l a:43) stel verder dat kinders grootliks vanwee toestande van ernstige 

armoede nie skool kan bywoon nie. Daar kom ook groot getalle kinders voor wat oor 

die ouderdom is vir 'n spesifieke graad. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan 

herhalings van grade; laat skoolinname (soms meer as drie jaar bo die norm); 
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skoolbywoning wat onderbreek word deur kinderarbeid en finansiele stremminge; en 

'n hoe vlak van mobiliteit tussen landelike en stedelike gebiede. 

Dit is 'n besondere uitdaging en 'n hoe nasionale prioriteit om die doeltreffendheid 

van die skoolsisteem te verbeter en gelykheid en die herstel van onreg teweeg te 

bring. Verskeie maatreels is reeds in werking gestel. Die regering het 'n nasionale 

beleid daargestel om toegang tot kwaliteitonderwys te \'erbeter. Wetgewing het 

basiese skoolbywoning vir alle kinders verpligtend gemaak. Kwaliteit sal aangaande 

verbeter word deur 'n ruimer toedeling van fondse aan armer provinsies en skole, 'n 

nuwe kurrikulum. ondersteunende taalbeleid en aanbevelings vir hulpverlening aan 

leerders met spesiale onderwysbehoeftes (ORC 2001a:43). 

Teenoor dergelike konstruktiewe maatreels staan egter 'n onderwyssituasie wat in 

vele opsigte ontmoedigend is. Sosiale probleme waarmee gemeenskappe te kampe 

het, soos armoede, oorvol huise en geweld, hou regstreeks met die verval in skole 

verband. Grootskaalse wanorde heers in sommige Wes-Kaapse skole, aldus advokaat 

Andre Gaum, Wes-Kaapse minister van onderwys (in Pamplin 2002: I). Een voorval 

wat Gaum noem. is die van twee negejarige leerders wat op die skoolgrond sodomie 

gepleeg het. Verder is seksuele teistering van medeleerders, dwelm- en 

alkoholmisbruik. aanranding op leerders en onderwysers. en kinders wat met 

\'Uurwapens op die skoolterrein rondloop aan die orde van die dag. 

Archie Lewis. voorsitter van die UDM. oudvoorsitter van die Kaaplandse 

Onderwysunie, adjunkvoorsitter van Naposa en voorheen onderwyser in Mitchells 

Plain op die Kaapse Vlakte (in Pamplin 2002:1) beweer dat die regering so gou 

moontlik 'n verslag moet saamstel waarin die invloed van bendebedrywighede en die 

agteruitgang van sosiale en gesinswaardes op die Kaapse Vlakte ondersoek word, en 

maatreels in die verband moet implementeer. 

2.3.4.3 Gesondheid en gesondheidsorg 

Die gesondheid en voeding van kinders en die toeganklikheid van gesondheidsorg 

geniet tans hoe prioriteit op owerheidsvlak. Die ORC (200 I a:68) stel dat siektes 

voorkom kan word deur water, sanitasie en basiese gesondheidsorg te voorsien. 
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Doeltreffende sorg tydens swangerskap en geboorte is belangrik vir beide die moeder 

en haar baba (ORC 200la:75). Suid-Afrika het ook die Expanded Programme of 

Immunisation in plek gestel met die doel om alle kinders teen emstige kindersiektes in 

te ent (ORC 200la:75). Dit is egter ontstellend om te verneem dat hoe vlakke van 

ge\\eld en misbruik van kinders tot ernstige beserings en selfs sterftes van kinders 

bydra (ORC 200la:78). Ander sake wat die ORC pertinent noem, is die fetale 

alkoholsindroom, wat tans in die Wes-Kaap die hoogste in die land is (200la:79-80), 

seksueel oordraagbare siektes wat daagliks toeneem (200la:82), en die misbruik van 

alkohoL sigarette. dagga. ecslmy en ander dwelmmiddels (2001a:83). Redes vir 

d\\elmmisbruik 1s die toeganklikheid daarvan. die heersende bendekultuur, 

familieprobleme en groepdruk - almal sake wat dringend aandag moet kry 

(200la:84). 

2.3.4.4 MIV /Vigs 

Suid-Afrika ervaar tans 'n drastiese toename van MlV, wat ·n impak op elke gebied 

van die sosiale en ekonomiese lewe het en alreeds swaar druk op kinders se lewens en 

welstand plaas. MIV/Vigs kan ons kinders op die volgende wyses affekteer (ORC 

200Ja:86): 

Kinders kan 'n moeder of vader of albei verloor en ouerloos gelaat word; dit bring 

ernstige implikasies mee wat finansies en tyd betref; weens onvoldoende fondse moet 

kinders die skoal \'erlaat; gevolglik kan hulle na die strate gedwing word - en word 

kriminele aktiwiteite en uitbuitende vonne van kinderarbeid in die meeste gevalle 'n 

realiteit; ander word gedwing om die bestuur van huishoudings op hulle te neem; 

MIV /Vigs hou ook direk 'n kritiese gevaar vir kinders self in; die oordrag van 

MIV /Vigs kan tydens geboorte of borsvoeding plaasvind; en swanger meisies is 

dikwels MIV-positief. 

'n Nasionaal geYntegreerde plan is van owerheidswee ontwikkel vir kinders wat met 

MIV/Vigs gei'nfekteer is of daardeur beYnvloed word (ORC 200la:88). Die kabinet 

het ·n bedrag van R450 miljoen vir die volgende drie jaar vir die plan toegewys. 

Gemeenskap- en huisgebaseerde versorging. vrywillige berading en toetsing, 

lewensorienteringprogramme. en uitreikprogramme na die gemeenskap is die vier 

kernkomponente van hierdie plan. Die ORC (2001a:89) is \'an mening dat die ideaal 
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vir die versorging van vigswesies gemeenskap- of huisgebaseerde versorging is. Die 

hoofklem word op die instandhouding van families geplaas. Alternatiewe modelle 

van versorgmg, insluitend groephulpverlening vir vigswesies, moet egter nog 

ontwikkel word. 

2.3.4.5 Higiene, water, sanitasie en die omgewing 

Omgewingsfaktore soos grootskaalse besproeiing met gifstowwe, gebrekkige 

sanitasie. die skaarste aan water vir algemene gebruik en aan skoon drinkwater het 'n 

direkte invloed op die welstand van kinders. Kinders benodig ook ruimte om te speel 

asook ontspanningsfasiliteite. Die ORC (200la:95) meld dat steenkool- en 

houtverbranding ·n negatiewe invloed op gesondheid het en dat oorbewoonde 

behuising ·n negatiewe uitwerking op verstandelike en fisieke gesondheid het. 

Statistieke Suid-Afrika (1999) (in ORC 200Ia:99) het bevind dat 48% kinders in 

Suid-Afrika in huisies met drie vertrekke of minder woon. 

Die White Paper on Environmental Management (1997) (in ORC 200la:95) is 'n 

raamwerk wat ontwerp is om alle aspekte van die omgewing te hanteer. Die White 

Paper on Transformation of the Health System (in ORC 2001 a:97) voorsien 

opvoeding aangaande higiene as dee! van die landswye voorsiening van water en 

sanitasie. Deur verskeie vennootskappe en in samewerking met die private sektor en 

NRO's is dit in al die provinsies moontlik gemaak. 

2.3.4.6 Veiligheids- en beskermingsmaatreels 

Kinders wat mishandel of verwaarloos is, die wat m kinderarbeid of seksuele 

uitbuiting vir kommersiele doeleindes betrokke 1s, straatkinders, die met 

gestremdhede, vlugtelingkinders, kinders wat vir misdaad aangekla en die wat aan 

geweld blootgestel is, het alma! spesiale beskerming nodig. Leemtes met betrekking 

tot die oorlewing en ontwikkeling van kinders in spesifieke impakareas affekteer hul 

reg op sekuriteit, maatskaplike dienste en beskerming teen mishandeling, 

verwaarlosing, uitbuiting en misbruik. (ORC 200la:IOO.) 
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'n Aantal aktiwiteite met die oog op breer bewusmaking van gemeenskappe is 

georganiseer om gewefd te bekamp. Dit het sestien dae van Activism on No Violence 

against Women and Children ingesluit waarvan die Domestic Violence Act 'n 

fokuspunt was. Die veldtog Blow the Whistle on Violence against Women and 

Children het die belang van 'n klimaat van vrede verder benadruk deur slagspreuke 

op treine te plaas. Die Kinderbeskermingsweek (28 Mei tot 3 Junie 2001) en 

opvoeding oor die regte van kinders was ander inisiatiewe. Die 

Kinderbeskermingsweek word jaarliks gehou en die Children's Day Celebration elke 

jaar op die eerste Saterdag van November (ORC 2001a: 150). 

2.3.4. 7 Families, huishoudings en groei-omgewings van kinders 

Kinders se welstand word hoofsaaklik bepaal deur die vermoe van hul families om in 

hul behoeftes te voorsien. Die familielewe in Suid-Afrika is onder enorme druk, 

onder andere vanwee ekonomiese faktore, werkloosheid, onsekerheid oor kos, 

familiegeweld en dwelmmisbruik (ORC 2001a:54). Die verslag le verskeie ernstige 

knelpunte bloot rakende families, huishoudings en groei-omgewings van kinders 

(ORC 2001 a:54-55). 

Suid-Afrikaanse kinders word groot in baie diverse familie- en huishoudingstrukture. 

Die meerderheid families wat in armoede leef, verteenwoordig dikwels meer as twee 

generasies - selfs tot vier generasies, veral by families in landelike gebiede. 

Huishoudings waar vroue aan die hoof staan het toegeneem en daar is volgens die 

ORC (200Ja:54) ·n beduidende verband tussen die geslag van die familiehoof en 

armoede. Baie Suid-Afrikaanse kinders word groot sonder enige vaderlike rolmodel. 

Nyman (in ORC 2001a:54) toon aan dat 42% Suid-Afrikaanse kinders onder 

sewejarige ouderdom in 1995 slegs saam met hul moeder gebly het in vergelyking 

met I% wat net saam met hul vader gebly het. Slegs 40% van swartkinders leef saam 

met beide ouers. MIV/Vigs lei grootliks daartoe dat die ondersteunende 

middelgenerasie, wat tradisioneel die kinders en die bejaardes ondersteun, of afWesig 

6f onvolledig is. Daarom speel grootouers 'n baie belangrike rol in die grootmaak en 

versorging van kinders in Suid-Afrika. 
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Baie kinders word ook buite formele partnerships gebore. Die Project for the Study 

of Living Slandard' and Development (in ORC 200la:55) het bevind dat 20% kinders 

nie met enige ouer saamleef nie. Dit is ontstellend om te verneem dat ongeveer 99 

000 huishoudings deur kinders tussen 10 en 17 jaar bestuur word. Daar is ook 'n hoe 

voorkoms van swangerskappe onder tieners vanwee tydelike verhoudinge. Groot 

getalle mans van landelike gebiede wat in die stad werk, vestig 'n huishouding in 

albei gebiede. 

Arm families oorleef deur veral staat te maak op ·n netwerk van familielede en 

vriende wat hulle kan help. Die gevolg is dik"els dat kinders nie gereelde ouerlike 

sorg ontvang nie. Huishoudelike strukturc verander voortdurend namate verhoudinge 

aangeknoop en beeindig word. Dit word veral bepaal deur die beskikbaarheid van 

werk en kindersorg, die nabyheid van skole en die behoeftes van familielede. 

Ekonomiese spanning en veral werkloosheid dra verder grootliks by tot 

familiekrisisse en die aftakeling van verhoudinge. Die tendens dat albei ouers 

uitstedig werk het ook drasties toegeneem (ORC 200la:55). 

Uit die voorafgaande beskrywing van die konteks van kinders is dit duidelik dat die 

groei-omgewings van kinders ernstig deur sosio-ekonomiese en politieke 

omstandighede benadeel word en dat daar groot ongelykhede tussen kinders van 

vcrskillende bevolkingsgroepe bestaan. Dit is egter uiters belangrik dat die kerk sal 

verstaan hoe die regering se strategie om aan die regte en nood van kinders 

daadwerklik aandag te gee daar uitsien. Hoe beter dit verstaan word, hoe beter kan 

die spesiale bydrae bepaal word wat die kerk tot die verbetering van kinders se 

omstandighede kan !ewer, asook hoe dit die regering se pogings kan aanvul. Dit kan 

verder bydra tot die bevordering van onderhandelinge tussen die regering en die kerk 

om in vennootskap die regte en nood van kinders in Suid-Afrika te behartig. 

2.4 Die regering se strategie in die hantering van kinders se regte en behoeftes 

In die verslag kom die tema "sorg" deurgaans as 'n belangrike saak voor wat verskeie 

sektore bestryk. Hierdie opkomende konsep van sorg in verhouding tot kinders 

verwys na die stel praktyke en handelinge wat ontwikkeling, insluitend groei en 

oorlewing, bei'nvloed (ORC 200la:23). Goeie versorging beskerm volgens Unicef 
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South Africa (in ORC 200 l a:23) die kind teen benadeling en gevaar maar bring ook 'n 

omgewing mee wat die kind bemagtig, waar groei en die psigiese, scisiale en 

kognitiewe ontwikkeling van 'n kind bevorder word. 

Die ORC (200la:23) dui daarop dat families, gemeenskappe en die regering alma! 

pligte het in die versorging van kinders. Ouers en uitgebreide families het egter die 

primere verantwoordelikheid. Die ORC (200la:23) stel dit ook duidelik dat die onus 

op die staat rus om families te ondersteun en in staat te stel om hul eie verpligtinge en 

verantwoordelikhede vir die versorging, koestering en beskerming van kinders na te 

kom. 

Daarom is alle hulpverleningsdienste van die staat daarop gerig om die 

instandhouding van families aan te moedig en te bevorder (ORC 200la:23). Die 

instandhouding of bewaring van families verwys na 'n strategie wat op die oortuiging 

gebaseer is dat alle kinders 'n familie nodig het waarin hulle kan groei en ontwikkel. 

'n Familie is ook noodsaaklik vir die vorming van identiteit Daarom sal alle 

hulpverleningsdienste poog om die verwydering van kinders uit hul families te 

voorkom. Kinders en hul families ontvang daarom bepaalde dienste en het toegang 

tot hulpbronne wat hul bestaande sterk punte verhoog en nuwe bevoegdhede 

ontwikkel ten einde hulle beter in staat te stel om uit ontwikkelingsgeleenthede 

voordeel te trek. Kinders self ontvang ook ondersteuning wat daarop gemik is om hul 

potensiaal te verhoog om so lank moontlik in hul familie en gemeenskap aan te bly 

(ORC 200 I a:62). 

Die konsep van sorg bevestig ook dat kinders se behoeftes nie gekompartementaliseer 

moet word nie, maar holisties benader moet word. Wat egter geneig was om in 

hulpverleningsdienste te gebeur, was dat verskillende behoeftes van mekaar geskei en 

aan verskillende departemente vir dienslewering toegewys is (ORC 2001a:23). Dit 

kan net lei tot fragmentering en duurder en minder effektiewe sorg. 

Maatskaplike dienslewering poog om te beweeg na 'n meer ge'integreerde 

dienslewering vir meer effektiewe uitkomste. Terwyl beleid hierdie skuif reflekteer, 

hou die implementering van dienste op so 'n gei'ntegreerde wyse groot uitdagings in, 
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vanwee die manier waarop departemente gestruktureer en begrotings toegedeel is 

(ORC 2001 a:23). 

n Ander algemene praktyk regoor die wereld is om kinders te etiketteer en te 

kategoriseer ten einde die hulpverlening van spesiale dienste en intervensie

programme toereikend te fasiliteer (ORC 200 I a:23). Dit het die effek om die manier 

waarop kinders gedien en versorg word verder te fragmenteer. Dit lei ook dikwels 

daartoe dat die kinders institusioneel weg van hul portuurgroep geplaas word. 'n 

01mangryke groep .. ander" kinders word op so 'n wyse geskep. Soms veroorsaak 

hierdie kategoriee negatiewe stereotipes byvoorbeeld gestremde, daklose, en 

mishandelde kinders, vigswesies en kindermisdadigers. Die regering wil pertinent 

waak teen sodanige etikettering en kategorisering van kinders in Suid-Afrika (ORC 

200 I a:23). 

Kinders staar in die verskillende fases van hul lewensiklus ·n verskeidenheid gevare 

en behoeftes in die gesig. Die fokus van sorg sal daarom verander na gelang van die 

kind se ouderdom. In die vroegste jare van ·n kind se !ewe het onvoldoende voeding 

en gesondheidsorg die nadeligste effek op die kind en intervensies is daarom krities 

belangrik. In ·n volgende fase mag die oorheersende prioriteit wees om 

skoolgereedheid te bevorder. 

Ternyl die verslag oor die algemeen die belangrikste invloede op kinders aanraak, 

poog dit egter om spesifiek die aandag op die vroee kinderjare (0-9 jaar) te vestig. 

Die vroee kinderjare is 'n fase waarin kinders in baie opsigte die kwesbaarste is, maar 

dit is ook die tyd waarin daar die grootste potensiaal is vir suksesvolle, voorkomende 

en minder duur intervensie. Aangesien dit ook kritiese jare is in die ontwikkeling van 

die kind. is die \'oorsiening van dienste aan kinders onder skoolgaande ouderdom 'n 

hoe prioriteit vir die staat (ORC 2001 :36). 

Die meeste fasiliteite wat op ontwikkeling in die vroee kinderjare gerig is, word tans 

bestuur deur welsynsorganisasies, nieregeringsorganisasies, gemeenskapgebaseerde 

organisasies en private voorsieners. Die kinder- en jeugsorgsisteem van die 

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling identifiseer ouerlike opvoeding en 

ondersteuning, voldoende dagsorg en 'n verskeidenheid van sorg- en 

50 



ontwikkelingsprogramme in die vroee kinderjare as kardinaal vir die fasilitering van 

optimale ontwikkeling van kinders en hul families (ORC 200la:37). 

'n Aspek van ·n sorgende samelewing, soos ge"identifiseer deur president TM Mbeki, 

is om publieke besteding te herprioritiseer ten einde veiligheid- en beskermingsisteme 

vir die minderbevoorregtes in ons samelewing in stand te hou en te bevorder (ORC 

200la:23). Die ORC (200la:l41) maak dit ook duidelik dat grater bewustheid en 

daadwerklike voorspraak belangrike aspekte is om mishandeling en verwaarlosing 

van kinders te voorkom en te beveg. Daarom gee die Suid-Afrikaanse Polisie tans 

lesings by skole om spesiaal hierdie sake te bevorder. Klasse in lewensorientering by 

skole fokus ook op die regte van die kind en verduidelik aan kinders wat 

mishandeling behels. Publieke waardes word ook deur die klasse in skole ondersteun. 

Verder is veldtogte deur die staat geloods om daadwerklike voorspraak vir kinders op 

te skerp, soos hierbo (2.3.4.6.) reeds aangetoon. 

2.5 Die unieke taak van die kerk in die konteks van kinders 

Hendriks (200 I: I 0) is van mening dat teologiese eerlikheid rakende die kontekstuele 

realiteite wat Suid-Afika in die gesig staar, die kerk sal help om 'n publieke kerk te 

wees - 'n kerk wat aktief getuienis op alle lewensterreine !ewer oor die weg, die 

waarheid en die !ewe. Die kontekstuele realiteite wat in die voorafgaande oorsigtelike 

beeld van die konteks van kinders in Suid-Afrika bespreek is, stel onder andere die 

volgende kritiese uitdagings aan die kerk: 

Sosio-ekonomiese ongelykhede tussen swart en wit kinders; stedelike en landelike 

ongelykhede veroorsaak deur rasbepaalde koloniale- en apartheidsbeleid; hoe 

voorkoms van werkloosheid onder ouers/versorgers van kinders; 'n groeiende jonger 

populasie in Suid-Afrika; die ineenstorting van die tradisionele familielewe; 

beperkte hulpbronne (betreffende onderwys, gesondheidsorg, water en sanitasie), 

veral in arm en behoeftige gemeenskappe; die impak van MIV /Vigs op kinders; en 

hoe vlakke van geweld en misdaad wat verwaarlosing, mishandeling en misbruik van 

kinders insluit. 
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Die wyse waarop die kerk op bogenoemde uitdagings behoort te reageer, word 

verduidelik volgens die verstaan van wat die lewende Christus in en deur die kerk in 

die konteks van kinders wil doen. Alie gelowiges word as kerk van God deur 

Christus geroep om Hom by kinders te verteenwoordig. Die gevestigde teologiese 

onderskeiding van die kerk se profetiese, priesterlike en koninklike ampstaak is ook in 

die verband funksioneel. 

