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gedeellelik by enige ander Universiteit ter verkryging van 'n graad voorgel6 is 

nie. 
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OPSOMMING 

Rousmartpastoraat het dikw~ts die tekortkoming dat die bedieningstrategie 

rneer op korttennyn betrokkenheid ingestel is as op 'n langtermyn 

begeleidingsproses. Die predrkant se betrokkenheid fokus hoofsaaklik op die 

krisis random die aanvanklike skokfase. 

Die duur van die rouproses is moeilik voorspelbaar. Die pastor moet daarom 

'n langterrnyn benadering volg. Hierdie langtermyn benadering moet ems 

muk met die interafhanklikheid van enersyds die roupros3S en andersyds 'n 

groeiproMs. So 'n benadering kan tipeer word as 'n pastorale groeimodel 

wur Clinebell se groeimodel as basis gebruik word. 

Die ~tetling van hierdie pastorale groeimodel is die ontwikkeling van 

spiritualiteit. Spiritualiteit word verstaan as die totale menslike lewe in 

gemeenskap met God en dit sluit die volgende aspekte in: ldentiteit, 

intimiteit, sondigheid, heerskappy, sterfiikheid. heiligheid en verbondenheid. 

V.nwe6 die holistiese karakter van spiritualiteit word die treurende in geheel 

ungespreek- in sy of haar totale menswees. Dit skakel die gevaar uit dat 

die patoraat skuldig kan wees aan ·n beklemtoning van enersyds die 

geestelike aspek of andersyds die menslike aspek van die mens. 

'n Pastorale groeimodel vir die ontwikkeling van spiritualiteit tydens rousmart 

is 'n 011l'!atte:1ds, begronde pastorale model wat met groot vrug gebruik kan 

word tydens rousmartpastoraat. 
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ABSTRACT 

Grief pMtonate often has the shortcoming where the ministry strategy focuses 

more on short term involvement than a long term accompaniment. The 

minister's involvement necessarily focuses on the crisis around the initial 

shock phase. 

The duration of the grief process is hardly predictable. The pastor must 

therefore follow a 1onv term approach. This long term approach must set 

8bout in 811mftt with the interdependence of the grief process on the one 

hend and on the other hand a growth process. Such an approach can be 

char8deriled a a pastoral growth model where Clinebell's growth model is 

UMd .. the basis. 

The .m of this pastoral growth model is the dev~;opment of spirituality. 

Spirituality is understood as the total human life in communion with God and 

th8t includes the following aspects: Identity, intimacy, sinfulness. lordship, 

111011Mty, holiness and commitment. Through the holistic character of 

lpirituMiy the mourner is addressed in totality- in his or her total humanness. 

,... eliminates the danger where the pastorate is guilty, on the one hand of 

emphasis of the spiritual aspect, on the other hand the human aspect of man. 

A J)IIStoral growth model for the development of spirituality during grief is a 

comprehensive, well-grounded pastoral model which could be made use of 

successfully during grief pastorate. 
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INLEIDING 

Die dood is vemietig, 

die oorwinning is behaal. 

Dood, waar is jou oorwinning? 

Dood. waar is jou angen 

~ Kor. 15;15 

Die christen vandag weet van die oorwinning wat Christus oor die dood 

behaal het. Tog is die angel van die dood nog nie ten volle verwyder nie. 

Ons leef in die werklikheid van die reeds en nog-nie. Die treurende, die maat 

wet llgterbly. etVaar nog pyn en hartseer. Jes. 25:8 is nog net gedeeltelik 

bewaarheid: Hier sal die Here God die dood vir ewig vemietig, en die trane 

op ttlmtJI M gesigte afvee. 

Die hartleer, trane en tyding wat die dood meebring is onontkombaar. 

Hierdie smart tref elke mens een of ander tyd in sy of haar lewe. 

Rousmartpastoraat is vandag nog net so le'.vendig as voor Christus se dood 

en opstanding. 

Hierdie pastoraat vra 'n besondere sensitiwiteit en betrokkenheid van die 

paste:. Daar gaan 'n besondere appel uit na die pastor, omdat rousmarl die 

mens terugwerp op die diepste dimensie van sy bestaan (De Klerk 1972: 19). 