As profete moet gelowiges die kennis van God en die !ewe aan alle mense, ook 

kinders, verkondig. Dit impliseer dat die kerk op sigbare en konkrete wyse God moet 

verkondig as die Een wat op 'n besondere wyse die God van die noodlydende, die 

arme en die veronregte is (Cloete & Smit 1984:60-73)6
. In die verslag is daar geen 

verwysing na die belangrikheid van morele en geloofsvorming in die versorging van 

kinders nie - sake wat regstreeks met kennis van God en die !ewe verband hou. Dit is 

juis op hierdie vlak dat die kerk 'n unieke rol kan speel. Gelowiges moet as profete 

hulle daartoe verbind om Christelike waardes in hul alledaagse omgang met mense so 

te verkondig en uit te leef dat mense en veral kinders kennis van God en die !ewe kan 

bekom. Op so 'n wyse kan die kerk 'n bydrae !ewer tot 'n beter lewe vir baie kinders 

in Suid-Afrika. 

As priesters moet gelowiges die versoening tussen God en mens en mens en mens 

verder dra en met genadige liefde uitreik na alma!, ook kinders, wat in nood verkeer. 

Die Belydenis van Belhar (in Botha & Naude 1998:4-5) stel dit duidelik dat God "aan 

verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee; dat Hy die gevangenes 

bevry en blindes laat sien; dat Hy die wat bedruk is ondersteun, die vreemdelinge 

beskerm en weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose versper; dat 

vir Hom reine en onbesmette godsdiens is om die wese en die weduwees in hulle 

verdrukking te besoek; dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood 

moet bystaan ... " 

Dit is in die Jig van bogenoemde duidelik dat dit God behaag om deur die kerk na 

mense te kom - ook na kinders. Daarom moet ons op so 'n wyse in ons konkrete 

6 Die Belydenis van Belhar (in Botha & Naude 1998:4) stel dit duidelik dat ·'God Homselfgeopenbaar 
het as die Een \\·at geregtigheid en \\'are vrede onder mense \''ii bring; dat Hy in 'n \vCreld vol onreg en 
,·yandskap op 'n bcsondere \vyse die God van die noodlydende, die arme en die Yeronregte is en dat Hy 
sy kerk roep om Hom hierin te volg ... ,. 
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werklikheid leef dat ons as bemiddelaars in die ontmoeting tussen God en kind kan 

optree. Dit impliseer dat ons die nood en behoeftes van kinders wie se fisieke, 

emosionele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige toestand hulle van die geleentheid 

ontneem om hul Godgegewe potensiaal te ontwikkel. op die hart moet dra. Die kerk 

moet daarom voortdurend sy verbintenis tot die geestelike. sosiale, emosionele en 

morele welstand van kinders en families bely en in die praktyk bevestig. Dit kan die 

kerk doen deur hulpverleningsdienste, opvoeding en skoling, hulpbronne en 

ondersteuning aan kinders en hul families te bied. Dit stel ook die uitdaging aan die 

kerk om vir alle kinders en hul families 'n toevlugsoord te wees waar hulle 

onvoorwaardelik aanvaar en as gelykes behandel word. Op so 'n wyse kan baie 

kinders en hul families God ontmoet en iets van die koninkryk van God beleef. 

As konings moet gelowiges leer om reg te leef, om die reg lief te he en op te staan vir 

geregtigheid en vrede - ook wat die saak van kinders betref. Die Belydenis van 

Belhar (in Botha & Naude 1998:5) verwoord die lewensbelangrike roeping van 

gelowiges op treffende wyse, naamlik "dat die kerk daarom mense in enige vorm van 

lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en 

stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en 

geregtigheid soos 'n standhoudende stroom; ... dat die kerk as eiendom van God moet 

staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die 

kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes 

wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel." 

Net soos Jesus Christus in sy bediening geregtigheid vir die mees kwesbares en 

gemarginaliseerdes gesoek het, moet ons ook gemarginaliseerde en kwesbare kinders 

met medelye bedien en geregtigheid vir hulle soek. Dit impliseer onder andere dat die 

kerk namens kinders wie se stem nie gehoor word nie behoort te praat en bewustheid 

rakende die regte en behoeftes van kinders in die samelewing behoort te bevorder. 

Die kerk moet voortdurend 'n mate van dringendheid en 'n politieke wil skep om reg 

en billik teenoor kinders op te tree. 

Op die manier kan die kerk op 'n geloofwaardige wyse poog om 'n verskil in die 

omstandighede van kinders in Suid-Afrika teweeg te bring. Die kerk word steeds 

uitgedaag om met betrekking tot die kontekstuele realiteite van kinders 'n duidelike 
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visie te he van wat die Woord van God in die mees konkrete terme moontlik beteken 

(DeGruchy 1994:11). 

2.6 Samevatting 

Uit hierdie bespreking oor hoe die konteks waarin kinders in Suid-Afrika leef daar 

uitsien, blyk dit duidelik dat hierdie konteks nie alleen kompleks is nie, maar ook 

daartoe bydra dat nie alleen die lewenskwaliteit van kinders nie, maar hulle lewe self 

bedreig word. Die heersende sosio-ekonomiese toestande is geensins bevorderlik vir 

die normale en gesonde ontwikkeling van baie van ans land se kinders nie. 

Daar is egter bevind dat die kerk 'n wesenlike bydrae kan !ewer tot die regering se 

huidige verbintenis tot die saak van kinders indien die kerk die konteks van kinders 

omvattend binne die sosio-ekonomiese en politieke konteks van Suid-Afrika verstaan. 

Die kerk moet egter ook die regering se strategie om die uitdagings van die konteks 

van kinders die hoofte bied, goed verstaan ten einde te kan bepaal waar leemtes is en 

hoe die kerk 'n diens- en steunfunksie in die verband kan vervul. Met deeglike 

kennisname van beide bostaande sake kan die Christelike kerk as subsisteem 'n 

wesenlike en onontbeerlike bydrae tot die normale funksionering van die samelewing 

!ewer. 

Dit he! ook duidelik na vore gekom dat die konteks van kinders ook teologies verstaan 

moet word om die unieke taak van die kerk in die verbetering van kinders se 

omstandighede te bepaal. Hierdie taak word verstaan as die kerk se betrokkenheid in 

God se missionere praxis in die konteks van kinders in Suid-Afrika. Die kerk word 

daarom uitgedaag om die volle spektrum van sy verantwoordelikheid teenoor kinders, 

ook rn sosio-ekonomiese en maatskaplike ops1g, as sy Christelike 

verantwoordelikheid te aanvaar. 
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HOOFSTUK3 

TEOLOGIESE VERREKENING RAKENDE KINDERS 

3.1 lnleiding 

Indien die kerk · n bydrae wil !ewer tot die nasionale en internasionale debat oor 

kinders en hulp "·ii aanbied 0111 as pleitbesorger vir kinders op te tree. is dit belangrik 

om kennis te neem van wat die kerk in die verlede oor kinders te se gehad het. 

Historiese studies "·erp Jig op beskouinge \\at die kerk oor die kinderjare gehad het en 

hoe dit oor die jare ,·erander het. Dergelike studies spoor ons ook aan 0111 oor ons 

huidige gesindhede en aannames rakende kinders te besin. Die besinning kan 

moonllik daartoe bydra dat die kerk gekonfronteer word met sy heersende persepsies 

rakende kinders en sodoende aangemoedig word tot •n omvattende bediening aan 

Suid-Afrika se kinders in diens van die evangelie. 

·n Boek wat gedurende 2001 verskyn het, The Child in Christian Thought, geredigeer 

deur Marcia Bunge, !ewer 'n enonne bydrae tot die huidige bespreking oor die aard 

van die kinderjare en die versorging van kinders. Die sewentien bydraes in die boek 

verteemrnordig ·n diversiteit van Christelike denke oor die kinderjare en wys die weg 

aan vir · n meer gebalanseerde siening van die probleme en moontlikhede vir die 

Christelike teologie in die nadenke en praktyk rakende kinders. 

Don Browning (in Bunge 2001 :xi) is van mening dat die boek ·n enonne gaping in 

hedendaagse studies oor die familie vul. Hy gaan so ver om die stelling te maak dat 

die boek ·n nuwe veld van ondersoek van stapel stuur, naamlik die bestudering van 

Christelik teologiese benaderinge tot kinders en die verantwoordelikhede van families 

en die samelewing teenoor hulle. Die bydraes wat in die bock opgeneem is, 

de111onstreer nie alleen dat die kinderjare in die verlede wel ·n diep en blywende 

besorgdheid in Christelike teologie was nie - byvoorbeeld by Augustinus, Aquinas, 

Luther, Calvyn en Schleiermacher. Selfs meer belangrik. is dat 'n komplekse en 

stewige teologie van die kind moontlik is. een wat sistematiese teologie, etiek, 

geskiedenis en pastorale studies in gesprek saambind rakende die aard en betekenis 

55 



van die kinderjare en die verpligtinge van families, die kerk en die samelewing 

teenoor kinders. 

H ierdie hoofstuk is gevolglik daarop afgestem om die verskeidenheid van 

perspektiewe. gesindhede en gedrag rakende kinders in die geskiedenis van die 

Christendom in oenskou te neem ten einde belangrike fokuspunte vir 'n teologiese 

visie op die kerk se bediening aan Suid-Afrika se kinders uit te Jig. Dit is egter 

belangrik om te verstaan dat die verskeidenheid van perspektiewe, gesindhede en 

gedrag gedeeltelik gebaseer is op die diverse en soms skynbaar teenstrydige gedagtes 

oor kinders wat in die Skrif voorkom. 

Sommige Bybelse tekste praat van kinders as geskenke van God. tekens van God se 

seen en ·n bron rnn vreugde. Ander beskryf kinders as onkundig en wispelturig, wat 

opvoeding en streng dissipline nodig maak. Weer ander tekste spoor ouers aan om 

kinders met deernis soos die van Christus, lief te he en om hulle nie tot woede aan te 

hits nie (Bunge 2001: 11 ). 

Die wyse waarop teoloe worstel met hierdie diverse Bybelse tekste en met die 

spesifieke tekste wat hulle uiteindelik 6f in hul teologie inkorporeer 6f verwaarloos, 

bepaal in 'n groot mate hulle spesifieke perspektiewe op kinders en ons verpligtinge 

teenoor hulle. Daarom sal beelde van die kind in die Bybelse tradisie bespreek word 

voordat aandag gegee word aan betekenisvolle temas en perspektiewe wat in die 

onderskeie bydraes in die boek The Child in Christian Thought aan die lig gebring is. 

3.2 Kinders in die Bybel 

Yoordat die diverse Bybelse perspektiewe op kinders bespreek word. is dit belangrik 

om dit kortl iks binne hul bepaalde kulturele konteks le plaas. 

3.2.1. Kinders in kulturele konteks 

Die patrone van die familielewe het ongetwyfeld oor baie eeue en in verskillende 

kulture vele veranderinge ondergaan. Daarom kan die rol wat kinders telkens gespeel 

het nie so maklik beskryf word nie. John T Carroll (2001:121-123) probeer die 
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Bybelse visie op kinders kontekstueel beskryf deur ook van gegewens uit die Griekse 

en Romeinse samelewings gebruik te maak. asook bronne uit die later tyd vaff die 

tweede tempel en die vroee rabbynse Juda'isme. 

Kinders kan beskryf word as ·n bran van genot 'ir hulle ouers. en die gevoel van 

ouers vir hul kinders word beklemtoon in so" el inskripsies as briewe uit die antieke 

tyd wat bewaar gebly het. In 'n oorwegende landbou-ekonomie het kinders 'n baie 

belangrike ekonomiese rol gespeel. Nogtans is kinders volgens Carroll (2001: 122) 

hoofsaaklik na "aarde geag vir hul toekomstige bydrae as volwassenes. Volgroeide 

kinders moes nie a Ileen hul produktiewe rol in die sosio-ekonom iese en politieke 

sisteme inneem nie, maar ook, nader aan huis, hulle ouers in hul gevorderde 

ouderdom ondersteun en met hul begrafnis hulp verleen. 

Die kinderjare op sigself is vol gens Carroll (2001: 122) beskou as · n stadium van 

onvolwassenheid. onkunde en gebrekkige begrip. Daarom het opvoeding ·n kritiese 

rol in die vanning van persone tot volwassenheid gespeel. Opvoedkundige praktyke 

het van strawwe dissipline. sowel fisiek as verbaal, skynbaar as ·n roetinesaak gebruik 

gemaak. Die Jae sosiale status en kwesbaarheid van kinders blyk duidelik uit die 

alledaagse praktyke van kindermoorde en die blootstelling van klein kindertjies, veral 

meisies, aan ontbering. 

Verskeie gedeeltes in die rabbynse literatuur, gegrond op Bybelse tekste wat die kind 

as onkundig en ongedissiplineerd uitbeeld (bv. Spr 22:15; Jes 3:4-5), aanvaar die 

onvermoe van kinders om te ken en daarom ook om die verbondsmatige verpligtinge 

wat in die Skrif neergele is, na te kom (Carroll 2001:122). Nietemin het seuntjies 

deur die besnydenis ·n p\ek in die verbondsgemeenskap gehad en was die 

godsdienstige opvoeding van kinders 'n primere taak van die Joodse familie (soos 

uilgedruk in Deut 6:2. 7; Spr I :8; 3: 1; 6:20). Die plek van kinders in die vroee 

Juda'isme. soos in die breer Hellenistiese en Romeinse sosiale werelde, word 

gekenmerk deur dubbelsinnigheid en teenstrydighede. 
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3.2.2 Beelde van kinders in die Bybelse tradisie 

Carroll (2001: 123) is van mening <lat ongeag ouderdom, alle mense van God in die 

verhouding tot Hom die identiteit en rol van kind dra. Israel kan as geheel beskryf 

word as "n kind en God se "seun" (Ex 4:22-23; Hos 11: 1; Deut 1 :31 ), en die bee Id 

word geassosieer met Goddelike deernis en bevryding. ·n Soortgelyke patroon kom 

in die Nuwe Testament voor, alhoewel diegene wat glo hier die identiteit en status van 

kinders van God ontvang deur in Jesus se eie kindskap verhouding met God le dee! 

(bv Joh 1:12-13: Gal 4:1-7: I Joh 3:1-2, 10: 5:19). As die Gees ons inspireer om 

God Abbate noem, soos Jesus ook gedoen het (Rom 8:15-16; Mark 14:36), is ons 

identiteit as kind van God seker. 

Carroll (2001: 123) beweer verder dat teiers wat gesag in ·n gemeente uitoefen, in 

dieselfde trant hulle lidmate as kinders kan beskou en die leiding en koestering kan 

voorsien wat by die ouerlike rol pas. Paulus het selfs sy gemeente versorg soos ouers 

hut kinders (bv 2 Kor 12: 14; Gal 4: 19). 

Die kind as metafoor v1r die verhouding van mense tot God is duidelik 'n 

verhoudingsgerigte term, maar dit is nie ouderdomspesifiek nie. Dit dui vir seker op 

kwaliteite soos afhanklikheid van God, vertroue op sy beskerming en versekering van 

sy versorging en liefde. Die gebruik van kind as metafoor kan ook dui op die 

Goddelike dissipline wat deelname van die gelowige aan God se eie heiligheid ten 

doel het (Hebr 12:5-11). 

Yerskeie punte kan vol gens Carroll (200I:124-127) onderskei word in die beelde wat 

die Skrif van die kind voorhou. 

3.2.2. I Teken van Godde like seen 

Die geboorte van kinders kondig Goddelike seen vir die familie aan. Kinders 

beliggaam die hoop van die familie vir 'n betekenisvolle toekoms, wanneer die band 

met daardie toekoms simbolies uitgedruk word in die vorm van 'n "naam" en 

"erfporsie''. of '"Goddelike belofte" of op enige ander manier. In so 'n kultuur 
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ontvang 'n familie wat met baie kinders geseen word duidelik die voordeel .van 

ekonomiese mag. maar ook van sosiale status en gesag. 

3.2.2.2 Die omvennrping \'an status: jonger en ouers seuns 

Die "et like kode het eksplisiet die eersgeborene seun bevoordeel. in die besonder wat 

die erf van eiendom betref (bv Deut 21:15-17). Nogtans is hierdie normatiewe 

patroon herhaaldelik in Israel se historiese verhale omgekeer en vermoedelik ook in 

die werklike praktyk. Yoorbeelde van hierdie ommekeer is Abel en Kain, Jakob en 

Esau. Josef en later Benjamin onder Jakob se setms, en Dawid tussen sy broers. In 

Nu\\e-Testamentiese temas soos die uitbreiding van God se verbondseeninge aan 

heidene. die ommekeer van die status van invloedryke en magtelose mense en die 

genade van God vir verlorenes vind ons ·n verbreding van dieselfde teologiese en 

sosiale visie. 

3.2.2.3 Kwesbaarheid en bedreigings 

Moses en Jesus het albei as babatj ies onheilspellende doodsdreiginge en gevaar wat 

ook ander klein seuntj ies geraak het, oorleef. In die Evangelies word die 

kwesbaarheid van kinders in die vonn van siekte uitgedruk. Jesus ontferm Hom as 

geneesheer oor magtelose kinders wat vanwee ouderdom en siekte gemarginaliseer is 

(bv Ja'irus se dogter. Mark 5:21-24. 35-43: die dogter van 'n Siro-Fenisiese vrou, 

Mark 7:24-30: en ·n seun wat van 'n gees besete is, Mark 9:1-1-29). Dit is daarom 

gepas dat Matteus kinders vermeld wat Jesus besing nadat Hy mense in die tempel 

genees het (21: 14-16). 

3.2.2.4 Dissipline en beheer 

Yolgens sowel die Ou-Testamentiese en deutero-kanonieke wysheidliteratuur as die 

paranetiese afdelings van verskeie Nuwe-Testamentiese briewe is kinders aan die 

dissipline en beheer van ouers onderwerp. Sams was die vorm van dissipline selfs 

taamlik drasties. Enkele spreuke kan as illustrasie van hierdie tema dien. 
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"Onverstandigheid is eie aan 'n jongmens, maar 'n pak slae haal <lit uit 

horn uit (Spr 22: 15)." 

'·Wie sy seun nie straf nie, het horn nie lief nie; as hy horn liefhet, sal 

hy horn strafwanneer dit nodig is (Spr 13:24: vgl 23:14).'' 

"My seun, aanvaar die strafwat van die Here kom en moetjou nie teen 

sy teregwysing verse! nie, want die Here straf die mens wat Hy liefhet 

net soos 'n vader doen met sy seun (Spr 3:11-12; vgl 13:1)." 

So 'n benadering veronderstel volgens Carroll (2001: 126) dat sonder 'n streng 

ouerlike hand van beheer en dissipline die kinders die nodige morele orientering 

ontbeer, met die risiko dat hulle hul ouers tot skande kan strek. Klem op die ouerlike 

beheer van kinders kom ook in die Nuwe Testament voor. Vera! die later Pauliniese 

briewe veronderstel duidelike gesagstrukture in die (patriargale) huishoudings. Die 

Christelike huishouding sal goed bestuur word as kinders aan hul ouers gehoorsaam 

is, en effektiewe dissipline sal die familie in staat stel om die publieke skande te 

vermy wat kinders kan veroorsaak (vgl Kol 3:20-21; Ef 6: 1-4; I Tim 3:4-5; Tit l :6). 

Kinders moet hulle ouers "in alles" gehoorsaam wees (Kol 3 :20). Volgens I 

Timoteus 3 :4 word 'n persoon wat graag 'n ouderling wil wees daarop gewys <lat hy 

sy eie huisgesin goed moet kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor 

sy kinders moet kan uitoefen. Die ander kant van die muntstuk is egter dat vaders nie 

gedurig by hulle kinders moet foul soek soda! hulle moedeloos word nie (Kol 3:21; 

Ef 6:4). 

Die Hebreerbriefprojekteer die ouer se rol as tugmeester na God toe. God "voed ans 

op" op die manier van menslike ouers. Hebreers 12:5-11 hou byvoorbeeld 'n beeld 

van God voor wat aan gebruiklike ouerskappraktyke ontleen is. Hierdie gedeelte is 

vol gens Carroll (200I:126) diep kwellend en ongerieflik vir hedendaagse lesers. Hy 

is van mening dat dit nie alleen impliseer dat God persoonlike teenspoed stuur om ons 

te "oefen" nie, maar die beeld van God blyk ook die onregmatige hantering van 

kinders deur hul ouers te steun. 
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3.2.2.5 Kinderjare as metafoor vir onvolwassenheid 

Deur al die kulture wat onderliggend is aan die Bybelse geskrifte, was die norrnatiewe 

posisie in die wereld en die persepsie waaruit dit beskou is, die van die volwassene 

(manlik). Daarom is dit geen verrassing dat die kinderjare gekenmerk word as 'n 

stadium van onvolwassenheid wat ·n persoon met reg moet agterlaat wanneer hylsy 

volwasse word nie. Paulus verklaar in I Korintiers 13:11 dat hy soos ·n kind gepraat, 

gedink en geredeneer het toe hy 'n kind was: maar noudat hy 'n man geword het hy 

klaar is met die dinge van ·n kind. Op hierdie veronderstelling rus die gebruik van die 

klein kind as metafoor vir die onvolwasse wyse waarop die evangelie ontvang word. 

Dawn DeVries (200la:l66-167) bevestig dat kinders, vanwee die beskouing dat hulle 

onvolwasse is, as ondergeskikte lede van die huishouding en geloofsgemeenskap 

gesien is. In die besonder die huishoudelike kodes van die briewe aan die Efesiers en 

Kolossense en bepaalde opmerkings oor die opvoeding van die kind in die pastorale 

sendbriewe hou kinders voor as onderskikte lede van die huishouding. Kinders moet 

in die geloof deur hul meerderes, veral deur vaders, gedissiplineer en onderrig word. 

Ook in die geloofsgemeenskap is kinders gesien as die swakker. ondergeskikte lede 

wie se fisieke, emosionele en geestelike onvolwassenheid hulle uitlewer aan 

volwassenes se dissipline. Hulle is gevolglik nie gesien as draers van geestelike insig 

en modelle van geloofnie. 

Hierdie opvattinge het waarskynlik op die geskiedenis van die Christelike denke oor 

kinders meer invloed uitgeoefen as Jesus se eie onderrig. Dit is daarom belangrik om 

klem te le op Jesus se onderrig en praktyke rakende kinders, juis in 'n tydperk toe 

kinders so 'n lae posisie in die samelewing ingeneem het. 

3.3 Jesus se onderrig en praktyke rakende kinders 

In 'n bydrae oor gesindhede teenoor kinders in die Nuwe Testament argumenteer 

Judith Gundry Volf (in Bunge 2001 :36-47) dat Jesus se identifikasie met kinders ten 

minste vier pertinente beklerntonings bevat. 
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Jesus identifiseer kinders as primere objekte van sorg en <liens. Kinders is broos en 

athanklik en moet daarom deur elkeen wat die koninkryk van God soek met 

nederigheid gedien word. 

Kinders word ge!dentifiseer as medeontnngers van die heerskappy van God en 

modelleer daarom toegang tot die heerskappy van God (vgl Mark 19:13-16; Matt 

19: 13-15; Luk 18: 15-17). Hu Ile is ontvangers van God se heerskappy hoofsaaklik 

omdat hulle saam met die armes en verdruktes in sosiale status te kort skiet: Hulle 

kan niks aan God bied nie en vertrou eenvoudig op die goedheid van God om hulle 

staande te hou. Kinders wys ons die regte wyse waarop God se heerskappy ontvang 

kan word - die gesindheid om in voile afhanklikheid op God te vertrou. 

Kinders word ge'identifiseer as diegene wat ware insig in geestelike dinge het, omdat 

God dit wat vir geleerdes verborge is aan kinders openbaar (vgl Matt 11 :25). Die 

geestelike insig van kinders berus nie op hul opvoeding of geleerdheid nie, maar op 

hul openheid om ontvangers van Goddelike open baring te wees. 

Kinders verteenwoordig Jesus feitlik, soda! diegene wat kinders hartlik ontvang ook 

vir Jesus ontvang, asook die Een wat Hom gestuur het. 

In die lig van die spesifieke beklemtonings in Jesus se identifikasie met kinders is dit 

duidelik waarom die kinderjare metafories juis ook op die teenoorgestelde wyse 

gebruik word as die wat ons voorheen gesien het. Met die gebruik van die naam 

··kinders (of seuns) van God" vir die mense van God hou die Evangelies kinders as 

voorbeelde voor van die wat goedgelowig Jesus en die evangelie van die koninkryk 

opreg en met voile vertroue ontvang (bv Mark 9:42; 10:15; Matt 18:1-6; 21:15-16; 

Luk 18:17). 

Carroll (2001:127) is van mening dat die Bybel, soos gemeenskaplike praktyke van 

die Joodse en Christelike tradisies ernstige kulturele teenstrydighede oor kinders 

reflekteer. Die Bybelse tradisie beskou kinders as 'n seen wat deur ·n genadige God 

gegee word en tog is hulle sosiale posisie marginaal. Kinders is kwesbaar en word 

selfs mishandel ter wille van goeie bestuur in die huishouding. Dit is daarom al hoe 
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meer verbasend dat die Evangelies Jesus, op 'n wyse wat radikaal van die groter 

kulturele en Bybelse patroon af\vyk, as die "vriend van kinders" voorhou. 

Die bydraes van teoloe tot die geskiedenis van die Christelike denke oor kinders sal 

vervolgens geevalueer word voordat bepaalde perspektiewe oor die aard van kinders 

en die verpligtinge van ouers, kerk en staat tot kinders bespreek word. 

3.4 Bydraes tot die geskiedenis van die Christelike denke oor kinders 

Bunge (2001:10) is van mening dat al die bydraes in die boek The Child in Christian 

Thought belangrike maar tog verwaarloosde aspekte van die gedagtes van teoloe en 

die praktyke van bewegings in die geskiedenis van die Christelike denke aan die lig 

bring deur die kinderjare as "lens" in die ondersoek na die verlede te gebruik. Soos 

navorsers geslag gebruik as ·n kategorie van analise vir die verstaan van die verlede, 

kan die gebruik van die kinderjare as kategorie die navorser in staat stel om areas wat 

in die geskiedenis van die Christendom verwaarloos is aan die lig te bring. Die 

outeurs het gevind dat alhoewel daar sekondere literatuur bestaan wat sowat elke 

aspek van die denke van hierdie teoloe dek, daar verrassend min geskryf is oor hul 

sieninge van kinders, selfs wanneer hulle tog we! heelwat oor kinders te se gehad het. 

In die geval van Friedrich Schleiermacher byvoorbeeld, is veel meer sekondere 

literatuur aan sy sieninge van geslag gewy as aan die oor kinders, alhoewel hy veel 

meer oor kinders as oor die verhouding tussen man en vrou geskryf het. 

Bunge (200 I: I I) voeg by dat die bestudering van teologiese perspektiewe van die 

verlede aan die lig bring dat die kinderjare nie altyd 'n marginale tema in die teologie 

was nie. Alhoewel verwysings na kinders deur 'n teoloog se geskrifte heen verspreid 

le en nie op ·n sistematiese wyse bespreek word nie, het baie teoloe, veral vroeer as 

die m iddel-negentiende eeu, ernstig oor sake rakende die grootmaak, opvoeding en 

die morele en geestelike vorming van kinders nagedink. In die sestiende eeu het 

Luther en Calvyn kategismusse geskryf om tuis gebruik te word en ouers, veral 

vaders, aangemoedig om verantwoordelikheid vir die morele en geestelike vorming 

van hul kinders te neem. De Vries (2001 b:330) het in haar bydrae tot die boek 

aangedui dat daar selfs in die werk van negentiende-eeuse teoloe soos Friedrich 
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Schleiermacher aandag aan kinders gegee is. Schleiennacher het onderrig aan kinders 

as 'n krities belangrike aspek van sy bediening en teologiese besinning beskou. 

Ongelukkig is dit onder twintigste-eeuse teoloe oor die algemeen nie die geval nie. 

Die insigte van sommige twintigste-eeuse teoloe van aansien. soos Karl Rahner en 

Karl Barth hou \\el belangrike implikasies in vir ons sieninge oor kinders vandag. 

Maar soos die meeste teoloe vandag wy selfs hulle geen volledige leerstellige aandag 

aan kinders of hulle geestelike vormmg nie. Hulle aandag aan kinders is selfs 

minimaal (Bunge 2001: 11 ). 

3.5 Perspektiewe op die aard van kinders 

Teoloe het regdeur die geskiedenis verskeie perspektiewe oor die aard van die 

kinderjare gehad, bepaaldelik oar die gedagte van kinders se sondige natuur (Bunge 

200l:13 ). Betekenisvolle temas wat na vore gekom het in hul sieninge oor die aard of 

natuur van kinders sal vervolgens aandag genie! (Bunge 2001: 10-28). 

3.5.1 Erfsonde en straf 

Alhoewel die meerderheid van teoloe w1e se sieninge m die boek The Child in 

Christian Thought verteenwoordig word, verklaar dat kinders deur erfsonde aangetas 

word, stel hulle eiesoortige perspektiewe oor die aard van kinders en kom hulle met 

verskeie voorstelle oor die hantering van kinders. Twee teoloe wat kinders as deur 

erfsonde aangetas beskou, is Augustinus en Calvyn (Bunge 2001: 13). Alhoewel hulle 

sieninge in sommige gevalle gebruik is om die growwe hantering van kinders te 

regverdig, spreek albei op genuanseerde wyses oor die aard van kinders en word die 

fisieke strafvan kinders nie aanbeveel nie. 

Martha Stortz (200 I :82) toon in haar bydrae aan dat Augustinus erken dat babas fisiek 

nie in staat is om te sondig nie, alhoewel hy verklaar dat hulle in sonde gebore word 

en sondige neigings het. Hy beweer dat klein kindertjies in ·n toestand is wat Stortz 

as '"non-innocence" beskryf: Hulle word deur erfsonde aangetas, dus word hulle nie 

in onskuld gebore nie, maar hulle is ook nog nie skuldig nie omdat hulle nie fisiek in 

staat is om werklike sondes te doen nie. Soos hulle groei, neem hul taal- en 

64 



beredeneringsvennoe toe en geleidelik beweeg hulle van non-innocence na 'n 

toestand van meer verantwoordelikheid vir hul dade (Stortz 2001 :82-83). Ten spyte 

van Augustinus se obsessie met die soek van bewyse vir die sondige neigings in baie 

klein kindertjies, het hy die fisieke straf van kinders gekritiseer (Stortz 2001:84). Hy 

het die eerder klem gele op die doop en die voorbeeld van die genade en liefde van 

God en ander mense as 'n weg om die bedorwe wil na God toe te keer (Stortz 

2001 :95). 

Barbara Pitkin (200I:167) beweer dat Calvyn sc siening van die reikwydte van sonde 

en menslike bedorwenheid meer pessimisties as enige van sy voorgangers of 

tydgenote was. Hy het volgens Pitkin die volgende stelling gemaak: "Indeed their 

\\hole nature is a seed of sin; thus it cannot be but hateful and abominable to God." 

Ten spyte van hierdie woorde het Calvyn nie soos Augustinus voor horn en of 

Edwards na horn op soek gegaan na bewyse van die bedorwenheid in klein kindertj ies 

nie. Op grand van Bybelse gedeeltes het hy verder verklaar dat kinders geskenke van 

God en voorbeelde vir volwassenes is en God se goedheid kan verkondig. Ons sien 

gevolglik dat Calvyn meer waardering toon vir die positiewe karakter van kinders as 

baie Christene wat deur ham belnvloed is (Pitkin 2001: 169). Pitkin (2001: 189-190) 

wys oak daarop dat alhoewel Calvyn se gedagte van die kind se aard as 'n seed of sin 

later opgeneem is deur Calviniste en ander Protestante en in somm ige gevalle gebruik 

is om die wrede bantering van kinders te regverdig. Calvyn self nie ten gunste was 

van die fisieke strafvan kinders nie. 

A lhoewel Jonathan Edwards, "n agtiende-eeuse Amerikaanse Calvinis, vol gens 

Catherine Brekus (2001: 301) Calvyn se skerp taal oar die sondigheid van 'n kind 

toegeeien en selfs ge"intensifiseer het en soms van die wrede hantering van kinders 

beskuldig is, kan daar oak in sy geval nie veronderstel word dat hy die growwe 

hantering en fisieke straf van kinders regverdig het nie. Edwards is welbekend vir sy 

eerlike en driftige prediking oor die doemwaardigheid van babas en die onsedelikheid 

van die kinderjare en hy praat direk en duidelik met kinders self oar die pyn van die 

he! en God se verskriklike toorn (Brekus 2001:315-317). Tog, alhoewel hy die 

sondige natuur van kinders beklemtoon het. glo Edwards nietemin dat hulle ook 'n 

diep geestelike lewe en die potensiaal vir genade het (Brekus 2001 :317). Hy het ook 

verklaar dat Christus selfs die armste en eenvoudigste kind liefhet (Brekus 2001 :328). 
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Brekus (2001 :327-328) kon in haar navorsing geen konkrete bewys vind dat Edwards 

die fisieke straf van kinders aanbeveel het nie. 

Marcia Bunge (2001:15) is van mening dat die gedagte van erfsonde binne 'n 

bepaalde teologiese raamwerk in sommige gevalle ·n mensliker hantering van kinders 

aanmoedig. Bunge (2001 :250-251) se eie navorsing oor August Hermann Francke. ·n 

belangrike Duitse pietis van die agtiende eeu, dui daarop dat alhoewel hy soos 

Augustinus, Calvyn en ander geglo het dat kinders in sonde gebore word en selfs 

verklaar het dat hulle eiewilligheid gebreek moet word, sy spesifieke verstaan van die 

breek van die eiewilligheid in die konteks van sy belangrike teologiese oortuiginge 

hom daartoe gelei het om kinders met respek en deernis te behandel. Meer nog, dit 

het horn ook daartoe gelei om aan die nood van behoeftige kinders aandag te gee. 

Francke het besorgdheid getoon oor kinders wat wees gelaat is en kinders van armes. 

Hy het ·n uitgebreide kompleks van liefdadigheids- en opvoedkundige inrigtings 

gebou om hulle behoeftes tegemoet te kom. Een van die mees radikale aspekte van sy 

skole was dat hy arm leerders en weeskinders toegelaat het om na gelang van hulle 

talente onderrig te word (Bunge 200 I :252-255). 

Bunge se navorsing dui daarop dat wanneer erfsonde in 'n sterk teologiese konteks 

geplaas word, dit 'n soort positiewe raamwerk van denke voorsien wat 'n deur open 

vir 'n kreatiewe en effektiewe reaksie teenoor die behoeftes van kinders wat gebrek 

ly. Dit kan ook daartoe lei dat hulle as individue in eie reg beskou word met talente 

en gawes wat ontwikkel kan word. 

Volgens Bunge (2001: 16) herinner die bydraes in hierdie boek ons dat enige oordeel 

oor die effek wat die gedagte van erfsonde op die hantering van kinders sou he, met 

groat omsigtigheid en steeds in die konteks van 'n denker se grater filosofiese, 

teologiese, kulturele en historiese raamwerk gevel moet word. Daar was we! 

Christene wat kinders kinders swaar gestraf het vanwee hul beskouing van die 

sondigheid van die kind. Hierdie beskouing lei egter nie noodwendig tot die growwe 

hantering van kinders nie. Ewemin is dit altyd die enigste of die grootste hindernis in 

die weg van 'n menslike en deernisvolle hantering van kinders. 

66 



3.5.2 Alternatiewe perspektiewe op sonde en kinders 

Yolgens Bunge (2001: 17) het ander bydraes in die boek die beskouinge van die teoloe 

ondersoek "·at die gedagte van erfsonde as iets wat kinders oorerf. herinterpreteer of 

selfs vernerp het en met alternatiewe perspektiewe op sonde en die aard van kinders 

vorendag gekom het. In stede van die beklemtoning van die korrupte en sondige aard 

van kinders het sommige van hierdie teoloe gefokus op die onregverdige familiale en 

sosiale strukture wat kinders negatief kan beYnvloed. Ander het weer die oortuiging 

uitgespreek dat kinders die potensiaal vir beide die goeie en die kwade het. 

Margaret Bendroth (2001:350-364) het die Amerikaanse teoloog Horace Bushnell se 

teologiese uitsprake oor kinders nagevors. Sy het bevind dat alhoewel hy nie kinders 

van sonde kwytskeld nie, hy daarvan oortuig is dat kinders van nature nie nodig het 

om die kwade te kies nie (Bendroth 2001:361). Hulle sal heel waarskynlik wel die 

kwade kies omdat die sonde van hul ouers en onregverdige sosiale strukture hulle de 

facto negatief sal be'invloed. Daarom is Bushnell (200 I :362) van mening dat kinders 

aanleiding gee tot besinning, nie soseer oor die gevare van 'n kind se sondige aard 

nie. maar eerder oor die elemente in 'n kind se kultuur offamilie wat hom/haar korrup 

kan maak. Die probleem is dat hy op hierdie wyse enige bespreking oor 'n kind se eie 

verantwoordelikheid byna heeltemal uitskakel. 

Dawn DeVries (200lb:341) verklaar in haar navorsing oor Friedrich Schleiermacher 

dat hy daarvan oortuig was dat kinders met net soveel potensiaal vir verlossing as vir 

sonde gebore word. Schleiermacher het ook geglo dat dit die verantwoordelikheid 

van ouers is om kinders se bewustheid te koester en te kweek wat hulle met die 

transendente verbind en sodoende hulle hart vir Jiefde teenoor antler oopmaak 

(DeVries 200lb:343). 

William Werpehowski (2001:391) werp lig op Karl Barth se siening van sonde en 

verklaar dat alhoewel Barth die boosheid van die mensdom ernstig neem, hy die 

erflike oordrag van sonde as 'n uiters rampspoedige en foutiewe Jeerstelling openlik 

verwerp, aangesien die menslike agent se verantwoordelikheid vir en aandeel aan die 

boosheid ofkwaad op die wyse uitgeskakel word. 
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3.5.3 Kinders as modelle van geloof 

"n Terna in verband met kinders wat in die Evangelies na vore kom, is dat kinders 

modelle van geloofen van die ingaan in God se koninkryk is (Gundry-Volf2001:36). 

Teoloe se perspektiewe oor kinders as modelle vir die regte geestelike ingesteldheid is 

hoofsaaklik op die volgende Skrifgedeeltes gebaseer: 

··(Jesus) het ·n kindjie nader geroep en horn tussen hulle laat staan en 

gese: "Dit verseker ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies 

word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die heme! kom nie. 

Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in 

die koninkryk van die heme!. En wie so 'n kindj ie in my Naam 

ontvang, ontvang my"' (Matt 18:2-5); 

"Maar Jesus het gese: 'Laat staan die kindertjies en moet hulle nie 

verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die heme! 

isjuis vir mense soos hulle"' (Matt 19: 14): 

"Dit verseker ekjulle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie 

ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie"(Luk 18: 17). 

Van die teoloe wie se perseps1es oor kinders in die boek The Child in Christian 

Thought opgeneem is, was Friedrich Schleiermacher en Karl Rahner die wat die 

meeste aandag gegee het aan dit wat Jesus met betrekking tot kinders gese het en wat 

die oortuiging dat kinders volwassenes kan onderrig, die meeste beklemtoon het. 

Hulle teologiese posisies het hulle daartoe gelei om eerbied vir kinders te he, omdat 

hulle sowel volwaardige mense is wat respek en waardigheid verdien as wat hulle 

mode lie vir volwassenes is (Bunge 2001 :18). 

Mary Ann Hinsdale (2001 :422-423) het in haar navorsing oor Karl Rahner bevind dat 

Rahner, in kontras met diegene wat in die verlede van mening was (en die wat dit 

vandag nog is) dat kinders nie volledig mens is nie, maar wesens onderweg na 

menswording, onomwonde verklaar dat kinders waarde in hul eie reg het en vanaf 

hulle geboorte volledig mens is. Soos 'n kind se geskiedenis ontvou, besef so iemand 
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wat hy/sy alreeds is. Rahner se definisie van 'n kind as ·n volledige mens vanaf 

geboorte impliseer dat ·n kind 'n "heilige verpligting" is wat op elke stadium van 

sy/haar bestaan gerespekteer, eerbiedig, versorg en beskerm moet word. Kinders is 

daarom volgens horn nie objekte wat gekoop. verkoop of gebruik mag word nie 

(Hinsdale 2001 :444). 

Rahner (in Hinsdale 2001:443) erken ook dat Jesus kinders voorhou as voorbeelde 

van wie die heerskappy van God betree. Vir Rahner is hulle voorbeelde omdat alle 

valse ambisie en kunsmatigheid by hulle ontbreek. hulle nie eer of roem soek nie, en 

hulle onskuldig. eerlik en bedaard is. Rahner (in Hinsdale 2001 :425) sien gevolglik 

die kinderjare nie slegs as een stadium van bestaan nie. maar ook as 'n geestelik 

volwasse toestand wat vereis word om die heerskappy van God te betree en waarin 'n 

mens ·n gesindheid van verwondering en oneindige openheid het. 

3.6 Verpligtinge teenoor kinders 

Marcia Bunge (2001 :20) is van mening dat alhoewel verpligtinge teenoor kinders 'n 

marginale tema in die hedendaagse teologie is, die bydraes in die boek daarop wys dat 

'n aantal teoloe in die verlede wel aandag daaraan gegee het. Hulle het nie alleenlik 

die veranlwoordelikhede van ouers beskryf nie, maar ook die van die kerk en die 

staat. Verder het baie van hulle die versorging en voorspraak vir kinders as 'n 

sentrale funksie van die Christelike geloof en !ewe verstaan. 

3.6.1 Teologicse besinning oor ouerskap 

Verskeie teoloe wat in die boek bestudeer is soos Chrysostomus, Aquinas, Calvyn, 

Luther, Simons, Francke, Schleiermacher, Bushnell en feministiese teoloe erken dat 

ouerskap ·n ernstige roeping en 'n betekenisvolle geestelike dissipline is. Bepaalde 

doelstellinge en pligte van ouerskap word deur hulle aangedui (Bunge 2001 :20). 