Hierdie bestaansdimensie plaas die persoon in 'n weerlose situasie wat 

besondere uitdagings aan die pastoraat stel. Die uitdaging is om die 

treurende te help om suksesvol deur die rou te werk, maar dit strek ook nog 

wyer- om die treurende in sy of haar posisie te help om te groeP tydens die 

rouproses. Hierdie groei is 'n groei na heelheid2 in 'n omvattende sin. 

2 
Die term groei sal later in meer volledigheid bespreek word. 
Die term heelheid sal later in meer volledigheid bespreek word. 
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Heelheid in pastorale terme sluit oak die persoon se verhouding met God in. 

Daarom is die ontwikkeling van spiritualiteit' besonder belangrik tydens 

rousmartpastoraat. 

PROBLEEMSTELLING 

Die probleem van die pastorale bediening tydens die krisis van rousmart is 

dat pastorale bedieningstrategie6 dikwels meer op 'n korttermyn 

betrokkenheid ingestel is as op 'n langtermyn begeleidingsproses. Die 

predikant se betrokkenheid fokus hoofsaaklik op die krisis random die 

aanvanldi;<e &kokfase. Dit blyk egter dat rousmart 'n proses is waarvan die 

dulK moeilik voorspelbaar is. Die vraag is egter of die pastorale bediening nie 

meer op langtermyn prosesse moet fokus as op korttermyn "noodhulp'' nie. 

Die verdere vraag wat opduik is dan: waHer implikasies hou so 'n langtermyn 

benadering 'Vir rousmartpastoraat in? 

HIF'OTESE 

Die navorsing wil die hipotese beredeneer dat die eintfike dieptepunt van 

rousmart gebeur nadat 'n tydsver1oop plaasgevind het (ongeveer 2..S 

maando) en dat die predikant in die bediening 'n krisismodel vir rousmart 

moet aanvul met 'n groeimodel ten einde op so 'n wyse langtermyn doelwitte 

in te bou wat daarop gemik is om spiritualiteit te ontwikkel. Pastoraat moet 

mt!H!f voorkomend te werk gaan en dus op 'n langtermyn doetwit in 

rousmartpastoraat fo~us. as op blote korttermyn "noodbehandeling" ten einde 

patofogie betyds te identifiseer en groei te fasiliteer. 

Die werkstuk wil die verder~ hipotese beredeneer dat rou en groei 

interafhanklik is en dat die verloop van die prosesse konstruktief begelei kan 

word indien die pastor daarop konsentreer om die dimensie van spiritualiteit 

3 Die term spiritualiteit sal later in meer volledigheid bespreek word. 

2 
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in terme van die treurende se geloofspotensiaal te cntwikkel, eerder as net 

byatllnd tydens die begrafnis. simpatiebetuiging, voorlesing e!'l voorbidding by 

'n pur geleenthede. 

NAVORSINGSMETOOE 

Hierdie skrywe is gegrond op navorsing wat uit die literatuur gedoen is. Dit is 

'n teoretiese studie wat gebruik maak van kritiese analise en beredenering 

ten einde tot 'n verheldering van bogenoemde hipotese te kom. 

NAVORStHGSBEPLANNING 

• In hoofstuk 1 sal aandag gegee word aan die term groei en die verband 

wat dit met rou het. Verder sal die aard van 'n groeimodel ter sprake kom, 

uook die doe1 van so 'n model en die motief daaragter. Die doel van die 

hoofstuk is om die relevansie aan te toon wat die model vir die pastoraat 

kiln h6. 

• Hoofstuk 2 sal aandag gee aan die aard van rousmart: normale en 

abnormale rousmart, fases wat betrokke is en emosies wat 'n rol speel. 

Die verband tussen rousmart en 'n pastorale groeimodel sal ook 

aangetoon word. 

• Hoofstuk 3 kyk spesifiek na die plek van spiritualiteit in rousmart en 

hoekom spiritualiteit relevant is vir 'n pastorale benadering. Die 

ontwikkeling van spiritualiteit word deur middel van 'n pastorale 

groeimodel aangetoon. 

3 
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III!GRENSING 

Hierdill werkstuk poog nie om 'n volledige uiteensetting van die pastoraat in al 

die '- van die treurproses te gee nie. Die navorsing is gemik op die 

peetoraat gedurende die fases na die aanvanklike skoi:.fase van rousmart. 