Vigen Guroian (2001:61-77) beskryf in haar bydrae Johannes Chrystostomus, 'n 

belangrike figuur in die vroee kerk en tans nog m Oosters-Ortodokse 

geloofsgemeenskappe, se perspektiewe op ouerskap. Chrysostomus (in Guroian 

2001 :64) praat van die familie as ·n "klein kerk'' of "heilige gemeenskap." Hy 
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verbind die taak van ouers met Christus se daad vir die hele mensdom. Soos Jesus die 

onderwyser is vir die mensheid in sy geheel, net so is ouers die onderwysers van hul 

kinders (Guroian 2001 :68). Chrysostom us (in Guroian 2001 :69) beskou ouers as 

"kunstenaars" wat beelde met groat presiesheid uitgrafeer deurdat hulle help om die 

beeld van God in hulle nageslag te herstel. Ouers het dus die Godgegewe roeping om 

hul kinders tot wonderlike beelde van God te vorm. 

Verder lig hy die verpligtinge van ouers in die fynste besonderhede uit, soos om die 

Bybel vir hul kinders te lees, om saam met hulle te bid en goeie voorbeelde vir hulle 

te wees (Guroian 2001:74). Chrystostomus (in Guroian 2001:75) is verder daarvan 

oortuig dat die Bybelse verhale kragtige en belangrike waarhede vir kinders kan 

kommunikeer. Daarom is dit uiters belangrik dat ouers ook geleenthede moet skep 

waar die verhale vertel kan word. Verder beskou hy die verwaarlosing van kinders as 

een van die grootste euwels en ongeregtighede (Guroian 2001 :73). 

Jane E. Strohl (200I:140) bevind in haar bydrae oor Luther dat hy die roeping van 

ouerskap uiters belangrik ag. Hy glo onder andere dat dit die ouers is wat hul kinders 

met die evangelie vertroud moet maak. Daar is volgens horn geen grater gesag op 

aarde as die van ouers teenoor hulle kinders nie, omdat hierdie gesag sowel geestelik 

as tydelik of wereldlik is. Volgens Strohl wou Luther he dat ouers hul kinders sal 

help om volwasse geloofsgetuies en verantwoordelike lidmate van die gemeenskap te 

word. Hy beskryf ook sekere verpligtinge van ouers, soos om hul kinders te laat 

<loop, hulle aan die Woord en sakramente bloot te stel, die Bybel saam met hulle te 

lees, saam met hulle te bid, hulle oor hulle geloof te onderrig en hulle van goeie 

opvoeding te voorsien wat hulle vir <liens in die wereld voorberei. Luther het ook 'n 

kategismus geskryf om ouers van hulp te wees in die kweek en koester van hulle 

kinders se geloofslewe (Strohl 200I:144 ). 

Marcia Bunge (2001 :22) merk egter op dat daar in Luther se beklemtoning van 

ouerskap 'n treffende paradoks voorkom. Luther het sterk klem daarop gele dat 

geloof alleenlik deur God se genade en God se aktiwiteit kom, en hy was glad nie so 

seker soos Chrysostomus voor horn en Bushnell na horn dat 'n geskikte opvoeding 

geloof tot gevolg het nie. Tog het hy geglo dat die vertroeteling van die geloof by 

kinders 'n dringende taak is en dat geloof in 'n groat mate kom as die resultaat van 
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die ywerige werk van ouers, onderwysers en ander volwassenes. Wanneer ons goed 

daaroor nadink, besef ems dat hierdie twee beklemtonings natuurlik nie met mekaar in 

stryd is nie. Dit is net God wat geloof bewerk en skenk, maar Hy doen dit in die weg 

en deur middel van getroue verbondsopvoeding deur die ouers en andere. 

In die bydraes oor Bushnell en Schleiermacher, twee negentiende-eeuse teoloe, blyk 

dit duidelik dat hulle eweneens klem le op ouerskap as roeping, asook op die 

belangrikheid van daaglikse rituele en praktyke in die huis vir die versorging van 

kinders se geloof (Bunge 200 l :22). De Vries (200 I b:333) toon aan dat 

Schleiermacher, 'n gereformeerde teoloog, glo dat die Christelike huis die eerste en 

onvervangbare skoal van geloof is, aangesien kinders alleenlik hier werklik die volle 

spektrum van Christelike eienskappe kan beleef en tot 'n lewende geloof in Christus 

kan kom. Hy glo dat dit die ouers se taak is om hul kinders se bewustheid (die punt 

van kontak met God - 'n bewustheid van God wat deur Christus bewerk word) te 

versorg (DeVries 200lb:341). Dit doen hulle hoofsaaklik deur hulle eie voorbeeld, 

omdat geloof nie soos feitelike inligting geleer kan word nie. Hy sien geloof " ... as 

something 'caught' more than 'taught'" (DeVries 200lb:341). Daarom is hy van 

mening dat dit die totale manier van !ewe in die huishouding is wat 'n wesenlike 

invloed op die geloofslewe van kinders het (DeVries 200lb:344). Die beste manier 

vir kinders om 'n lewe van geloof te betree is dus deur die goeie voorbeeld van hul 

ouers waar te neem en dit na te volg, asook deur die deelname aan aanbidding en 

Bybelstudie in die familie. 

Schleiermacher (in De Vries 200lb:342) moedig ouers aan om in hul verhouding met 

hulle kinders vertroue te bou deur hul sorge en belange emstig op te neem, empaties 

teenoor hul behoeftes te reageer en die versoeking te weerstaan om hul eie drome en 

aspirasies deur hul kinders uit te leef. Verder adviseer hy ouers om hul eie 

emosionele response teenoor kinders te beheer, kinders toe te laat om te speel en om 

hulle te leer om gehoorsaam te wees (DeVries 2001b:343). Aan die hand van 

teksgedeeltes in die Evangelies, beklemtoon Schleiermacher oak dat kinders modelle 

is wat volwassenes kan leer om eenvoudig en in die hede te leef, asook om aanpasbaar 

en vergewensgesind te wees (DeVries 200lb:348-349). 
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Bushnell, 'n leidende Kongregasionalis en vakkundige, het volgens Margaret 

Bendroth (2001 :353) die- geestelike vorming van kinders gesien as 'n natuurlike 

proses, aangewakker en versterk deur volwassenes. Dit gebeur nie net deur Bybel te 

lees en kinders in geloof te onderrig nie, maar ook deur daaglikse praktyke en roetines 

en volwassenes se voorbeeld. Alhoewel hy die belangrike rol erken wat die kerk in 

die geloofsontwikkeling van kinders speel, glo hy dat die primere agent van genade 

die familie en nie die kerk is nie. Bushnell (in Bendroth 200 I :356) het daarom soos 

Chrysostomus van die familie as 'n "klein kerk" gepraat. Hy spreek ook die mening 

uit dat: "Religion never thoroughly penetrates life, until it becomes domestic." Hy het 

ouers veral aangemoedig om lesse oor die geloof met spel en 'n verskeidenheid van 

pretaktiwiteite te vermeng. Soos Chrysostom us, het Bushnell (in Bendroth 2001 :363) 

hoe verwagtinge van ouerlike invloed gehad. Daarom was hy ook van mening dat 

ouers wat die geestelike welsyn van hul kinders verwaarloos, in die oordeel van God 

sal moet rekenskap gee. 

Nog ·n aspek van ouerskap wat volgens Bunge (2001 :23) in die bydraes na vore kom, 

is die kind se gehoorsaamheid teenoor die ouers. Die gronde vir hierdie 

gehoorsaamheid verskil en in die meeste gevalle is gehoorsaamheid nie absoluut en 

onvoorwaardelik nie. Verskeie teoloe wat gehoorsaamheid en ouerlike gesag 

beklemtoon, voer oak spesifieke redes aan waarom kinders hul ouers nie in alle 

gevalle hoefte gehoorsaam nie. 

Calvyn (in Pitken 200l:172) is byvoorbeeld van mening dat indien ouers hul kinders 

daartoe sou verlei om God se wet te verbreek, kinders hulle ouers dan as 

vreemdelinge moet beskou. Alhoewel Barth geglo het dat ouers God se natuurlike en 

primere verteenwoordigers vir hul kinders is, het hy verklaar dat by die grootmaak 

van kinders in die dissipline en voorskrifte van God die aanhits van kinders tot woede, 

weerstand en rebellie uitgesluit is (Werpehowski 2001 :394). Ouers moet volgens 

Barth kinders eerder met vreugde uitnooi om saam met hulle bly te wees in God 

(Werpehowski 200 l :399). 
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Volgens Marcia Bunge (2001:24) het die bydraes in die boek The Child in Christian 

Thought sowel as ander resente studies 7 aangetoon dat die familie die meeste 

potensiaal van enige instelling het om die geestelike en morele !ewe van kinders te 

vorm. In die lig van bogenoemde teologiese perspektiewe oor die familie stem die 

navorser met Bunge saam dat die beste voertuie vir die oordrag van geloof aan 

kinders familierituele, diensprojekte van die familie en sinryke gesprekke met kinders 

in die huis is. 

3.6.2 Verantwoordelikhede van die kerk, die staat en die gemeenskap 

Dit kom duidelik in die boek na vore dat nie net ouers nie, maar ook die kerk en die 

staat 'n betekenisvolle rol in die beskerming en selfs die morele en geestelike vorming 

van kinders te speel het. 

Om kinders groat te maak en te onderrig word as so 'n belangrike taak beskou dat dit 

'n gesamentlike paging van die huisgesin, die kerk, die gemeenskap en die staat verg 

(Bendroth 2001 :363; Miller-McLemore 2001 :469). Verskeie teoloe het volgens 

Bunge (2001 :24) klem gele op die staat se rol in die voorsiening van dienste vir 

kinders en hulle beskerming. Calvyn het byvoorbeeld geglo dat dit die samelewing se 

plig is om die regte omstandighede te verseker vir die grootmaak van kinders, asook 

vir alle kinders se skoolbywoning (Pitkin 2001: 181-182). Luther het ook burgerlike 

gesagsinstansies aangespoor om universele onderwys aan sowel seuns as dogters te 

verskaf (Strohl 2001:150-151). Hy het dit naamlik betwyfel dat alle ouers oor die 

vermoe, kennis of tyd beskik het om hulle eie kinders te onderrig (Strohl 2001: 152). 

Schleiermacher en Francke weer, het albei die probleem van slegte ouerlike 

rolmodelle ter sprake gebring. Bonnie Miller-McLemore (2001 :446-447,468) 

verklaar in haar bydrae dat alhoewel feministiese teoloe meer indirek oor kinders 

praat, hulle tog heelwat oor ons verpligtinge teenoor kinders te se het, asook oor die 

taak om die gemeenskaplike parameters van volwassenes se verantwoordelikheid in 

die voortbring en grootmaak van kinders te verbreed. Feministiese teoloe roep 

7 Merton Strornmen, die stigter van beide die Search Institute en die Youth and Family Institute by die 
Augsburg College, het vo!gens Bunge (2001:24) verklaar dat die familie die kragtigste instelling is vir 
die bevordering van geloof in kinders en die jeug. Sien ook Bro,.vning et al: Fronr Culture Wars to 
Common Ground, 308. 
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volgens Miller-Mclemore (2001 :468) ook die kerk op om met die nood en behoeftes 

van kinders en families ems te maak. Sommige stel voor dat die religieuse motiefvan 

"aanneming", wat bo die gewone struktuur van families kan uitgaan en ooreenkomste 

van buite-biologiese, buite-wetlike verwantskap kan skep, teruggebring moet word. 

Ander beveel weer aan dat die gebruik van die benoeming van peetouers, heringestel 

moet word. 

Feministiese teoloe skryf volgens Miller-Mclemore (2001:468) met groot 

openhartigheid oor die stryd van ouers en families asook oor die dringende noodsaak 

dat gemeentes in hierdie stryd betrokke sal raak en ondersteuning aan families sal 

bied. Verskeie feministiese teoloe vestig die aandag op die verantwoordelikheid van 

die staat om 'n omgewing en 'n wetlike sisteem wat families ondersteun, daar te stel. 

Baie van hulle is van mening dat die kerk en die Christen se godsdienstige verbintenis 

van ons vereis om volledig betrokke te raak by openbare beleid, met name wanneer 

dit om sake gaan waar die dringende belange van kinders op die spel staan (Miller

McLemore 200 I :469). 

3.6.3 Voorspraak vir kinders 

In dieselfde mate dat sommige teoloe hulle oor die verantwoordelikhede van ouers, 

die kerk en die staat teenoor kinders uitgespreek het, het hulle die versorging van en 

voorspraak vir kinders sterk met hul visie van Christelike lewe en geloof verb ind. Die 

oproep om ons naaste lief te he, geregtigheid te soek, armes te help, ander te dien en 

siekes gesond te maak is algemene temas in die Christelik tradisie as geheel, maar 

word nie vol gens Marcia Bunge (200 I :25) konsekwent op die behoeftes en nood van 

kinders toegepas nie. Richard Heitzenrater (200 I :297) is van mening dat John 

Wesley se verstaan van die Christelike ]ewe en dissipelskap horn tot 'n sterk 

verbintenis teenoor behoeftige kinders gelei het. Wesley (in Heitzenrater 2001:298-

299) het geglo dat 'n sentrale aspek van die Christelike ]ewe diens aan die armes is. 

Sy sterk verbintenis om die behoeftes van annes te dien, beYnvloed vandag nog die 

opvoedkundige, maatskaplike en sosiale programme in die Metodiste kerk. 

Die kerk van vandag kan ook baie leer van die Amerikaanse swart vroueklubs van die 

negentiende eeu. Volgens Marcia Riggs (2001 :366) was die swart vroueklubs sosiaal-
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religieuse bewegings wat hulle vir die verbetering van die samelewing beywer het. 

Hulle het die versorging. van kinders verbind met die opdrag om vir sosiale 

geregtigheid te werk (Riggs 200 I :367). Een van hul vernaamste fokuspunte was die 

welsyn van kinders. Hulle het kinders en jongrnense van skoling en werkopleiding 

voorsien (Riggs 2001:368). Hulle het ook ouers en onderwysers oor die morele en 

geestelike ontwikkeling van kinders ingelig. Die beweging is sterk aangevuur deur 

die stryd van die African American-gemeenskap, die leierskap van vroue soos Mary 

Church Terrell8 en die gedagtes van die Social Go5pe/-beweging wat op sosiale 

probleme gereageer en vir sosiale geregtigheid vir die onderdruktes gewerk het. Die 

klubs van swart vroue het die geregtigheid van God beklemtoon, asook die 

noodsaaklikheid om individuele lewens en sosiale strukture te verander ten einde ·n 

regverdige samelewing vir alle mense, insluitend kinders, te skep (Riggs 2001 :385). 

Volgens Marcia Bunge (200 I :26) verbind die Evangelies dissipelskap as sodanig aan 

die versorging van en die <liens aan kinders. Judith Gundry-Volf (2001:43) herinner 

daaraan dat Jesus, in 'n argument tussen die dissipels oor wie die grootste is, 'n klein 

kindj ie in sy arms geneem en die dissipels geleer het om sulke klein kindertj ies in sy 

Naam te verwelkom en te ontvang (Mattl8:1-5). Verwelkom en ontvang is hier meer 

as 'n bewys van goedgesindheid, dit is eerder 'n demonstrasie van diens en 

gasvryheid. Op die wyse het Jesus volgens Gundry-Volf (2001 :44) kinders as die 

belangrikste teenoor wie liefde en diens betoon moet word, in die sentrum van die 

Christelike gemeenskap se aandag geplaas en sodoende indirek die kerk tot 

voorspraak en intrede vir kinders opgeroep. 

3. 7 Samevatting 

Uit die voorafgaande bespreking van teologiese perspektiewe oor kinders blyk dit 

duidelik dat verskeie teoloe die verpligtinge en verantwoordelikhede teenoor kinders 

emstig opneem: Die rol van ouers in die geestelike en morele vorrning van kinders is 

beklemtoon; spesifieke verpligtinge van die kerk en die staat uitgelig; en sorg en 

8 Mary Church Terrell (1863-1954) het as praktiese teoloog en president van die .\.ational Association 
of Colored IVon1en met die volgende drie vrae aangaande kinders ge\\·orstel: I) Hoe om die pyn \vat 
.. colored'' moeders vir hule kinders voe!. te hanteer (een van die S\vaarste kruise \\·at ·'colored'' moeders 
dra is om toe te sien hoe hulle kinders geraak en seergemaak \\'Ord deur rasse\·ooroordele); 2) hoe om 
gepaste \\'aardes en kennis by kinders in te skerp; en 3) hoe om 'n sosiale omgev>'ing te skep \vaarin 
kinders kan floreer (Riggs 2001:372). 
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voorspraak v1r kinders as 'n sentrale gegewe in die Chrislelike geloof en lewe 

verslaan. 

Die hoofsluk bied bepaalde perspektiewe van teoloe wal leologiese besinning oar die 

aard van kinders en ouerskap kan rig en slimuleer. Dil kan oak verdere teologiese en 

eliese bespreking oor die veranlwoordelikhede van die kerk, die gemeenskap en die 

slaal leenoor kinders aanwakker. 

Die kerk in die besonder het 'n onvervangbare en kritiese rol le speel in die konleks 

van kinders. Juis deur Jesus se konlrakulturele bevesliging van die waarde van 

kinders word die kerk uilgedaag om onomwonde en by voortduur as voorspraak en 

pleilbesorger vir kinders in die hedendaagse Suid-Afrikaanse konleks in die bres le 

tree. Dil impliseer dat die kerk uitgedaag word tot selfondersoek wat betref sy 

beskouing en waardering van kinders, sy verstaan van die aard en funksies van 

ouerskap en huisgesin en die herdefiniering van sy eie rol in die versorging, onderrig, 

ondersteuning en beskerming van kinders en hulle families. Sodoende mag die kerk 

dalk bewus word van beskouinge oar kinders wal die hantering van alle kinders met 

meer sorg en deernis in die weg staan. 

Deur voortdurend teologies en eties op kinders le besin, dit wil se besig le wees om 

God se wil en leiding insake die rol en taak van die kerk le onderskei, kan die leologie 

tot die huidige akademiese en bree publieke bespreking oor kinders 'n unieke inset 

I ewer. 
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HOOFSTUK 4 

KRITIESE ELEMENTE VAN 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE TEORIE VIR 

KINDERBEDIENING 

4.1 Inleiding 

Uit hierdie navorsingsondersoek het <lit geblyk <lat die konteks waarin kinders in 

Suid-Afrika grootword die kerk uitdaag om sy regmatige plek in die versorging en 

beskerming van Suid-Afrika se kinders in te neem. Dit vra egter van die kerk 

volgehoue teologiese besinning oor die getuienis van die kerk in die konteks van 

kinders. Teologie <lien onder andere die doe! om die kerk juis in sy bedienings- en 

getuienistaak met praktiese wysheid in die vorm van praxis-teoriee te begelei, soda! 

die kerk enersyds getrou aan die evangelie en andersyds relevant ten opsigte van die 

wereld kan wees. 

Die navorsingsondersoek was gevolglik daarop afgestem om krities oor die kerk se 

getuienis te besin deur enersyds 'n beskrywing te gee van wat in die konteks van 

kinders gebeur en wat die implikasies daarvan vir die kerk is (hoofstuk 2) en 

andersyds op die verstaan van teologiese perspektiewe op die aard en problematiek 

van kinders te fokus (hoofstuk 3). Vanuit die kontekstuele en teologiese verrekening 

wat in die loop van die navorsingsondersoek plaasgevind het, blyk dit egter duidelik 

<lat die kerk bepaalde kritiese elemente in ag sal moet neem ten einde die bediening 

aan, met en deur kinders in <liens van die evangelie doeltreffend uit te voer. 

In hierdie hoofstuk sal die navorser dus noodsaaklike kritiese elemente van 'n 

prakties-teologiese teorie vir kinderbediening ooreenkomstig die interpretasie van die 

konteks van kinders en teologiese perspektiewe rakende kinders formuleer. Die 

formulering van kritiese elemente is daarop gemik om enersyds 'n bydrae tot die 

teologie te !ewer met die oog op teorievorming ten opsigte van kinders, en andersyds 

by te dra tot die prosesmatige ontwerp van bedieningsmodelle of praktykteoriee wat 

die effektiwiteit van die kerk se geloofspraxis kan verhoog. Die formulering van 

kritiese elemente vir 'n prakties-teologiese teorie vir die kerk se bediening aan, saam 

met en deur kinders wil die uiteindelike doe! <lien om strategiee daar te stel wat in 
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bepaalde handelinge tot uitdrukking kom. Hierdie strategiee kan verandering en 

transformasie van die geloofspraxis en sodoende ook van die eietydse omstandighede 

van kinders in Suid-Afrika tot gevolg he (Louw 1997: 132). 