Die term I'OU'Yt\art word in hierdie wel't(stuk as volg verstaan en hanteer: 

R~ is 'n afskeidsproses van smart, pyn, hartseer en gebrokenheid wat 

'n men of vrou ervaar tydens die afsterwe van sy of haar gade. Hierdie 

erwring van verlies - 'n onomkeerbare verlies - het die intensiteit van 'n akute 

vorm van hartseer en smart. Die laat die persoon hulpeloos en kragteloos. 

4 
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HOOFSTUK 1 

'N PASTORALE GROEIMODEL 

1.1 INLEIDiNG 

Die eerste vraag wat by 'n mens opkom wanneer 'n mens die onderwerp van 

hierdie werkstuk lees, is: Hoekom sal iemand nou hieroor navorsing wil 

doen? Hoekom is dit 'n belangrike onderwerp vir die mens? 

Oit ia net noclig om na die volgende aanhalings te kyk om te besef dat die 

onderwerp miskien nader aan elkeen van ons 16 as wat ons miskien 

aanvanklik gedink het. 

1t (death) may come when it is neither expected nor wanted. Its time is its 

own. lt is always unknown and unknowable, mystery and uncertainty. lt may 

ba peaceful or violent, anticipated or sudden, and it may be accompanied by 

stigms, shame, pain or pride. And it has the awesome power to rob one of 

those one loves- to bring the gmatest of human pain, grief (Raphael1984:4). 

Probably the most traumatiC experience for p6ople -yet the one they are least 

prepated to cope with· is the loss of a loved one (Corazzine 1980:71). 

When death comes into our lives, questions come into our minds. The most 

important question may be: "How do I go on?" (Nelson 1980:133) 

Niemand is imm:.:un teen die dood nie • nie net die persoon se eie dood nie, 

maar ook dja dood van die wat vir horn of haar belangrik is. Die dood is deel 

van die lewe. Die dood kan nie gei·gnoreer word nie. Dit bring hartseer, 

verandering en krisis mee. Die dood is 'n harde werklikheid. 

Die mens het 'n kapasiteit om lief te h!, maar hierdie kapasiteit stel die mens 

ook in die posisie om te ly. Liefde maak die mens kwesbaar vir verlies. Die 
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verrnoe om lief te h6, maak rousmart 'n werklikheid. Dit is seker ook wat C.S. 

Lewia onder andere ~het toe hy ges6 het dat die hartseer n6u (na die 

persoon se dood) deel is van die geluk t66 (v66r die persoon se dood). 

Tog hoef rousmart nie die einde van die persoon se lewe te beteken nie. 

Rousrnart kan ook 'n begin wees. Rousmart kan 'n proses wees waartydens 

'n persoon tot groter volwassenheid en vervulling groei. Die kerk kan hierin 'n 

rol speel. Om relevant te bty, as randfiguur in 'n steeds veranderende 

Mkul6re umelewing, m6et die kerk inderdaad 'n rol speel. Daarorn is d~ 

nodig dat die kerk na nuwe en vars maniere sal soek om mense te versorg. 

Hierdie hoofstuk wil 'n pastorale evaluering maak van die moontlikheid van 'n 

groeimodel vir rousmart. Kan 'n groeimodef die 9astoraat dien in die 

~log van manse tydens rousmart? 

Om 'n antwoord op hierdie vraag te kry is dit noodsaaklik om eers 

c:tuidelikhetd te kry wat met groei bedoel word. 

1.2 DEFINIIRIHG VAN GROEI 

Groei is 'n algemene term. Dit word gebruik om verskillende ervaringe te 

verwoord. Die HAT gee bv. die volgendts verklarings: 1) In grootte, ~ngte 

enld omvang toeneem; 2) In gewig, kondisie toeneem; 3) Opskiet en tot 

volle wasdom kom; 4) In graad, hewigheid toeneem. 

8ogenoemde bied egter nie 'n ge~Qegsame verklaring vir die pastoraat nie. 

wat verstaan die pastoraat dan onder groei? 

1.2.1 Groei as verandering 

Groei is verandering. 'n Mens kan nie groei sonder om te verander nie. Daar 

moet nuwe dinge in die persoon se lewe wees - nuwe vaardighede, nuwe 

houclings, nuwe verhoudings, nuwe in!"'igte, nuwe waardes en betekenisse. 
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1.2.2 Groel ht. verandering In •n volwa-1Jeorilnteerde rigtlng 

Oit is 'n feit dat nie alle mense in hierdie rigting ·11an volwassenheid groei nie. 