'n Prakties-teologiese teorie wat aan die kerk se bediening aan, saam met en deur 

kinders in diens van die evangelie ten grondslag le. moet volgens die navorser aan die 

kritiese elemente aandag gee wat in die vervolg bespreek sal word. Hierdie kritiese 

elemente is daarop afgestem om die identiteit, taak en bedieningstrategie van die kerk 

in die konteks van kinders te belig. Aangesien die kerk die eiendom van die Here is, 

kan bogenoemde fasene van die kerk slegs bepaal word vanuit ons verstaan van wie 

God is. Sonder die teologiese grondslag en vertrekpunt kan die kritiese elemente 

maklik tot blote programopmerkings vervlak. Een van die basiese argumente in die 

studie is dat daar 'n perspektiwiese korreksie nodig is voordat daar korreksies ten 

opsigte van die praktyk van kinderbediening aangebring kan word. Daarom sal die 

verstaan van God kortliks bespreek word alvorens die kritiese elemente betreffende 

identiteit, taak en bedieningstrategie aandag genie!. Gevolgtrekkings en aanbevelings, 

veral wat verdere navorsing betref, word telkens aangedui. 

4.2 'n Verstaan van God as die Here van die kerk 

Die kerk se verstaan van God het baie belangrike implikasies vir hoe daar oor die kerk 

en - vir die doeleindes van hierdie studie - die kerk se kinderbediening gedink word. 

Terwyl God die kerk liefuet en wil gebruik en Hom op 'n besondere manier met die 

kerk vereenselwig, kan ons volgens Burger (1999:16) die twee nie laat saamval nie. 

God is, soos Burger tereg se, bo die kerk. God is nie maar 'n ander naam vir die kerk 

nie; Hy is iets (Iemand) anders as die kerk. Daarom moet die kerk voortdurend poog 

om sy uitsig op God helderder te probeer kry. Burger (1999:16) stel dit duidelik dat 

die Reformatore geglo het dat 'n hele klomp dinge makliker sal regkom as die kerk 

God net weer kan sien en ken vir wie Hy werklik is. Ook kinderbediening sal 

teologies suiwerder begrond kan word as die kerk die meerkantige verhouding tussen 

God en die kerk beter begryp. 

Die formulering van Paulus in 2 Korintiers 13:13 kan volgens Burger (1999:141) 

onder andere gebruik word as 'n beskrywing van die kerk se verhouding met die drie-
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enige God: Die kerk leefvan die liefde van God die Vader, van die genade van Jesus 

Christus ons Heer, en van -die gemeenskap met God die Heilige Gees. Die kante· van 

die verhouding kan dus uitgespel word vanuit die wyse waarop die kerk in die 

geskiedenis die drie-enige God leer ken het. Aangesien die kerk met een God te doen 

het, is daar volgens Burger (1999:141) geen manier waarop die werk van die Vader, 

Seun en Gees ooit geskei kan word nie. 

In die verhouding tussen God en die kerk beklemtoon Burger (1999: 142) die 

wesenlike ooreenkomste tussen God en sy kerk. Een gedagte waarna hy verwys is dat 

die Drie-eenheid as 'n gemeenskap ("communio") van Persone bestaan, wat uiters 

belangrike implikasies vir die kerk het. As dit die kern van God se !ewe is, gaan die 

!ewe - om te wees ("being") - dus oor gemeenskap. Hierdie communio word deur 

teoloe na verskillende kante uitgewerk en beteken onder andere liefde, aanvaarding en 

respek, asook 'n nie-hierargiese gemeenskap van gelykes. Die communio-motief 

maak nie net ruimte vir eenheid nie, maar ook vir andersheid en differensiasie. Die 

communio van die Drie-eenheid is verder 'n vrye, ongedwonge gemeenskap van 

Vader, Seun en Gees (Burger 1999: 142). 

Die kerk se verstaan van wie God is kan egter Bybels gesproke nie ge'isoleer word van 

wat Hy doen nie. In die Bybel leer mense en Israel as volk God ken uit sy dade 

(vgl Ps 103-107). Daarom is Hendriks (2001:7) van mening dat getuienislewering 'n 

verlenging of uitbreiding van God se ware bestaan is en dat die kerk God nie op 'n 

persoonlike wyse kan verstaan sander om in sy missionere praxis deel te neem nie. 

Die verstaan van God as drie-enige God het volgens Hendriks (2001 :7) belangrike 

implikasies vir getuienislewering asook vir ons verstaan van teologie: God is die 

Skepper van hemel en aarde, en Hy skenk die verantwoordelikheid aan die mensdom 

om vir sy skepping sorg te dra. God se sending en sy heerskappy sluit skepping, sorg, 

verlossing en voltooiing in. Daarom kan God se opdrag en betrokkenheid nie 

eksklusief tot die kerk beperk word nie. Hy het die mag om sy sending uit te brei 

soos dit Hom behaag, alhoewel die Skrifvolgens Hendriks (2001:8) geen twyfel laat 

dat die kerk 'n fundamentele en sentrale rol daarin speel nie. 
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4.3 Kritiese elemente 

Ten einde 'n wesenlike bydrae te kan !ewer tot die debat, prosesse en aksies in belang 

van kinders is dit krities belangrik dat die kerk moet verstaan wie hy is, wat sy 

besondere opdrag en taak is en presies hoe hy die opgelegde taak gaan uitvoer. 

4.3.1 Die identeit van die kerk 

Die paging om die identiteit van die kerk te bepaal wil die navorser in die nouste 

verband bring met die vraag: "Wie is die kerk wat 'n verskil in die leefWereld van 

kinders behoort te maak?" Twee van die mees sentrale Bybelse metafore vir die kerk, 

naamlik "volk van God" en "liggaam van Christus" gee duidelike antwoorde op die 

vrae wie die kerk is en aan wie die kerk behoort (Burger 1999:54). Die twee beelde 

wil volgens Burger (1999:54) in die eerste plek God se eksklusiewe verhouding tot 

die kerk. meer nog: sy seggenskap, sy eiendomsreg oor die kerk aandui. 

Yir die saak van kinderbediening is dit uiters belangrik dat die getuienis van die kerk 

oor die versorging en beskerming van kinders nie net saamhang met wat die kerk 

doen nie. maar ook met wat hy is. Die identeit van die kerk is so belangrik omdat die 

geloofwaardigheid van die kerk volgens Burger (1999:54) ten nouste daarmee 

saamhang. Die kerk gaan nie vorder met dit wat hy in die belang van kinders moet 

doen nie. tensy hy klaarheid het oor wie hy ten diepste is (Burger 1999:54). 

Burger (1999:55-63) bring bepaalde Bybels-teologiese perspektiewe op die identiteit 

van die kerk na vore. 

Die kerk se identiteit le in sy verhouding met God. Een van die mees sentrale 

metafore in die Bybel wat hierdie verhoudingskant van die kerk se !ewe beklemtoon, 

is dat God ons Vader en ons sy kinders en daarom ook deel van sy familie is (Burger 

1999:55). Vanuit hierdie verhouding word ons oe geskerp vir sake waarmee ons in 

die belang van kinders moet besig raak, vir kinders en families na wie ons moet 

uitreik. en vir ander opdragte wat ons ontvang en moet uitvoer. Hierdie verhouding 

met God is dus die kern van die kerk se bestaan (Burger 1999:56). 
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Die kerk se verhouding met die Here is 'n volledig eksklusiewe verhouding wat 

impliseer dat 'n 'ja" vir God ook 'n onomwonde "nee" beteken vir alle ander "gode" 

of lojaliteite of verhoudinge wat op ons hart aanspraak maak. God het die reg op 

hierdie eksklusiewe verhouding met die kerk omdat Hy die Redder van die kerk is. 

Burger (1999:56) se tereg: "Omdat die Here die kerk gekies het. is hulle Syne - sy 

uitverkore volk (1 Pet 2:9). Hy het hulle gekies (dikwels \\eer bygevoeg: voor hulle 

geboorte. vgl bv Jes 44:2) en toe saam daarmee hulle gereedgemaak. hulle voorberei, 

hulle opgevoed en hulle aangestel om sy knegte te wees. Daarom het Hy reg op hulle 

lewens:· 

Die Here se reg op die volk word gekwalifiseer deur die feit dat Hy hulle liefhet 

en hulle wederliefde soek. Dit is duidelik dat wedersydse lief de · n baie belangrike 

plek in die verhouding kry (Burger 1999:58). Daarom behoort mense van buite iets 

van God se merkwaardige liefde reeds in die kerk se blote daarwees ("Dasein"), maar 

dan ook in sy optrede te kan bespeur. Dit is immers die liefde wat ons verander en 

nuut maak; dit is liefde wat ons bevry van die baie vrese wat ons bind (vgl I Joh 

4: I 8); dit is die wete dat God ons liefhet en vir ons sal sorg en voorsien wat ons ook 

vrymaak om ander in nood - ook kinders in nood - raak te sien en na hulle uit te reik. 

Die kerk bewys hulle liefde vir die Here deur sy wil te doen en sigbaar aan Hom 

gehoorsaam te wees. Burger (1999:61) stel dit duidelik dat in Johannes 17 die 

geloofwaardige verkondiging van die evangelie gebind word aan die eenheid en liefde 

wat gelowiges onder mekaar het en handhaaf. Dit is gevolglik krities belangrik dat 

die kerk ter wille van die saak van kinders erns sat maak met die eenheid van die kerk 

as een van die duidelikste tekens van 'n gesonde Christelike identiteit. 

Die kerk word opgeroep om so oor God te dink, soos Hy Hom aan ons 

bekendmaak. Die kerk moet volgens Burger ( 1999:62) bereid wees om sy denke oor 

God gedurig aan die Skrif te toets en nooit finaal seker te wees dat ons Hom reg 

verstaan nie_ 

Die vier eienskappe van die kerk wat in die Apostolicum bely word, naamlik die 

eenheid, heiligheid, algemeenheid en apostolisiteit behoort steeds as indikators 

van die ware identeit van die kerk te dien. Burger (1999:75) spoor die kerk aan om 
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horn met groot energie te beywer, veral vir eenheid en 'n openheid vir verskeidenheid 

(algemeenheid). Kinders sal vir seker daarby baat indien die Christelike kerk duidelik 

deur die twee eienskappe gekenmerk word. 

Uit bogenoemde is dit duidelik hoe krities belangrik dit vir die kerk is om sekerheid 

oor sy identiteit te he. Hoe die kerk sy identiteit verstaan, sal uiteindelik bepaal hoe 

die kerk sy taak in die leefwereld van kinders verstaan. En hoe die kerk sy taak 

verstaan, sal weer bepaal watter inhoud aan die kinderbedieningstrategie gegee gaan 

word. 

4.3.2 Die taak van die kerk 

Die formulering van kritiese elemente oor die wyse of strategie van kinderbediening 

kan slegs sinvol wees as die studie lig werp op die vraag "Wat moet ons doen?" 

Burger (1999:99) is van mening dat die vraag '"Wat behoort ons te doen?" meer 

grondliggend is as die vraag "Hoe gaan ons dit doen?" Dit impliseer dat die kerk nie 

maar sy kinderbediening na eie goeddunke kan inklee nie. Die kerk staan immers 

onder 'n hoer opdrag. Die kerk se bediening aan, saam met en deur kinders bestaan 

omrede God vandag nog spreek deur sy Woord en handel deur sy Gees, ook in die 

konteks van kinders. Vir die doe! neem die Gees van God gelowiges se 

kommunikatiewe handelinge in die kerk se kinderbediening in sy diens om sodoende 

sy koms na die mens, insluitend kinders, intermedierend te dien (Heyns & Pieterse 

1990:54). Dit impliseer verder dat die kerk se kinderbediening nie aan mense behoort 

nie. maar die eiendom is van die lewende God en daarom ook in sy diens staan. 

4.3.2.1 Gehoorsame deelname aan God se missionere praxis 

In die Bybel en die teologie word daar volgens Burger (1999:79-80) van die kerk se 

taak gepraat as getuienis, verteenwoordigers van Christus of medewerkers van 

Christus. Al hierdie terme dui volgens horn op die een op ander aktiwiteit wat nie 

selfstandig is nie, maar waarin dit wat God in en deur Jesus Christus in die wereld 

gedoen het, ge-eggo word. Dit beteken (soos reeds in hoofstuk 2 aangetoon) dat die 

kerk deelneem aan en ingeskakel word in die missio Dei (die sending van God). Om 

dus betrokke te wees in die bediening aan, saam met en deur kinders beteken om 
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gehoorsaam deel te neem aan God se missionere praxis. Burger (1999:80) is. van 

mening dat die fokus, tereg, nie in die eerste plek gerig word op wat die kerk wil of 

moet doen nie, maar op wat God self aan die doen is in die wereld. Dit beteken in die 

konteks van kinderbediening dat ons geroep en gestuur is nie om onsselfte verkondig 

nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as diensknegte om sy ontwil (2 Kor 4:5) 

(Burger 1999:80). 

Dit is egter belangrik om dit te verstaan in die lig van Moltmann (in Bosch 1991:390) 

se stelling: ··Jt is not the church that has a mission of salvation to fulfil in the world; it 

is the mission of the Son and the Spirit through the Father that includes the church." 

Van die kerk sal dit vra om voortdurend te glo in die verlossing wat G6d in die 

konteks van kinders wil en kan bring, deur bemiddeling van die kerk. 

4.3.2.2 Wat behels hierdie taak? 

Burger ( 1999:8 l) is van mening dat wanneer ons duidelikheid daaroor het dat die taak 

van die kerk is om getuie van die evangelie te wees wat die werk van Christus verder 

voer in die wereld, ons met die volgende vrae gekonfronteer word: Wat presies 

behels dit; wat presies het Jesus kom doen; vir wie presies wou Hy red; en waarvan 

wou Hy hulle red? 

Dit is volgens Burger (1999:81) belangrik dat ons sal leer om wyd en inklusiefte dink 

oor die verlossing wat Christus gebring het: Hierdie verlossing is grater en meer as 

wat enige Bybelskrywer kon vertel en enige enkele mens kan bedink of verstaan. 

Daar is we! deur die geskiedenis heen pogings aangewend om die omvang en die 

veelkantigheid van die heil in Christus te beskryf (Burger 1999:81). Al moet ons 

steeds besef dat die indelings voorlopig is en nooit die volheid van Christus se heil 

volledig kan omvat nie, kan dit 'n mens nogtans help om tot 'n breer verstaan van ons 

verlossing in Christus te kom (Burger 1999:81 ). 

Van die bekendste indelings is die van Calvyn random die drie ample van Christus 

(vervat in hoofstuk 2 van BUVTON se gemeenteteologie), naamlik "sy profetiese 

werk (as verkondiger en gestalte van die Waarheid); sy priesterlike werk (die 

versoening wat Hy aan die kruis bewerk het); en sy koninklike werk (dit is die 

83 



oorwinning oor sonde, dood en magte wat Hy deur sy opstanding verwerf het)" 

(Burger I 999:82). 

'n Ander indeling is die van Michael Welker (in Burger I 999:82) naamlik dat ons die 

heilswerk van God in verband met die Messiaanse begrippe van kennis van God, 

(I iefdevolle) gcnade en geregtigheid moet verstaan. Burger ( 1999:83) is persoonlik 

van oortuiging dat die drie be grippe van Welker as ·n eenheid die heel mooiste gehoor 

word in Miga 6:6-8: "Die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van 

jou dat jy reg sal laat geskied (geregtigheid), dat jy I iefde en trou sal bewys (genadig 

leefmet ander), datjy bedagsaam sal !ewe voor jou God (die vertikale verhouding)." 

4.3.2.3 Die kerk se gerigtheid op die komende koninkrJk 

Hoe die kerk sy taak verstaan in die konteks van kinders moet gerig word deur 'n 

voortdurende uitsig op die einddoel van Christus se missie (en ons s'n): 'n 

Heelgemaakte were Id (Burger I 999:84). Die kerk moet daarom he Ider bewus wees 

van die kader waarin sy bediening aan Suid-Afrika se kinders geskied. Dit kan niks 

anders wees nie as die sfeer en die konteks van die koninkryk van God, aangesien die 

koninkryk groter en meer as die kerk is. Dit impliseer die kerk se bereidheid om 

eerder "koninkryksmense" as "kerkmense" te wees. Hierop !ewer Snyder (in Bosch 

I 991 :378) die volgende treffende kommentaar: 

·'Kingdom people seek first the Kingdom of God and its justice, 

church people often put church work above concerns of justice, mercy 

and truth. Church people think about how to get people into the 

church; Kingdom people think about how to get the church into the 

world. Church people worry that the world might change the church; 

Kingdom people work to see the church change the world." 

lndien die kerk as koninkryksmense wil werk om te sien hoe die kerk die wereld van 

kinders verander, is dit belangrik dat die kerk sy bediening aan kinders voortdurend 

aan koninkrykswaardes meet. God kan die kerk inspan om ·n "koninkryk-van-God

situasie'' te fasiliteer, waar kinders God kan ontmoet en ervaar. Jn so 'n koninkryk

van-God-situasie geld eerstens 'n nie-outoritere kommunikasiestyl. Alie kinders moet 
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as vrye mense op gelyke voet met ander kan kommunikeer. Ne! (1998:127) bevestig 

die waarde daarvan deur op die erkenning van die kind as "ewemens" klem te le.· Hy 

stel dit duidelik dat wie die kind nie as mens, gelyke mens, mens met dieselfde 

waarde as jyself bejeen nie, nie met kinders in verhouding kan tree nie. Tweedens 

veronderstel bediening binne die ryk van God "n onvoorwaardelike vryheid by 

kinders. Jn die sfeer van die evangelie is geen dwang nie. Dit impliseer dat elke kind 

vry is om self oor "n saak te besluit en in eie verantwoordelikheid tot 'n besluit te 

kom. Derdens geld onvoorwaardelike aanvaarding van die kind as volwaardige mens 

en "n erkenning van die kind se reg op outentieke bestaan. Dit beteken onder andere 

dat kinders teen vernedering en vernietiging verdedig moet word. Yierdens moet die 

bediening in so ·n mate in diens van die evangelie staan dat die evangelie as 

heilsgebeure in kinders se !ewe kan geskied. Die bediening moet die ruimte bied vir 

·n egte en waaragtige ontmoeting tussen kinders onderling, tussen kinders en 

volwassenes en tussen kinders en God. Dit moet ruimte he vir die metafisiese, die 

geestelike werklikheid van God (Heyns & Pieterse 1990:56). 

Kinderbediening kan in die lig van bogenoemde nie slegs bestaan ter wille van die 

kerk se eie agenda nie. Dit kan nie slegs die saak van die gemeente dien in tenne van 

·'gemeentebou" nie. Die kerk se bediening aan, met en deur kinders moet daarop 

gerig wees om die kerk in die wereld van kinders te plaas sodat die wereld van 

kinders kan verander. Dit impliseer dat die kerk na buite gerig moet wees sodat 

kinders wie se ornstandighede meebring dat hulle nie die kerkbanke kan vul nie, ook 

bereik kan word. Burger (1999:85) se daarom tereg dat die ganse wereld - en nie net 

kerkmense nie - die glorie van God moet sien en daarvoor moet buig. Dit alles dui 

daarop dat die kerk in diens van die koninkryk van God staan en dat die kerk se 

kinderbediening gerig is op die realisering en konkretisering van die koninkryk van 

God in die konteks van kinders. 

4.3.2.4 Die taak van die kerk toegespits op die leefwereld van kinders 

'n Yolgende kritiese element wat die kerk in sy nadenke oor kinderbediening in ag sal 

moet neem is dat die kerk teenoor sy land se kinders en families 'n sosiale 

verantwoordelikheid het wat deur die genoemde kontekstuele realiteite (soos uitgelig 

in hoofstuk 2) as't ware uitgespel word. Dit irnpliseer dat die kerk vanwee sy 
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missionere aard 'n publieke rol in die sekulere Suid-Afrikaanse samelewing moet 

vervul deur die relevansie ·van die evangelie van Jesus Christus ook ten opsigte ·van 

geregtigheid en menswaardigheid vir alle mense te verkondig. Hierdie sosiale 

verantwoordelikheid sal die kerk ook in sy bediening aan. saam met en deur kinders 

moet erken en konkreet moet uitleef. 

Dit vra van die kerk om op alle vlakke sigbare gestalte te gee aan God se 

teenwoordigheid in die samelewing. Burger (1999:89) stel dat dit van die kerk vra dat 

hy saam met ander instansies verantwoordelikheid aanvaar vir die gemeenskappe, 

stede en strate waarin ons woon en dat ons probeer werk in die rigting van openbare 

gemeenskappe waarin goeie menslike waardes soos geregtigheid, billikheid en 

wedersydse sorg 'n plek kry. Dit impliseer onder andere dat die kerk se omgang met 

mense ·n welsprekende getuienis van Christelike waardes soos respek vir ander en 

verdraagsaamheid moet wees. Dit daag die kerk uit om as morele gewete van die 

samelewing ·n lewende advertensie van Christelike waardes te wees met die doe! om 

hierdie morele waardes blywend te vestig en sodoende 'n beter !ewe vir alle kinders 

en hul families te bevorder. 