Tydena rou gun hulle eerder agteruit, regressi' vind plaas. Maar wat behets 

hierdie volwassenheid? Wat is volwassenheid? 

Hierdie vraag is 'n baie omvattende vraag en die werkstuk wil nie poog orn dit 

voledig te beantwoord nie. Hier gaan volstaan word met die opsomming van 

Sullender (1985:67..a8). Sullender maak van die term gesondheid gebruik. 

mar dit het na my mening 'n te sterk mediese karakter. Omdat die werkstuk 

nie YMUit 'n mediese model wil werk nie, verkies ek orn die term 

volwassenheid (eerder as gesondhek:l) te gebruik. 

1) Volwasse persona neem die werklikheid akkuraat wear. Die lewf:.. 

Mder en hulself word gesien soos dit werklik is. Die realit-.tit word 

akkuraat waargeneem, ongeag hoe swaar dit mag wees. 

Verdedigingsmeganismes. illusies en ander maniere van selfmisleiding 

word verwerp. 

2) Volwasle persona is ten volle bewus van hulsetf. hulle gevoelens. 

~e sensasies en kognitiewe prosesse 

3) Volwasse persona aanvaar hulself. Hulle het 'n akkurate waameming 

van huHe swak- en sterk punte. Hulle het 'n stabiele settbeeld wat hulle 

in staat stel om hulself te aanvaar. te vergewe en sells orn van hulself te 

hou. 

4) Volwasse persone het 'n holistiese lewensbenadering. AI die verskeie 

kornponente van hulle psigiese-. sosiale- en geestelike lewe is 

gelntegreer. Hufle is deurgaans kongruent. 

5) Votwasse persone het 'n kapasiteit v!r liefde. Hulle is in staat om intierne 

interpersoonlike verhoudings te kweek • gekarakteriseer deur warmte. 

sorg. intimiteit en eerlikhe,d. 
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6) Volwasse persone is kompetente mense. Hulle het vaardighede, kennis 

en selfvertrot.:e om suksesvol te wee!'> in dit wat hulle kies om te doen. 

'n Mens wil nou vra of daar dan iemand is wat volwasse is. Niemand is 

volkome volwasse nie, maar dit is tog die meeste mense se mikpunt. 

Volwusenheid moet, soos gesondheid, reg begryp word. We tend to see 

health as the absence of gross dysfunction ra!he; :han the presence of a full, 

rich quality of consciousness, creativity, and relationships (Ciinebell 1979: 18). 

Durom is volwassenheid nie die afwesigheid van sekere dinge nie, maar 

eerder die aanwesigheid van sekere eienskappe en vaardighede. 

Verder is dit belangrik om onderskeid te tref tussen groei en volwassenheid. 

Groei is nie gefyk aan volwassenheid nie, maar groei is 'n verandering in die 

rigting van volwassenheid, in a direction that increases a person's accurate 

perception of reality. full awareness, seff-acceptance, wholeness, competency 

and capacity for love. This is growth (Sullencler 1985:68). Groei is die 

ontwikkeling '¥C:!l sekere van hierdie eienskappe en vaardighede wat met 

volwassenheid in verband gebring word. 

Louw (1993:173) wys daarop dat volwassenheid die bereidheid is om die 

proses van groei as 'n opgawe te sien. Dit behefs 'n voortdurende inset om 

kongruent te lewe en te kom tot 'n korrelasii· tussen dit wat jy is en dit wat jy 

behoort te wees. ldentifikasie (as 'n aspek van votwassenheid) behels 'n 

groeiproses. Dit beteken dat die mens elke struikelblok of krisis (oak die 

dood van 'n geliefde) sien as 'n uitdaging wat oorwin kan word en wat tot 

positiewe ontwikkeling aanleiding kan gee. So groei die mens tot volledige 

self en lewensontplooiing. 

Volwassenheid is nie net gerig op die toekoms nie. Volwassenheid het ook 

met die hede te make, a healthy personality is the ability to be emotionally in 

the present, to "live in the here and now" (Sullender 1985:82). 
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Groei is multi-dimensioneel. Die verskillende areas van groei (fisies, 

intelektueel, sosiaal, psigologies, geestelik) is interafhanklik. Groei in een 

area stimuleer groei in 'n ander area. Alle dimensies van die lewe is 

potensieie groei areas. 

1.2.4 Groei dwaradeur alle lewensfa-

Groei in al die dimensies van die lewe kan deur die persoon se hele 

lewensloop ptaasvind. Groei (fisies, intelektueel, sosiaal) in die eerste derde 

van die lewe is einttik natuurtik en bykans onvermybaar. Groei (intelektueel, 

~ies, geestelik) in die volwasse tydperk van die persoon se lewe is 

egter nie noodwendig natuur1ik nie, maar eerder deur keuse. 

Die potensiul tot menslike groei woro vergroot deur besluitneming, aksie en 

..W-diasipline. Dit vonn dikwels die kern van groei in die votwasse tydperk 

VMl die persoon se lewe. 

Dit mag nou ~fk asof groei iets makliks is, maar dit is nie so eenvoudig nie. 

Growth involves both struggle and satisfaction, both pain and joy. The 

process of growth brings the satisfactions of developing more effective skills 

for living. But the process often involves struggle and pain. Growing involves 

risk since it means letting go of what we af6 (which often feels safe and 

comfortable) without knowing in advance what we will become (Ciinebell 

1979:47). 

Daarom kan 'n mens dus sA dat groei nie iets staties is nie - dit is nie 'n 

toestand nie. Groei is 'n proses van verandering waar die persoon op pad is 

na volwassenheid. Dit is 'n multi-dimensionele proses wat inderdaad deur die 

mens se hele lewensloop (kan) plaasvind. 

Dit beteken dat wanneer die mens rousmart in sy of haar lewensloop ervaar, 

groei in beginsel ook kan plaasvind. Wat is dan die verband tussen rou en 

groei? 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



10 

1.3 VERBAND TUSSEN ROU EN GROEI 

Dit Jyk aanvanklik of rousmart en groei niks met mekaar te make het nie, asof 

dit teenoorgestelde belewinge is. Grief is associated with loss and loss by 

definition is a negative event (SuUender 1985:65). Daarteenoor word groei as 

•n positiewe gebeure beskou. Rou kan egter 4
0 tyd wees wat baie groei en 

kreatiwiteit stimuleer. In die geskiedenis blyk dit dat baie groot kuns- en 

musiekwefke gebore is uit lyding. Die komponis, skilder of skrywer het •n 

persoonlike verlies ervaar en gofokus op temas van verties en dood. Dit wil 

tog lyk of die twee terme iets met mekaar te make het. 

Rou en groei is interaftlanklik. Oaar is wel 'n tydsprioriteit van rou voor groei. 

Grieving is largely past-oriented. Grieving helps the psyche to "let go" of ths 

put emotional attachments that are now lost. Growt/1 is largely future

oriented. Growing helps people move into new directions, make new 

commitments and enter new stages of development. There is a sequence to 

this process in which people must first grieve and then grow. Grieving sets 

the stage for growth (Sullender 1985:80). 

Groei is haas onmoonUik as daar nie eers gerou is nie. Mense kan nie 

vorentoe beweeg as d~ verlede hulle nog vashou nie. Die menslike lewe is 

baie kosbaar, veels te kosbaar dat 'n decl daarvan vertore moet gaan omdat 

die verlede die persoon terughou. Wanneer det gebeur verloor die mens een 

van sy/haar kosbaarste besittings - die lewe self. 

Die pastor sal graag die ander persoon wil help om hierdie kosbare besitting, 

die lewe steeds sinvol te beleef en te han\eer. Vervolgens 'n groeimodel wat 

as model kan dien vir die pastor in sy of haar pastoraat aan die treurende, 

naam;ik om die ander persoon in staat te stel om te lewe en gestalte te gee 

aan die interafhanklikheid van rou en groei. 
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1 •• 'N GROEIIIOOEL 

Howard Clinebell hi!t aan die rousmartpastoraat 'n gereedskapstuk in die 

hand gegee met die daarstelling van 'n groeimodel. Vervclgens 'n bespreking 

van hierdie model. 

Clinebell (1979:17) gee dte 'Jolgende definisie: Growth counseling is a 

human-potentials approach to the helping process that defines the goal as 

f!1at of facilitating the maximum development of a person's potentialities, at 

efiCh life stage, in ways that contribute to the growth of others as well and to 

the development of a society in which all persons will have an opportunity to 

uae their full potentialities. Danrom is die pastor eintlik 'n bevryder. Hy/sy wil 

die mens bevry van die tronk van 'n ongeleefde lewe en help om 'n voller en 

be•kenisvoler lewe te lei. Die pastor wil die persoon bevry van die juk wat 

die rousmart op die persoon plaas en so horn of haar beroof van die lewe. 