Die kerk word met die fokus op sy sosiale verantwoordelikheid verder uitgedaag tot 

'n omvattende verstaan van bekering, naamlik as 'n saak wat nie slegs die innerlike 

!ewe van individue raak nie, maar ook die !ewe op kollektiewe vlak. Dit impliseer 'n 

betrokkenheid by groter sosiale vraagstukke om verandering op kollektiewe vlak 

moontlik te maak sodat mense geloof en hoop in God kan vind. Die Christelike kerk 

word immers deur 'n missionere God geroep om sy wil in die samelewing te 

proklameer in die rol van profeet, wat die kennis van God en die !ewe aan alle mense, 

ook kinders, verkondig; in die rol van priester. wat die versoening tussen God en 

mens en tussen mens en mens verder dra en met genadige liefde na alma! in nood 

uitreik; en in die van koning, wat mense leer om reg te leef, die reg lief te he en op te 

staan vir geregtigheid en vrede. 

Uit die kontekstuele verrekening van die konteks van kinders het dit duidelik geblyk 

dat die regering hulp in die versorging van en voorspraak vir kinders sterk aanmoedig. 

Die navorser is van mening dat die kerk hierdie hulp kan bied deur sy priesterlike 

funksie met die daad uit te voer. Die waarde wat die kerk in die verband aan die breer 
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versorging van kinders sal toevoeg, is daarin gelee dat die kerk God se genade, liefde, 

sorg en vertroosting op so· 'n wyse in sy eie versorging van kinders vergestalt dat dit 

kinders en hul families tot 'n ontmoeting en egte versoening met God kan lei. 

Sy hulp in die voorspraak vir kinders weer, kan die kerk deur sy koninklike funksie 

bied. Die kerk kan as koninklike kampvegter vir reg, geregtigheid en vrede vir 

kinders opstaan omdat gelowiges uit die oortuiging leef dat dit slegs God is wat 

mense \\erklik van 'n hooplose en sinlose bestaan kan ver\os en bevry. Christus het 

immers vir die kerk die voorbeeld kom stel deur in sy bediening op aarde vir die mees 

gemarginaliseerde en kwesbaarste mense geregtigheid te soek. In die voetspoor en 

met die medelye van Christus kan die kerk ook kinders bedien en ook vir die mees 

kwesbares en gemarginaliseerdes onder hulle geregtigheid soek, sodat elke kind van 

·n sinlose \ewe verlos en bevry kan word deur die sin, funksie, roeping en 

bestemming van hul !ewe in God te vind. Die waarde wat die kerk tot die voorspraak 

vir kinders sa\ toevoeg, is daarin gelee dat die kerk reg en geregtigheid sal verkondig 

en uitleef sodat alle kinders die geleentheid het om menswaardig te leef en tot hulle 

Godgegewe potensiaal te ontwikkel. Dit kan slegs gebeur wanneer die kerk die sin en 

doe\ van voorspraak verstaan in die lig van die koninkryk van God. 

Burger ( 1999:231) skets egter die realiteit dat enkele gemeentes nie die legitimiteit het 

om namens Christene met nasionale of internasionale instansies te praat nie. Hy is 

van mening dat die kerk eenvoudig sal moet bly werk aan ekumeniese bande en 

strukture, omdat dit die enigste manier is waarop hierdie getuienis gelewer kan word. 

Dit le daarom volgens Burger (1999:90) op die weg van gemeentes om - as hulle 

werklik ernstig is oor die missie en die getuienis van die kerk van Jesus Christus in 

die wereld - hulle heelhartige steun te gee en dee\ te neem aan die getuienispogings 

van die streeks- en ekumeniese kerk. 

Die ro\ wat egter die kerk dryf om laasgenoemde twee funksies uit te voer, is die van 

profeet. As profeet kan die kerk die kennis oor God en die lewe wat Hy skenk s6 

verkondig dat mense ontdek wie God is en wat die !ewe in sy volheid behels. Dit sal 

ook slegs kan gebeur as ons self ook saam met ander leerlinge van Jesus bly (Burger 

2001 :83). Hoe meer die kerk God se hart vol ontfermende liefde vir die mensdom 

ken, hoe beter sal die kerk die rol van priester en koning in die konteks van 

87 



gebrokenheid kan vertolk. Suid-Afrika het mense nodig wat 'n verskil in kinders en 

volwassenes se lewens maak omdat hulle weet wie God is en Hom persoonlik ken, 

liefhet en dien. 

Die navorser is van mening dat navorsing in publieke teologie toegespits op kinders 

·n kritiese veld vir verdere navorsing is aangesien dit van kardinale belang is dat die 

kerk se openbare stem van geloofwaardigheid en integriteit sal getuig. Hierdie soort 

navorsing sal ·n wesenlike bydrae kan !ewer om die kerk, sy ampsdraers en lidmate 

toe te rus om as profete, priesters en konings gehoorsaam aan God se missionere 

praxis in Suid-Afrika dee! te neem. Gepaardgaande navorsing in publieke teologie 

rakende kinders sal aan die kerk ook riglyne kan bied waarvolgens hy met die Office 

on the Rigths of the Child in gesprek kan tree oor sy unieke bydrae tot 'n beter 

kwaliteit !ewe vir elke kind in Suid-Afrika. 

4.3.3 Die bedieningstrategie van die kerk 

Teoretiese belydenis oor identiteit en die taak van die kerk sonder die daag!ikse 

konkretisering daarvan, nie alleen in woorde nie, maar ook in die strukture, simbole, 

prosesse en dade van kerkwees, is nie veel werd nie (Burger 1999:72). Geloof in 

Christus is ·n konkrete saak wat kontinu gestalte behoort te vind, nie net in die 

gedagtes wat gelowiges dink nie, maar ook in die keuses wat gemaak word en in die 

soort dade wat gedoen word. Die kerk se verhouding met God is dus iets wat prakties 

beleef en geleef moet word ten einde ook in die lewensomstandighede van kinders 'n 

wesenlike verskil te maak. 

Burger (1999:265) is van mening dat die inkarnasie as stimulus en grondmotief vir 

alle konkretisering moet dien. God se liefde het nie net woorde en beloftes gebly nie 

- dit het konkrete gestalte gekry in die !ewe van Jesus van Nasaret. So word die kerk 

geroep om hierdie inkarnasie van God se lief de en ontferming verder te voer - ook in 

die belang van kinders. 

Die vraag is egter op watter vlakke van kerkwees konkretisering sal moet plaasvind. 

Burger ( 1999:268) se tereg dat die lokale gemeente nie al die werk kan doen en 

getuienis kan !ewer op al die vlakke waarop die kerk geroep word om dit te doen nie. 
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As ons byvoorbeeld dink aan voorspraak vir kinders in Suid-Afrika is dit voor die 

hand liggend dat dit vir 'n enkele denominasie moeilik sal wees om met die staat in 

onderhandeling te gaan. 'n Beter opsie sou volgens (Burger 1999:260) wees dat daar 

· n Ekumeniese Raad van Christe like kerke is wat die reg en bevoegdheid het om 

namens Christelike kerke te praat. Dit is dus duidelik dat kinders in Suid-Afrika 

gesta!tes van die kerk op meer as een vlak nodig het. 

Vier gestaltes van die kerk word deur Wofgang Huber (in Burger 1999:269) 

onderskei, naamlik die ekumene (die wydste verband), die regionale of streekskerk, 

die gemeente en kleiner infomele graepe. Die problematiek rakende die 

lewensomstandighede van kinders vra dat daar nie slegs vir die bedieningstrategie van 

gemeentes kritiese elemente geformuleer word nie. maar ook vir die grater ekumene 

en informele klein- of diensgroep. 

4.3.3.1 Die kerk se beskouing van kinders 

lndien die kind gesien word binne die ruimte van God se liefde as die grand en 

oorsaak van 'n kind se geloofsrespons, persoonlike verhouding met en gerigtheid op 

God, kan die kerk nie anders as om kinders te waardeer soos Jesus hulle waardeer het 

nie. Op sy beurt sal die kerk se beskouing en waardering van kinders die inhoud en 

aard van die kerk se bediening aan, saam met en deur kinders direk bepaal. 

Ongelukkig wys DeVries (200Ja:l62-167) ons daarap dat die kerk en die samelewing 

nie altyd kinders as volwaardige mense en na hul waarde beskou en waardeer nie. 

lndien die kerk werklik 'n alternatiewe gemeenskap vir kinders in die samelewing wil 

wees sal die kerk ernstig sy denke oor kinders moet ondersoek. De Vries (2001a:162) 

kontrasteer twee verskillende wyses waarap kinders geevalueer word: Enersyds is die 

kinderjare van waarde ter wille van dit wat die kind later mag word. Met ander 

woorde, die kind het slegs waarde omdat hy/sy die potensiaal het om 'n volwassene te 

word; andersyds het die kinderjare sy eie waarde ongeag latere ontwikkeling. 

Kinders het intrinsieke waarde en het sowel regte as verantwoordelikhede wat met hul 

waarde ooreenstem. Jesus Christus se omgang met kinders wys daarop dat Hy hulle 

intrinsiek waardeer het. 
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Die eerste wyse van evaluering hierbo genoem, word as instrumentele denke getipeer. 

'n Duidelike voorbeeld hiervan is te vinde in Flip Schutte se artikel "Jeugbediening: 

·n Ander perspektief'. Schutte (2000: 136) verwys na die klag wat dikwels gehoor 

word dat die kerk deur die jare tragies misluk het in sy kategetiese onderrig. Met 

kategese word dan bedoel " ... die onderrig aan die kinders van die gelowiges op 

grond van hulle doop, met die oog op die openbare belydenis \·an geloof sodat hulle 

as verantwoordelike lidmate aan die sakramente en die gemeentelike !ewe dee! kan 

he:· 

Die navorser is van mening dat die rede waarom die kerk misluk het juis gevind kan 

word in die wyse waarop die kerk kinders (in die verlede) beskou (het). Schutte se 

definisie van kategese in die verlede dui wesenlik daarop dat die kategetiese onderrig 

ingerig is volgens die instrumentele verstaan van kinders. Die onderrig vind plaas 

·•met die oog op openbare belydenis van geloof'. Het die onderrig aan kinders slegs 

geskied vir die doel wat dit eendag in kinders se lewens kan bereik - "om met die 

openbare belydenis van geloof as verantwoordelike lidmate aan die sakramente en die 

gemeentelike !ewe dee! te kan he"? Watter waarde het kategetiese onderrig dan vir 

kinders op daardie stadium van hul !ewe toegevoeg? Dui die definisie nie daarop dat 

daar 'n voorwaarde gestel is aan die deelname van kinders aan die viering van die 

sakramente en gemeentelike !ewe nie? 

Die navorser worstel gevolglik met die gevestigde gebruik dat gereformeerde kerke 

kinders normaalweg op 'n vasgestelde ouderdom belydenis van geloof laat afle. 

Konstateer die kerke nie hiermee dat kinders eers op 'n bepaalde ouderdom hulle 

geloof in Christus kan bely nie? Het die kind as dooplidmaat dalk net waarde omdat 

hy/sy later belydende lidmaat word? Word kinders eers op 'n bepaalde ouderdom en 

as belydende lidmate volwaardig dee! van die gemeentelike lewe 0 

Volgens De Vries (200Ia:163) kom die bloat instrumentele waardering selfs in resente 

teoriee oor die kinderjare voor. Die siening dat kinders houers is wat wag om gevul te 

word, word sterk ondersteun. As relatief lee houers, het kinders nie werklik waarde 

om aan volwassenes of die gemeente te bied nie. 
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Ontwikkelingsteoriee is we! waardevol ten opsigte van die identifisering .. van 

ouderdomgepaste vorme van onderrig en kommunikasie, maar dit bet ook 'n donker 

kant. Vroeere fases van ontwikkeling word alte dikwels gesien as van relatief minder 

waarde as latere fases. Weer eens word suigelinge hoofsaaklik van waarde geag vir 

die kleuters wat hulle gaan word, jong kinders vir die adolessente, en tieners vir die 

volwassenes van later. Ontwikkelingsteoriee neig om volwassenes van kinders te 

distansieer. Sodoende word die kind gesien as die "ander" en nie as 'n medemens in 

eie reg nie (DeVries 2001a:l63). Dit sal interessant wees om Fowler se teorie oor die 

stadia van geloofsontwikkeling te ondersoek om te bepaal in watter mate die 

toepassing daarvan bydra tot die beskouing dat kinders se geloof in die vroeere fases 

van ontwikkeling relatief minder waarde het as in latere fases. Navorsing hieromtrent 

mag die debat oor die betrokke probleem grootliks verhelder. 

Die navorser is daarvan oortuig dat die verstaan van die kind volgens 

ontwikkelingsteoriee ook daartoe aanleiding gegee het dat die kind hoofsaaklik 

verstandelike kennis deur die kerk geleer is en sodoende bloot as objek van die 

bediening hanteer is. Die handeling van onderrig is gevolglik prominent, terwyl ander 

handelinge soos viering, diens en sorg verwaarloos is. Soos in die verlede gee dit 

steeds ook daartoe aanleiding dat die kerk se kinderbediening heel dikwels min of 

meer in isolasie van die volle gemeentelike lewe geskied. 

Volgens DeVries (2001a:l63) is daar waarskynlik nie een teoretiese diskoers wat 

meer dominant in ons moderne bewussyn is as die diskoers oor die vryemark 

kapitalisme nie. In die vryemark kapitalisme blyk die instrumentele waardering van 

die kinderjare die norm te wees. Kinders word hoofsaaklik gesien as produkte, 

verbruikers of laste. 

Volwassenes wat baie in hul kinders bele, het volgens die markdiskoers die volste reg 

om 'n goeie opbrengs in ruil vir hierdie belegging te verwag. lndien kinders die reg 

het op voldoende beskerming, versorging en opvoeding is dit ter wille van die 

briljante, mooi en suksesvolle volwassenes wat hulle gaan word. Kinders moet 

gevolglik 'n winsgewende opbrengs vir hul ouers se belegging voorsien (DeVries 

(200la:I64). 
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Oat kinders as verbruikers nie intrinsiek gewaardeer word nie, kom duidelik na . .vore 

uit die feit dat baie besighede nie huiwer om produkte aan kinders te bemark wat hulle 

weet skadelik en gevaarlik vir hulle is nie. Verder word kinders, veral babas en arm 

kinders, as 'n las en as druk op die ekonomie beskou vanwee die siening dat hulle 

nieproduseerders en ook indirekte verbruikers is wat duur sorg benodig (DeVries 

200la:l64). Daar is dus geen twyfel nie dat positiewe waardering vir kinders ook 

vanuit die markperspektief te kort skiet. Dit daag vir seker die kerk uit om teen die 

beskouinge en wanpraktyke sy publieke rol ernstig op te neem. 

DeYries (200la:l64) is van mening dat die woorde van Jesus in Markus 10:14-15 in 

die skerpste kontras staan met ons moderne teoriee en diskoerse oor die kinderjare. 

Hier verwelkom Jesus nie alleen die kinders nie. maar hou hulle ook as modelle voor 

wat nagestreef moet word. Die waarde van hierdie kinders is vol gens Jesus nie in iets 

buite hulle gelee nie, maar eenvoudig in dit wat hulle in hulself is. Jesus hou die 

kinderjare voor as iets wat intrinsiek waardeer moet word. 

lndien die kerk nie !anger kinders bloat instrumenteel waardeer me, maar 

ooreenkomstig die intrinsieke waarde wat hul nou reeds as mense het, sal die 

bediening aan kinders veel meer intergenerasioneel geskied. Deur 'n 

intergenerasionele bedieningstyl waar die bediening ook saam met en deur kinders 

geskied, sal die kerk nie alleen kommunikeer dat kinders waarde tot God se kerk kan 

toevoeg nie, maar ook dat God deur kinders na mense kan kom. 

Die vaste oortuiging waarvolgens die kerk sy bediening aan, saam met en deur 

kinders behoort te rig is dat alle kinders na God se beeld geskape is en onder die 

opdrag staan om God te verteenwoordig en te verheerlik in alles wat hulle is en doen 

- 'n opdrag wat ook 'n heilsbelofte is! Dit impliseer dat die kerk gefokus moet wees 

op daardie Skrifuitsprake wat God se heilshandelinge aan en vir die mens op so 'n 

wyse beskryf dat elke kind getroos kan !ewe en sterwe, sin vol en doelgerig kan leef en 

die !ewe as gawe en opgawe kan ontdek. Deur kinders s6 te sien en 

dienooreenkomstig te hanteer, kan die kerk kinders begelei om die kennis van hulself 

en die sin en funksie van hul bestaan slegs vanuit die God-mens-verhouding te ontdek 

(Lauw 1997: 179-182). 
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Die navorser is van mening dat die verantwoorde antropologiese siening van kinders 

'n veld is waaroor verdere navorsing gedoen moet word om kinders volledig vanuit 

hulle verhouding met God te verstaan. 

Karl Rahner (in Hinsdale 2001:421) het egter reeds 'n besondere stimulis vir 

fundamentele nadenke oar die teologiese antropologie verskaf met sy vraag: "In the 

intention of the Creator and Redeemer of children what meaning does childhood have, 

and what task does it lay upon us for the perfecting and saving of humanity?" 

Rahner (in Hinsdale 2001 :423) het oak verklaar dat die kind vir Christene vanaf die 

begin van sy/haar bestaan volwaardig mens is. Die kind groei nie volgens horn 

geleidelik tot ·n mens nie - die kind is 'n mens. Om mens te wees impliseer in terme 

van Rahner se teologie 'n absolute direktheid tot God. Daarom is enige kind bedoel 

om vanaf die begin van sy/haar !ewe vennoot of bondgenoot van God te wees. Dit 

impliseer dat kinders deelnemers en subjekte in God se missionere praxis kan en 

behoort te wees. 

Die oortuiging dat die mens as 'n vry, unieke en selfstandige persoon na die beeld van 

God geskep is, keuses kan uitoefen en so die eie bestemming mede kan bepaal, moet 

in die verstaan van die kind ondersteun word deur die verstaan van die ouers se rol in 

die begeleiding van hul kinders om al hoe meer te word wat hulle voor God mag en 

behoort te wees (Heyns & Pieterse I 990:56). Die spesifieke aard, taak, funksie, 

roeping en bestemming van die kind is spesifieke fokuspunte wat in die teologiese 

antropologie verskerpte aandag behoort te genie!. 

4.3.3.2 'n Kindcrbediening wat kontckstuecl is 

Dit is krities belangrik dat die kerk sy bediening aan kinders kontekstueel moet 

verantwoord. Dit impliseer dat die kerk die nood en behoeftes van kinders in Suid

Afrika werklik moet peil ten einde gehoorsaam te kan deelneem aan God se 

missionere praxis in die konteks van kinders. 
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Dit het vanuit die kontekstuele verrekening duidelik geblyk dat die kerk uitgedaag 

word om met bepaalde kontekstuele realiteite wat kinders direk raak, daadwerklik 

ems te maak. 

Die sosio-ekonomiese, asook stedelike en landelike ongelykhede wat ender andere 

deur 'n rasbepaalde koloniale en apartheidsbeleid veroorsaak is, sal deur die kerk op 

alle vlakke ender oe gesien moet word. Ter wille van die welsyn van kinders sal die 

kerk horn ook tot armoedeverligting moet verbind. Armoede be'invloed kinders en hul 

families ingrypend, veral wat die gehalte en beskikbaarheid van opvoeding en 

hulpbronne betref. Die kerk sal horn verder ook moet orienteer ten opsigte van die 

realiteit van 'n groeiende jonger populasie in Suid-Afrika. Dit stel vir seker die 

uitdaging aan die kerk om nuut te <link oor die prioriteit al dan nie wat kinder- en 

jeugbediening in die kerk geniet, asook oor die beskouing dat die bediening aan 

kinders en die jeug 'n soort tweedegraadse werk is vir die wat nie vir die werklike 

belangrike poste in die kerk bevoeg is nie ( DeVries 200la:l73). 

Die hoe vlakke van geweld en misdaad in Suid-Afrika wat nie net kinders se 

lewenskwaliteit nie, maar hulle lewe as sodanig bedreig, is ·n verdere kritiese 

probleem. Die kerk kan dit hanteer deur ender andere te fokus op die model lering van 

en skoling in Christelike waardes wat ook respek vir ander insluit. Die kerk moet ook 

sorg dra om behoorlik ingelig te wees aangaande die voorkoms van verwaarlosing, 

mishandeling en kommersiele misbruik van kinders in Suid-Afrika ten einde hierdie 

euwels teen elke prys te help bekamp en kinders wat slagoffers is tot hulp te wees. 

Die MIV Nigs-pandemie, wat so 'n vemietigende effek op kinders het, is ewe-eens 'n 

dringende prioriteit vir die kerk, veral in die versorging van vigswesies. 