Hy wys op die volgende aspekte in sy groeimodel: 

1) Die oori<oepelende doelstelling van alle pastorale sorg is bevryding, 

bemagtiging en die vestiging van 'n heelheid wat gesentreer is in die 

Gees. 

2) Geestetike en etiese heelheid is die kern van alle menslike heelheid. 

3) Pastorale sorg poog om beide sielkundige en teoJogiese insigte te 

gebruik en te integreer in die mens se situasie en die genesing van die 

persone. 

4) Pastorale sorg moet holisties wees- genesing en groei ten opsigte van 

al die dimensies van die mens. Dit onderskryf 'n sistemiese benadering. 

5) Spesifieke geleenthede van pastorale versorging gedurende 

verskillende lewenstadia. 
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8) Pastorale versorging, binne die versorgende gemeenskrAp van 'n 

gemeente, is die konteks en fondament vir die herstellende bediening 

van pastoraat. 

7) Pastorale versorging is die gesamentlike poging van die pastor en die 

hele gemeente. 

8) Krisisse en veniese in die lewens van individue en families en sosiale 

krisiue vorm die meeste geleenthede vir sorg. Korttermyn 

krisishantering staan sentraal in die bediening. 

9) Pastorate sorg moet bevry word van die middel-klas, wit, manlike 

ori6ntasie en meer inklusief raak betreffende verstaan, belang en 

metode. 

10) Mensa moet in staat gestel word om meer konstruktief op te tree. Hulle 

houdings. gevoelens en waardes is sentraal in die hele proses. 

11) Pastorale sorg moet die pastor se identiteit en rol uitwys en versterk. 

12) Metodes w~r gebruik maak van die regterbrein (intuisie en verbeelding) 

moet r.eer s;;abruik word en in samehang met die linkerbrein (analities, 

rasionee~. probleem-oplossend) vir genesing en groei. Dit sal •n 

holistiese ~'"ansformasie tot gevolg h!. 

13} Heelheid by man en vrou moet meer oorkoepelend verstaan word. 

Groei moet aangemoedig word wat verder strek as die tradisionele 

geslagsrol stereotipes. 

14) Die pastor moet sy/haar konseptuele basis en metodologie versterk deur 

van die nuwere ontwikkeling en tegnieke in die si,elkunde en pastoraat 

gebruik te maak in sy of haar groei-geori~nteerdhoid. 

15} Pastorale sorg moet op alle terreine van die bediening plaasvind 

(aanbidding, preek en sosiale optrede). 
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16) Die pastor self moet bty groei. 

Groei omvat volgens Clinebell ses aspekte. Dit behels die volgende: 

1. Verllg die denke 

Dit is die ontwikkeling van die persoon se gedeeltelik gebruikte persoonlikheid 

aa bron vir denke, gevoel, ervaring, visie-vorming en skepping. Verryking van 

bew~yn. losmaking van kreatiwiteit, verdieping van insig, verskerping van 

bewustheid. verruiming van intellektuele en artistiese horisonne - dit alles is 

deel v•n 'n heelword-benadering in die pastoraat. 

2. 

Leer om die Jiggaam meer te gebruik en te geniet - meer effektief en liefdevol. 

Die persoon moet loskom van die ek-Jiggaam skeiding en leer om die eenheid 

w.t dur bestaan te geniet. Daarom is dit soms nodig dat die pastoraat ook 

undag gee aan gesonde eetgewoontes, oefening en 

spenningsvennindering. Alienation from our bodies is a major cause of 

nonpotentializing (Ciinebell1979:25). 

3. Vemuwe en verryk lntieme verhoudings 

Die mens se verhouding tot sy naaste is 'n beiangrike aspek van heelheid. 

Daarom moet persone gehelp word om die netwerk van verhoudinge te 

herstel, vemuwe en verdiep. Die mens se persoonlikheid word gevorm, 

vervorm en getransformeer binne verhoudings. Heling en groei is gekoppel 

aan die kwaliteit van betrokke verhoudings. Die mens IMt nie net sekere 

verhoudings nie, maar in 'n sekere sin is die mens verhoudings. 