Die krisis waann vele families hulle bevind, is 'n verdere realiteit wat die 

lewenskwaliteit van kinders direk raak. Die kerk as familie van God, word geroep om 

families te koester en hul nood te help verlig. Laastens is die ernstige erosie van 

lewens- en morele waardes in die Suid-Afrikaanse samelewing 'n saak wat vierkantig 

in die aandagsveld van die kerk te staan gekom het. Die kerk word uitgedaag om 

waardes en beginsels te modelleer soda! kinders en families hulle lewe daarvolgens 

kan inrig. Die kerk het ook 'n verantwoordelikheid om ·n diens- en steunfunksie te 

verrig aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens, skole en ander instansies wat by prosesse 
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van lewensorientering en waardevorming betrokke is. Leerkragte en alle antler 

sleutelpersone in kinders ·se !ewe moet deur die kerk ondersteun en aangemoedig 

word om Christe like waardes in hul kontak met kinders na te streef. 

Bogenoemde kontekstuele realiteite dra daartoe by dat baie kinders in Suid-Afrika 'n 

gemis aan hoop, geloof, sin, sekuriteit en identiteit beleef. 'n Bydrae wat die teologie 

in die verband kan !ewer is om na te vors hoe kinders selfhul eietydse omstandighede 

ervaar en waner invloed dit op hul geloof in God het. Deeglike kennisname van wat 

werklik in die konteks van kinders aangaan (veral deur die oe en mond van kinders 

self) kan instrumenteel daartoe wees dat die kerk betyds betrokke raak by kritieke 

probleemareas ten einde aan baie kinders se lewensomslandighede 'n beduidende 

verskil te help maak. 

Die navorser is van mening dat die kerk die soort hulp en bystand wat in die lig van 

die genoemde kontekstuele realiteite vereis word, duidelik en voortdurend sal moet 

prioritiseer. Met hierdie gesindheid van 'n volgehoue poging om God se wil vir die 

kerk in die konteks van kinders te onderskei en uit te voer, sal die kerk toenemend sy 

publieke rol in die Suid-Afrikaanse samelewing kan verstaan en vervul. 

4.3.3.3 Kinderbediening is veranker in familiebediening 

Uit die kontekstuele en teologiese verrekening het dit duidelik na vore gekom dat 

kinders primer die verantwoordelikheid van ouers en uitgebreide families is. Dit 

impliseer dat die staat en die kerk onder die verpligting staan om families te 

ondersteun en in staat te stel om hul verantwoordelikhede vir die versorging, 

koestering en beskerming van kinders na te kom. 

Die staat se strategie om die nood van kinders te verlig, fokus primer op die bewaring 

of instandhouding van families. Hierdie fokus op families berus op die staat se 

oortuiging dat alle kinders 'n familie nodig het waarin hulle kan groei en ontwikkel. 

Daarom poog alle hulpverleningsdienste om die verwydering van kinders uit hul 

families te voorkom (ORC 200la:23). 
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Die kerk se verbintenis tot die ondersteuning van families berus egter op die 

teologiese oortuiging dat die familie 'n instelling van God is, dat godsdienstige 

onderrig primer die funksie van die ouers is en dat God families op 'n besondere wyse 

'n hermeneutiese funksie gee. Volgens Nel (1998:22) behaag dit God om ook en 

veral binne die geborgenheid van hierdie intieme vorm van menseverhoudinge aan 

kinders ·n verstaan te skenk van wie Hy is en hoe Hy handel. 

Uit die kontekstuele verrekening van die konteks van kinders het dit egter duidelik 

geblyk dat baie kinders vandag nie meer in tradisionele families grootword nie. 

Soveel kinders word in enkelouer- en hersaamgestelde families groot, 'n aansienlike 

getal word nie binne enige familieverband gebore nie, terwyl ander selfs aan die hoof 

van huishoudings staan - veral vanwee die MIV/Vigs-pandemie. Sommige families 

word intens deur armoede be"invloed, terwyl ander weer gekenmerk word deur albei 

ouers wat werk, dikwels uitstedig. 

Die tye waarin ons leef, vra volgens Nel ( 1998:21) besondere sensitiwiteit vir die 

krisis van families. Hierdie omstandighede van families moet in die kerk se bediening 

aan, saam met, en deur kinders ten voile verreken word. Nel (1998:21) is verder van 

mening dat die beklemtoning van die familie as hermeneutiese ruimte op geen manier 

gebruik mag word om die seer van mense nog seerder te maak nie - ook nie om in die 

minste die gedagte te skep dat iemand binne 'n tradisionele familie 'n voorsprong op 

genade het nie! Wat 'n familie is en behels, moet egter in die lig van die krisis waarin 

baie families hulle bevind, opnuut gedefinieer word. 

Paul du To it (2002:61) stel die kritiese vraag oor hoe die kerk die Skrif gebruik om 

families te begelei. Hy is van mening dat ons onsselfmoet afvra of die Bybel gegee is 

om vir ons te verduidelik hoe sekere sisteme en strukture moet "·erk, of hoe ons die 

verlossing wat Jesus bring deelagtig kan word. Diegene wat veral die tweede gebruik 

van die Bybel steun, stel voor dat ons liewer die familiemetafoor moet gebruik - 'n 

familie is baie meer as ouer(s) en kind(ers), maar eerder 'n kleingroep wat aan mekaar 

verbind is en mekaar help om 'n nuwe, heelgemaakte !ewe te lei. Die kerk se 

Skrifgebruik en verstaan van wat presies 'n familie is bepaal volgens Du Toit 

(2001:61) of ons met die wysvinger voor die gebroke familie en familielid staan en 
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hulle voorse hoe hulle behoort te wees, en of ons langs hulle staan met 'n uitnodiging: 

" Korn ons loop nou hiervandaan verder." 

Die navorser is daarvan oortuig dat die kerk juis vanwee sy familiale aard 'n 

onvervangbare rol kan speel in die begeleiding van families tot die lei van 'n nuwe. 

heelgemaakte !ewe. Indien die kerk die unieke rol van die ouers en die familie in 

kinders se totale !ewe, maar veral in hul geloofsbelewing en waardevorming erken, 

behoort die kerk in sy totale funksionering op die ondersteuning, versterking en 

begeleiding van families afgestem te wees. 

Die navorser beskou kinderbediening as veranker in familiebediening, enersyds 

vanwee die oortuiging dat kinderbediening nie kan geskied sander 'n prominente 

fokus op die familie as die belangrikste sisteem in die vorming van die kind nie. 

Andersyds, wanneer die kerk kinderbediening beskou as 'n bediening aan, maar oak 

saam met en deur kinders, kan die kerk deur die versorging, ondersteuning, onderrig 

en bemagtiging van kinders tegelyk die familie versterk en begelei tot 'n nuwe, 

heelgemaakte en betekenisvol!e lewe, aangesien kinders daardie waarhede en waardes 

wat hulle by die kerk leer na hul families sal bring. Daarom kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat die beskouing van kinderbediening as veranker in 

familiebediening 'n kritiese element is wat die kerk in sy denke en praxis insake 

kinderbediening voortdurend in ag sal moet neem. 

lndien die kerk kinderbediening as veranker in familiebediening beskou, kan die kerk 

sander twyfel die pogings van die staat om families te bewaar, aanvul en verryk .. Die 

kerk se unieke rol en bydrae in die bewaring van die familie is tegelyk 'n pro-aktiewe 

paging om vir kinders 'n beter !ewe moontlik le maak. Om die rede identifiseer die 

navorser hierdie rol en bydrae van die kerk as 'n veld wat dringend om verdere 

bestudering en navorsing vra. Die bestudering van die bydrae v.at die kerk kan maak 

sal oak praktiese riglyne moet behels oar die aard en inhoud van die kerk se bediening 

aan families. 

Die nadruk op die familie as belangrike fokuspunt van die kerk se bediening lei ons 

aandag as vanselfna die gemeente asfami/ia Dei. Die navorser is daarvan oortuig dat 

gemeentes as altematiewe gemeenskappe in die konteks van kinders kan dien waar 
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elke kind veilig en menswaardig voe!, indien werk daarvan gemaak word om die 

gemeente vir elke kind, uit welke sosiale of kulturele konteks ook al, toeganklik te 

maak en elke kind volledig dee! van die gemeentelike !ewe te maak. Dit sal egter van 

gemeentes vra om met geloofWaardigheid te funksioneer, wat impliseer dat dit wat die 

gemeente is, se (of bely), doen en bid in kongruensie met mekaar moet wees (Burger 

1999: I 08). Die vier groot dienste of geloofpraktyke van die gemeente waarvoor 

Burger 'n keuse maak, naamlik leitourgia, kerugma, koinonia en diakonia gaan oor 

presies hierdie genoemde sake. Leitourgia het vol gens Burger (1999: 108) te doen 

met die gebede en aanbidding van die gemeente; kerugma met die woorde of 

boodskap van die gemeente; koinonia hou verband met wat die gemeente is; en 

diakonia verwys na die liefdesdade wat die gemeente doen. 

Hierdie navorsingsondersoek sal egter nie volledig in sy doe! slaag as dit nie ten 

opsigte van kinderbediening pertinente implikasies vir gemeentes formuleer nie. Die 

vier genoemde dienste van die gemeente sal daarom as kritiese elemente uitgelig word 

ten einde besinning oor kinderbediening as 'n geintegreerde gemeentelike bediening 

te stimuleer. Kinderbediening word inklusief ten opsigte van die gemeente verstaan 

aangesien die totale gemeentebediening vanuit die familiemetafoor verstaan word, 

waarvan kinders vir seker dee! vorm. 

4.3.3.4 Leitourgia 

Die navorser gebruik leitourgia as koepelterm vir al die aanbiddingsaktiwiteite van 

die gemeente (Burger I 999:204). Die vraag wat gemeentes hulself moet afvra is of 

die huidige liturgiese praktyke kinders verwelkom, marginaliseer of selfs uitsluit. 

lndien 'n gemeente se liturgiese praktyke nie kinders verwelkom nie, verwelkom dit 

ook nie families nie. John Carroll (2001: 133) wonder wat sal gebeur wanneer kinders 

se persepsie en ervaring van die erediens emstig geneem word. Hy vermoed dat die 

erediens dan al die sintuie sal betrek en effektief gebruik sal maak van sowel visuele 

materiaal as die gesproke woord. Verder, die woordeskat wat tydens 

aanbiddingsaktiwiteite, insluitend die verkondiging van die evangelie gebruik word, 

sal nie op die veronderstelling berus dat gemeentelede die Christelike verhaal in sy 

geheel ken en gesofistikeerde teologiese taal verstaan nie. 
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Carroll (2001: 133) is verder van mening dat die gene wat die erediens en ander 

aanbiddingsaktiwiteite beplan die opvoedkundige funksie van aanbidding asook die 

rol daarvan in die vorming van die gemeente se geloof en die ontvang van die 

Christelike teologiese tradisie opnuut sal moet deurdink. Hy stel die volgende vraag 

aan gemeentes: "Must the practice of theological reflection - and proclamation of the 

gospel that is informed by it - be tied to the perceptions and experiences of adults? 

What if theology - and preaching - took seriously the world as experienced by 

children, and opened space for the playful and imaginative?" Hierdie vraag is alle 

aandag werd. 

lndien die gemeente die ervaring van kinders in ag neem, sal die lengte van eredienste 

en preke, die wyse waarop die sakramente gevier word, asook die gewoonte om vir 'n 

lang periode stil op een plek te sit, aandag moet geniet. Daar moet ook indringend 

aandag geskenk word aan 'n inkleding van die erediens wat voorsiening maak vir 

musiek wat vir kinders toeganklik is. lndien die gemeentelike !ewe aanbidding as 

kern het, kan die voile deelname van kinders in die kerk se liturgiese praktyke nie 

slegs opsioneel wees nie. Alie lidmate wat aan die liturgiese praktyke van die 

gemeente deelneem, sal in hul geloofslewe verryk en versterk word as kinders nie net 

passiewe ontvangers nie, maar aktiewe deelnemers in gemeentelike aanbidding is 

(Carroll 2001: 134 ). 

Deur liturgiese praktyke meer toeganklik vir kinders te maak sodat hulle aktiewe 

deelnemers in die aanbidding van God kan wees, word intergenerasionele eredienste 

moontlik waar alma! saam hul geloof in God kan vier en mekaar deur gebruike en 

rituele kan bedien. Wanneer families die liturgiese praktyke en veral die erediens 

saam ervaar, kan verdere geloofskommunikasie in families versterk word. Gemeentes 

moet hulleself ook afvra of hulle tydens eredienste vir families geleenthede skep om 

bymekaar uit te kom. Dit kan daartoe hydra dat families die gemeente as 'n 

toevlugsoord en 'n tuiste ervaar. 

Die volgende navorsingsvraag word identifiseer met die oog op verdere navorsing: 

Hoe kan gemeentes kinders as kinders - en sodoende ook families - in die heilige 

ruimte van Woord en sakramente en tot die lofsingende en aanbiddende feesviering 

van God se volk verwelkom? (Carroll 2001:134). 
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4.3.3.5 Kerugma 

Die navorser gebruik in aansluiting by Burger (l 999:216) die term kerugma as 'n 

koepelbegrip vir al die aktiwiteite in die gemeente wat primer op die Bybel en sy 

unieke boodskap gefokus is - hetsy om die boodskap beter te verkondig, dit te 

verstaan. dit met ander te bespreek of dit deur te gee aan mense wat dit nog nie ken 

nie. Volgens Burger sluit kerugma "n verskeidenheid van aktiwiteite in, soos lees, 

luister, nadink, leer, verstaan, droom, vertel en preek. Al hierdie aktiwiteite het hul 

sentrum en fokuspunt in die Bybel. 

Die vraag waarmee gemeentes volgens Carroll (2001: 134) vandag gekonfronteer 

word, is of die kerugmatiese aktiwiteite wat op kinders gerig is 'n sekondere, indien 

nie marginale, plek in die gemeente het al dan nie. Professioneel opgeleide 

kinderopvoeders se betaling weerspieel volgens Carroll gewoonlik watter Jae status en 

waarde hulle in die gemeente het. Die opleiding en toerusting van kinderbedienaars is 

dikwels 'n ontsaglike uitdaging terwyl hul opleiding en supervisie in baie gevalle 

minimaal is. Indien slegs enkele volwassenes 'n diep en bree kennis van die Bybel en 

die kerk se teologiese tradisie het, hoe sal kinders dan geesdriftige leerders en 

dankbare ontvangers van die Christe like tradisie kan word? Die navorser is self van 

mening dat gemeentes verder gekonfronteer word met die vraag of hulle huidige 

kerugmatiese aktiwiteite inklusief is ten opsigte van al die lede van families. 

Wanneer gemeentes vanuit die familiemetafoor dink en handel, sal kinders 

vanselfsprekend by die kerugmatiese aktiwiteite ingesluit word. 

'n Ge'integreerde gemeentebediening waar kinders as dee! van die gemeente beskou 

word, veronderstel dat gemeentekinders die hele gemeente se verantwoordelikheid is 

en nie slegs die van 'n paar kinderwerkers nie. Daarom is elke lidmaat oak 

verantwoordelik vir kinders se geloofsvorming. Dit is dus krities belangrik dat 

gemeentes geleenthede sal skep waar die hele gemeente lewensveranderende kennis 

van God kan bekom en met mekaar kan dee!. Deur meer kennis van God te bekom 

kan gemeentelede toegerus en bemagtig word om verteenwoordigers van Christus te 

wees wat geloofswaarhede vir mekaar modelleer. By hierdie gesamentlike leer en 

deel van wie God is, sal dit nie net kinders wees wat by volwassenes leer nie. 
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Omgekeerd sal ook volwassenes se geloof deur kinders se beskouinge en ervaringe 

van God verryk word. 

Aangesien kinders nuwe inligting, ook oor die Bybelse verhaal, inneem hoofsaaklik 

deur waar te neem, is dit noodsaaklik dat volwassenes wie se lewe spreek van 

geloofsoortuigings en Christelike waardes in die gemeentes as rolmodelle vir kinders 

sal dien wat hulle gedrag kan naboots. Dit veronderstel kategese vir volwasse 

lidmate, veral ouers, om hulle toe te rus om hul roeping as verteenwoordigers van 

God gehoorsaam uit te leef. • n Gemeente se kinderbediening veronderstel dus nie net 

'n bediening aan, saam met en deur kinders nie, maar ook ·n familiebediening waar 

ouers, ander volwassenes, selfs bejaardes en adolessente van die gemeente toegerus, 

bemagtig en gemotiveer word om lewende simbole van geloof, hoop en liefde vir 

kinders te wees. Hierdie eerlike getuienis van gelowiges is volgens Burger 

( 1999:231) van die magtigste en effektiefste middele waaroor gemeentes beskik vir 

die uitdra van die evangelie. Op die wyse sal alma! wat tot die geloofsgemeenskap 

behoort, ervaar wat dit beteken om familie van God te wees en met hierdie unieke 

verbondenheid verantwoordelik om te gaan. 

Catherine Stonehouse (200 I :28) is van mening dat Christelike opvoeding tradisioneel 

daartoe neig om op kognitiewe leer te fokus sander om te erken dat dit slegs een 

aspek van ken is. Sodoende is daar aan die geloofsvorming van die totale kind baie 

min aandag gegee. Volgens Stonehouse (2001:28) het opvoeders gedurende die 

negentigerjare begin om die geskiktheid te bevraagteken van ontwikkelingsgerigte 

modelle wat gewoonlik gebruik is om gemeentes se bediening met kinders te lei. Die 

uitsluitlike gebruik van ontwikkelingsgerigte paradigmas is nie voldoende vir ons 

verstaan van die totale kind nie. Gemeentes moet aandag begin skenk aan die wyse 

waarop kinders God ervaar. Met name moet daar volgens Stonehouse (200 I :28) 

bepaal word waner rol affektiewe en inturtiewe spel, saam met die kognitiewe, in 

geloofsvorming het en hoe verbeelding, stories en sosiale invloede geloofsvorming 

affekteer. Gemeentes word dus voor die uitdaging gestel om met ander metodes, 

benewens kognitiewe leer, te eksperimenteer ten einde kinders so effektief moontlik 

met die Bybelboodskap vertroud te maak. 
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Die navorser is van mening dat professioneel opgeleide kinderbedienaars van groot 

hulp kan wees om gemeentes meer bewus te maak van mediums wat kinders se 

geloofsvorming stimuleer en hoe dit in die kerugmatiese aktiwiteite van die gemeente 

ten volle benut kan word. Schleiermacher (in DeVries200lb:343) het byvoorbeeld 

spel as integrale dee! van kinders se leeraktiwiteit beskou. Gemeentes kan spel 

uitstekend as medium benut om geloofswaarhede sowel as positiewe geloofservaringe 

by kinders tuis te bring. Kinders moet die leeraktiwiteit met pret kan assosieer. 

Chrysostomus (in Guroian 2001 :75) was weer van mening dat Bybelse verhale 

kragtige en belangrike waarhede vir kinders kan kommunikeer. Fowler (in 

Stonehouse 200 l :30) bevestig die waarde van verhale deur te verklaar dat wanneer 

kinders se verbeelding deur 'n storie aangegryp word, hulle intens daardeur be"invloed 

kan word. Dit is ook belangrik dat stories oor en oor herhaal moet word en kinders 

die geleentheid gegee moet word om oor daardie stories na te dink. Nadenke by 

kinders kan gestimuleer word deur hulle die geleentheid te gee om in stilte te teken, te 

verf of met klei uit te beeld wat hulle uit die storie geleer het. Gemeentes kan kinders 

ook die geleentheid gee om hierdie stories tydens 'n erediens in hul eie taal oor te 

vertel. 

Carroll (200 l :39) is van mening dat die betekenis van stories nie altyd aan kinders 

vertel moet word nie, maar hulle eerder die geleentheid gegee moet word om self of 

saam met hulle ouers daaroor te wonder. Namate volwassenes kinders se geestelike 

potensiaal respekteer en hulle toelaat om oor betekenisse en toepassings te wonder, 

sal kinders leer dat hulle hul eie ontdekkings kan maak en selfvir God kan hoor. 

Gemeentes moet volgens Stonehouse (200 I :42) kinders me as passiewe houers 

hanteer wat met Bybelse feite en teologiese konsepte gevul moet word wat later te pas 

kom wanneer die kinders vir geloofsvorming gereed is nie. Sy is verder van mening 

dat kinders reeds in die vroee jare van hul lewe hulle verstaan van die Bybelse verhaal 

saamvoeg en op hul eie manier integreer. Hulle vorm sodoende hulle eie verstaan van 

God, 'n verstaan wat hulle vorentoe, op die pad wat hulle met God gaan loop, mag 

help 6f mag strem. Die vraag is of gemeentes in hul kerugmatiese aktiwiteite kinders 

se verstaan van God op so wyse bevorder dat dit hulle sal help op hul toekomspad 

saam met God? 
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In die Jig van bogenoemde is dit duidelik dat verdere navorsing nodig is oor die 

verryking van kerugmatiese aktiwiteite in gemeentes deur spel, gebruikmaking van 

stories, stimulering van sintuie en die verbeelding, en so meer, sodat die groot 

kerugma nie slegs vir kinders toeganklik is nie, maar hulle in hul unieke lewensfase 

ook kragtig aanspreek . 

.i,3.3.6 Koinonia 

Die term koinonia verwys hier na ondersteunende en gemeenskapskeppende 

aktiwiteite wat in die gemeente uitgevoer word om Christene aan mekaar te bind en so 

die versorgende en helende krag van die evangelie te laat ervaar (Burger 1999:231). 

Elke mens - ook elke kind - het 'n natuurlike behoefte aan liefde en sorg en daarom 

sal mense aangetrek word tot vorme van gemeenskap waar hulle gasvryheid, liefde, 

ondersteuning en sorg ervaar. Daarom het elke gemeente die verantwoordelikheid om 

sorg te dra dat samekomste 'n warme, intieme, egte en positiewe atmosfeer adem. 

Die navorser is van mening dat gemeentes ju is alternatiewe gemeenskappe vir kinders 

en families kan wees waar hulle werklik tuiskom, omdat gelowiges bo alles geroepe is 

om mekaar en andere liefte he soos die Vader en Christus ons liefhet. 

Burger (I 999:233) is van mening dat ons liefde moet definieer volgens wat ons in 

Christus sien en beleef. Volgens horn het hierdie verbinding van koinoniale liefde 

met Christus verdere implikasies: "Christus word die norm van die liefde deurdat Hy 

dit definieer en die inhoud daarvan bepaal en Hy is deur die werk van die Heilige 

Gees ook die bron en inspirasie van ons liefde." 

Die uitdaging waarvoor gemeentes staan om hulle kinders en families lief te he soos 

Jesus en die Vader ons liefhet, beteken om geen grense aan ons liefde te stel nie 

(Burger 1999:233). Dit impliseer dat gemeentes nie net kinders en families binne die 

gemeente mag liefhe nie, maar ook die buite die gemeente. Gelowiges se daaglikse 

omgang met mense moet van onvoorwaardelike liefde en sorg getuig omdat ons alle 

kinders en families se nood en behoeftes op die hart dra en diep daardeur geraak 

word. Christus het vir gelowiges die voorbeeld van selfverloenende liefde gestel, 

soos Johannes skryf: "Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons 

afgele. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers (en susters) afte le" (I Joh 3:16). 
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Daarom moet gemeentes daarop gerig wees om Jesus se voorbeeld na te volg deur 

mekaar se laste te dra (Gal 6:2) en nie net aan ons eie belange te dink nie, maar ook 

aan die van ander (Fil 2:4) (Burger 1999:233). 

Burger (1999:235) is verder van mening dat gemeentes hul koinoniale dienswerk in 

verskillende momente kan differensieer. 

Dit is eerstens belangrik dat gemeentelede dee! word van mekaar en hulle aan mekaar 

onderwerp. Die navorser is daarvan oortuig dat gemeentelede slegs dee] van mekaar 

kan word en hulle aan mekaar kan onderwerp as die gemeentestrukture en 

bedieningstyle die proses ondersteun. Gemeentes sal dus praktiese aktiwiteite moet 

voorsien wat ten doe! het om bewusmaking van mekaar te bevorder, persoonlike 

verhoudinge tussen gemeentelede te smee en generasiegapings te verklein. Hoe kan 

kinders dee! vorm van die geloofsgemeenskap en hulle aan ander onderwerp as 

kinderbediening as 'n aparte bediening los van die gemeentebedieninge funksioneer? 

Intergenerasionele bedieningstyle is dus noodsaaklik om kinders volledig dee! van die 

gemeente te laat word en volwassenes die geleentheid te bied om hulle ook aan 

kinders te onderwerp. 

Peter Burham (in Prest 1996: 1) argumenteer dat die geskiedenis die 

gemeenskaplikheid van die mensdom bevestig en bewys. Daarom verklaar hy: 

'"Man as a species was not only born into, but also nurtured and sustained in groups of 

other human beings. Human beings become full persons within community. 

Historically the context of educating the young in primitive society is the community 

life and experience. As the young grow towards maturity, they share the daily 

experiences which enable them to cope with their own sustenance and survival. 

These experiences give the young a sense of belonging, a role prescription and an 

identity, within a well defined hierarchy." 

Eddie Prest ( 1996:2) is ewe-eens van mening dat die geskiedenis bewys dat mense 

oor al die eeue heen gebore word en groei in die konteks van 'n gemeenskap. As dit 

egter die geval is, maak die fragmentering van mense in generasionele 

ouderdomsgroepe vir aanbidding, leer en geloofsoordrag vir horn eenvoudig net nie 

104 



sin nie. Daarom pleit hy dat die kerk wat die inklusiewe familie van God is, ook 

daarvolgens moet funksioneer. 

Dit is tweedens belangrik dat gemeentelede mekaar leer ken en aanvaar. Dit is krities 

belangrik dat volwassenes kinders leer ken vir dit wat hulle nou reeds is. Die proses 

om kinders te leer ken en te aanvaar kan grootliks vergemaklik word as mediums soos 

pretaktiwitete en spel ingespan word, omdat kinders daarmee vertroud en gemaklik is. 

Volwassenes sal tydens pretaktiwiteite ook hulleself beter kan leer ken deur die kind 

in hulle tot uiting te bring, van hul status te vergeet en hulleself te genie!. Op so 'n 

\\yse sal volwassenes op 'n positiewe wyse kinders se leefwereld betree wat die 

"edersydse leer ken van mekaar sal bevorder. 

Derdens moet gemeentelede leer om vriende te word en mekaar te leer lietkry. Dit sal 

spontaan kan gebeur wanneer die gemeente werk daarvan maak om kinders as dee! 

van die gemeente te hanteer en geleenthede te skep waar kinders en volwassenes 

mekaar kan leer ken en aanvaar. Wanneer 'n gemeente se onderlinge verhoudinge 

spreek van vriendskappe en liefde vir mekaar sal mense buite die gemeente 'n soeke 

na God en sy kerk - na hierdie vorme van egte koinonia - ontwikkel. 

Die navorser is van mening dat kinders ook vriendskappe van mense wat in ander 

seisoene in hul !ewe is, nodig het om hulle by te staan, hulle waarde as mens te 

bevestig en kwaliteit aan hulle !ewe toe te voeg. Dit is nie slegs kinders wat by hierdie 

vriendskappe sal baat deur van volwassenes te leer nie: volwassenes kan ook verryk 

word deur by kinders te leer. Burger ( 1999:238) is van mening dat vriendskap en 

aanvaarding eintlik daaroor gaan dat mense mekaar leer liefkry met die liefde van 

Christus. Christus het vir gelowiges die voorbeeld kom stel van Iiefde wat nie net met 

woorde gekonstateer nie, maar in <lade bevestig word. Volwasse gemeentelede word 

deur Christus se voorbeeld uitgedaag om ook hul liefde vir kinders op daad-werklike, 

konkrete en sigbare maniere uit te druk. 

Vierdens is dit belangrik dat gemeentelede vir mekaar sal omgee en sorg. Volgens 

Burger ( 1999:239) beteken dit dat gemeentelede mekaar sal raaksien en opmerksaam 

sal wees vir mekaar se behoeftes en nood. Dit impliseer dat gemeentelede vir mekaar 
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beskikbaar en bereikbaar sal wees; dit beteken ook dat hulle genoeg sal omgee om 

by mekaar se nood betrokke te raak. 

Die verslag Children in 2001- The state of the Nation's Children (200la:23) dui aan 

dat die regering se verstaan van sorg na 'n stel praktyke en handelinge verwys wat 

ontwikkeling, insluitend groei en oor!ewing, positief be"lnvloed. Vol gens die verslag 

impliseer goeie versorging dat die kind teen benadeling en gevaar beskerm word, 

maar dit moet ook 'n omgewing daarstel wat die kind bemagtig, soda! groei en die 

psigiese, sosiale en kognitiewe ontwikkeling van ·n kind bevorder word. 

In die lig van die regering se verstaan van sorg is gemeentes sander twyfel in staat om 

goeie versorging vir kinders te bied omdat gemeentes die strukture en hulpbronne het 

wat daarvoor nodig is en die kerk oor mense beskik wat kinders se groei en 

ontwikkeling kan stimuleer, veral op die vlak van geloof en morele waardes. 

Gemeentes moet verantwoordelikheid neem vir die versorging van kinders se geloof 

in God omdat dit vir kinders ware sin in die !ewe kan laat ontdek, wat weer daartoe 

bydra dat hulle 'n vervulde !ewe kan leef. Gemeentes kan in hulle versorging van 

kinders ook as rolmodelle vir die gemeenskap dien oor hoe mense veronderstel is om 

kinders se belange te behartig. Versorging van kinders impliseer verder vir 

gemeentes om ouers, uitgebreide families, ander volwassenes en gemeenskappe toe te 

rus en te motiveer om kinders na waarde te ag, te respekteer en te koester in 'n poging 

om kinders teen benadeling en gevaar te beskerm. Volgens Carroll (200I:134) sal 

gemeentes wat die welsyn van kinders op die hart dra, toesien dat kinders se 

lewensomstandighede, ervaringe en die uitdaging om hulle fisieke en psigiese 

gesondheid te verseker, alles deel van die gemeente se pastorale sorg uitmaak. 

Laastens moet gemeentelede leer om hul gebrokenheid en skuld te bely en mekaar te 

vermaan. Burger (1999:241) is van mening dat gelowiges nie net skuld teenoor 

mekaar moet bely nie, hulle moet ook medeverantwoordelikheid vir mekaar aanvaar 

en bereid wees om mekaar aan te praat en te vermaan as dit nodig is. Is volwassenes 

bereid om teenoor kinders te bely as hulle verkeerd teenoor hulle opgetree het? Bied 

gemeentes genoeg geleentheid vir kinders om hul medeverantwoordelikheid vir ander 

te besef en daarvolgens te leer? Laat gemeentes kinders toe om volwassenes aan te 

praat en te vermaan indien nodig? 
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4.3.3. 7 Diakonia 

Die term diakonia verwys volgens Burger (1999:245) na die oproep van die evangelie 

dat ons God nie net sal dien met ons gebede en woorde van getuienis nie, maar Hom 

ook sal eer deur ander mense en sy skepping te dien met selfverloenende dade van 

liefdesdiens. Die fokus val by diakonia op die wereld (skepping) en op mense buite 

die gemeente. 

Gemeentes moet Christus se !ewe voordurend in oenskou neem en daaroor besin om 

te verstaan wat diens werklik beteken. Volgens Burger ( 1999:248) is liefdesdiens en 

liefdeswerke die vrug van ·n regte geloof. Dit hou volgens horn ten nouste verband 

met gelowiges se verstaan dat hulle ·n Jewenstaak (roeping) ontvang het om uit te 

voer ten dienste van die instandhouding en verbetering van die !ewe. 

Burger (1999:249) is van mening dat daar 'n aantal momente van diakonia onderskei 

kan word. Eerstens is dit belangrik dat gemeentes hulle lede opmerksaam sal maak 

om die nood en behoeftes van kinders en families raak te sien en met deernis daarop 

te reageer. Dit impliseer dat 'n gemeente voortdurend in voeling sal wees met die 

kontekstuele realiteite van kinders en families in die betrokke gemeenskap en die 

verstaan daarvan by alle gemeentelede moet opskerp. Dit kan gedoen word deur 

skyfies, foto's of video's te neem wat iets van die nood van kinders en families 

weerspieel. of deur nuusbriewe saam te stel wat daarop ingaan. Gemeentelede moet 

egter geleenthede gebied word en self geleenthede skep om aan die betrokke nood van 

die gemeenskap blootgestel te word, aangesien eerstehandse ervaringe veel meer 

daartoe kan bydra dat mense daardeur in die hart geraak word. Uiteindelik egter, is 

dit slegs deur 'n groeiende insig in Christus se hart vir mense en sy houding en 

optrede teenoor hulle nood dat gemeentelede se harte vir die nood van medemense 

kan oopgaan. 

Tweedens moet gemeentelede gemotiveer en aangespoor word om ·n drif vir reg en 

geregtigheid te ontwikkel, saam met die bereidheid om daarvoor op te staan. Die 

verrekening van die konteks waarin kinders in Suid-Afrika grootword, het 

beklemtoon dat kinders se omstandighede gekenmerk word deur onreg wat daagliks 

plaasvind. Die aanvaarding van die rol van konings in ons konteks sal tegelyk die 
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erkenning behels dat die herstel van reg en geregtigheid 'n wesenlike dee! van die 

Messias se omvattende vredestaak is - die omhelsing van geregtigheid en vrede, 

volgens Psalm 85:11. Burger (1999:251) is daarvan oortuig dat dit slegs met die 

dieper lees van die Skrif is dat 'n mens die belangrikheid van reg en geregtigheid vir 

'n land en sy mense kan verstaan, en belangriker nog, kan ontdek hoe wesenlik die 

saak vir God en sy koninkryk is, Met 'n dieper verstaan van die belangrikheid van 

reg en geregtigheid gaan ook die bereidheid saam om medeverantwoordelikheid 

hiervoor te aanvaar. 

Derdens is dit belangrik dat gemeentelede persoonlik betrokke raak en van hulleself 

gee. Dit impliseer dat gemeentes 'n opname behoort te maak van die spesifieke 

behoeftes en nood van kinders en families wat in die gemeenskap bestaan: 

noodlenigingsmaatreels wat reeds in werking is; bestaande hulpbronne in die 

gemeenskap wat benut kan word om hierdie behoeftes en nood te ontmoet; en die 

organisasies en individue in die gemeenskap wat tans met of namens kinders en 

families werk. Aan die hand van so 'n opname kan die gemeente dan bepaal watter 

organisasies ondersteun en versterk kan word en watter hulpbronne aangewend kan 

word om in behoeftes wat nog nie aandag kry nie te help voorsien. 

Die navorser is van mening dat gemeentes dan daartoe kan oorgaan om op konkrete 

wyse dienswerk in gemeenskappe te ondersteun en self te verrig. Gemeentes kan 

byvoorbeeld maatskaplike werkers wat vir hulpverleningsdienste werk, "aanneem". 

Behalwe die aangemoediging en ondersteuning van die werkers kan gemeentelede 

oak as vrywilligers behulpsaam wees ten opsigte van bepaalde behoeftes en 

noodsituasies. In samewerking met die gemeenskap kan gemeentes oak 'n 

familiehulpbronsentrum help vestig wat ouers en kinders 'n verskeidenheid van 

dienste en ondersteuning kan bied. Verder kan gemeentes selfs 'n fonds stig, 

spesifiek vir kinders en families in nood. 

Families in die gemeente kan deur die betrokkenheid by liefdesdiens self verryk en 

versterk word. Families kan byvoorbeeld aangespoor word om 'n familie in die 

gemeenskap of kinders van die plaaslike kinderhuis "aan te neem". Hierdie 

"aanneming" behels dan voortdurende hulp en ondersteuning vir so 'n familie of kind. 

Deur ook gemeentekinders in diensprojekte te betrek kan hulle van kleinsaf leer dat 
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hulle deur God geroep word om antler te dien. Ook bejaardes in 'n gemeente kan 

sinvol by diensprojekte irigeskakel word. Aangesien so baie kinders in behoeftige 

gemeenskappe ver van hul grootouers woon, kan senior lidmate in die gemeente 

aangemoedig word om kinders as hul kleinkinders "aan te neem". So sal bejaardes 

ervaar dat hulle 'n krities belangrike rol in die gemeente en gemeenskap het om te 

vervul. Op hul beurt sal hul "kleinkinders" vir seker ook waarde tot hulle !ewe 

toevoeg. 

Vierdens is dit volgens Burger (1999:249) belangrik dat gemeentelede hul daaglikse 

werk as 'n lewensroeping ontdek en dit so uitleef. Gemeentes moet hulle daartoe 

verbind om gemeentelede tot die ontdekking te begelei. Gemeentelede wat hul 

roeping verstaan sal ook begryp wat hul spesifieke rol, funksie en doe! in die !ewe is. 

Dit sal meebring dat gemeentelede hul !ewe en werk in verband sal bring met hul 

geloof. lndien gemeentes bestaan uit mense wat s6 hulle !ewe volgens hul roeping 

inrig, sal gemeentes 'n daadwerklike verskil in die lewe van kinders en families kan 

maak. Kinders moet ook die geleentheid in gemeentes gebied word om hul gawes te 

ontdek en ander daarmee te dien. Dit kan kinders se roepingsbewustheid net versterk. 

Laastens moet gemeentelede aangemoedig word om in ander se pyn te dee! en vir 

ander te bid. Om diensbaar te wees impliseer dat gelowiges bereid moet wees om vir 

'n tyd lank ander se pyn met hulle te dee I en met toewyding hulle aan God op te dra in 

gebed. Burger (1999:256) is van mening dat as gemeentelede werklik glo dat God 

Ieef, dat Hy omgee en dat Hy die hulpgeroep van sy kinders hoor, daar meer van 

voorbidding in gemeentes gemaak sal word. Deur te volhard in betrokkenheid in en 

voorbidding vir ander se pyn sal gemeentes voortdurend hul verbintenis tot die 

geestelike, sosiale, emosionele en morele welstand van families besef en dit voor 

mekaar bely en bevestig. 

Niks van bogenoemde aksies of projekte is egter eenvoudig of vanselfsprekend nie. 

Burger (1999:256) stel dit duidelik: lndien gemeentes se diens nie gedra word deur 

gereelde ontmoetings met God (liturgie), voortdurende herinnering aan Hom en sy 

beloftes (kerugma) en die onderskraging van medegelowiges (koinonia) nie, sal ons 

moeilik daarmee kan volhou. 
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Die navorser wil met James White (in Prest 1996:4) saamstem dat gemeentes baie 

meer kan doen om intergeherasionele !ewe en leer te fasiliteer. Dit kan volgens horn 

lei tot ·n lewenstyl van geloof wat heelheid in mense en die were Id kan skep. Indien 

gemeentes se totale funksionering spreek van 'n inklusiewe familie wat God, mekaar 

en die wereld liefhet; wat geregtigheid en billikheid in die wereld soek; wat alle 

mense. ook kinders. se menswaardigheid erken: wat hul medemens versorg en dien; 

wat vierend met hul geloof in God omgaan; en \\at tyd maak om God se wil deur sy 

Woord te leer ken, sal gemeentes ·n wesenlike verskil in die leefwereld van kinders 

en hul families kan maak. 

Vanwee die kritiese belang daarvan is die navorser van mening dat verdere navorsing 

noodsaaklik is oor die aanwending van intergenerasionele bedieningstyle wat op die 

familiemetafoor gegrond is. 

4.4 Samevatting 

Jn hierdie navorsingstudie is gepoog om kritiese elemente vir 'n prakties-teologiese 

teorie te formuleer wat die kerk kan rig en orienteer ten einde 'n unieke, maar ook 

volledig relevante bydrae tot die hedendaagse debat oor kinders in Suid-Afrika te 

!ewer. Dit wil se, indien die kritiese elemente in verdere teorievorming oor 

kinderbediening aangewend word, kan dit bydra tot die formulering van 'n prakties

teologiese teorie, wat enersyds aan 'n Skrifgetroue teologie en andersyds aan die 

kontekstuele realiteite van kinders georienteer is. 

Met die oog op so 'n prakties-teologiese teorie vir kinderbediening het dit duidelik 

geword dat die enigste vertrekpunt kan wees die kennis van God soos Hy Hom in 

woord en daad aan ons bekendgemaak het - anders verloen die kerk die geheim van 

sy bestaan; dat die kerk oor sy ware identiteit as die eiendomsvolk van God 

helderheid moet he - anders verwar die kerk sy eie belange en agenda met die van sy 

Eienaar; dat die kerk sy unieke opdrag en taak duidelik moet verstaan en in die Jig 

van die Woord steeds opnuut moet bepaal - anders raak die kerk uit pas met die 

missionere praxis van God; dat die kerk vir die uitvoering van sy taak moet bly soek 

na die mees effektiewe bedieningstrategie(e), ook in die leefwereld van kinders -
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' anders kan <lit gebeur dat die kerk met sy aanbidding, boodskap, gemeenskap en <liens 

op jammerlike wyse verbygaan aan die wat <lit die meeste nodig het. 

Die navorser het sterk oortuigings oor die wyse waarop geloof aan kinders in die 

Suid-Afrikaanse samelewing oorged'ra moet word. Maar terselfdertyd is sy in 

aansluiting by Pierre Babin ( 1991: 17) van mening: " ... at the same time, I have 

become increasingly aware that the (iod of whom I speak. and Christ himself, are 

quite beyond my reach. My convictions are only a small part of the truth. They 

express the hesitant approach of a person who is trying to understand these times, 

holding in his/her hands before him/her the linle book of the Gospels. It is only by 

listening to God, day after day, and in accordance with the grace of each period of 

history and each culture than one can echo something of God's voice and reflect 

something of his presence." 

Slcgs wanneer die kerk en elkeen wat by kinderbediening betrokke is van hierdie 

perspektief deurdronge is, kan die lewende God menslike pogings heilig en in sy 

<liens gebruik. 
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