4. Verdiep die verhouding met die natuur en die biosfeer 

Die mens se verhouding tot die natuur word verdiep deur bewustheid, 

gemeenskap en versorging van die ekologie te verskerp. Wanneer die 

persoon 'n versorgende verhouding met Moeder Natuur het, is die persoon 

ook in staat tot groter heelheid. 
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Hierdie aspek geniet vandag al meer aandag. Die aarde is nie net vir die 

mens gemaak nie. Die mens is ook vir die aarde geme ak. Vanwe6 'n 

miavatting hieromtrent het die mens reeds onherstelbare skade aangerig. Die 

mens en die aarde staan in 'n delikate verhouding. Hierdie verhouding moet 

vertroatel en beskerm word. 

S. Groei In die verhoudlnga met bel•ngrike gemHnak•painatelllnga in 

die peraoon •• lewe 

Die swakplek !n baie pastorale sorg is te wyte aan hiper-individualisme. Dit 

meek nie ems met die invloed wat rassisme, seksisme, ouderdom, kfassisme, 

nasionalisme, politiese onderdrukking ens op die groei van die persoon het 

nie. As individuele pastorale sorg die een kant van die munt is, is pastorale 

sorg van die groep of gemeenskap die ander kant. Persona moet bewus 

gemaak word van die pyn en die seer wat dikwels gewortel is in die 

gerneenskap. ~lheid in 'n gemeenskap staan sentraal. 

I. Ven::liep en verryk die peraoon se verhouding met God 

Dit ia die bindende element van die voorafgaande vyt aspekte. The key to 

human flowering is an open, trustful, nourishing, joy-full relationship with the 

loving Spirit who is the source of all life, all healing, all growth. Methods of 

spiritual healing and growth aim at enhancing our meanings, our guiding 

values, our faith. our moments of transcendence rpeak experiences" -

Maslow), and our empowering relationship with the creative Spirit of the 

universe (Ciinebell 1984:33). 

Hierdie aspek kan ook die ontwikkeling van spiritualiteit genoem word omdat 

daar sprake is van die mens se lawe in gemeenskap met God. Later meer 

hieroor. 

Dit is jammer dat die samelewing dikwels hierdie ses aspekte Ios van mekaar 

maak. Die aspekte word gekompartement&liseer en verdeel tussen 
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verskillende professies. Die herstel en die groei van die mens is gele6 in al 

- die aspekte. 

Wanneer groei ten opsigte van enige van hierdie aspekte voorkom, stimuleer 

dit groei in die ander aspekte. Stagnasie in een aspek veroorsaak weer 

stagnasie in die ander aspekte. Pastorale sorg wil groei en balans in al ses 

upekte stimuleer. 

CNnebell se groeimodel is 'n omvattende model, maar dit rnis tog die hart van 

'n pastor.le groeimodeL Die hart van 'n pastorale groeimodel 16 in die 

besondere verhouding wat daar tussen God en die treurende bestaan. Die 

baiese groeimodel sal dus uitgebrei moet woro om ruimte te skep vir die 

teologiele urd van groei in 'n pastorale groeimodel. 

Groei vtnd teok>gies plaas wanneer spiritualiteit1 ontwikkel. Daarom dan dat 

temas soos Godsvoorstellinge, skuld en vergifnis belangrike teologiese temas 

is in 'n pastorale groeimodel. 

'n Mens sou ook kon s6 dat pastorale sorg in 'n pastorale groeimodel 

bevlyding is v•n. bevryding vir en bevryding tot Bevryding van al daardie 

dinge in individue, verhoudings, groepe en gemeenskappe wat beperkend 

inwerk op die ontwikkeling van die God~bedoelde moontlikhede van die 

persoon. Bevryding vjr die lewe in die Gees wat gestalte kry in liefdevofle 

diens. Bevryding tot die lewe in al sy volheid. 

Clinebefl se groeimodel word ondersteun deur die volgende groeiformule wat 

as 'n kort samevatting van sy metodo!ogie gesien kan word: 

GROWTH z CARING+ CONFRONTATION 

Onder caring verstaan hy die aanvaardtng, bevestiging, genade en liefde wat 

in die pastorale verhouding teenwoordig moet wees. Onder confrontation 

verstaan hy 'n oopheid en eerlikheid teenoor die aspekte van die realiteit wat 

1 Spiritualiteit word hiervolgens verstaan as 'n menslike lewe in gemeenskap met 
God. Meer hieroor in hoofstuk 3. 
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ontken of gelgnoreer word. Hierdie konfrontasie veroorsaak eers verandering 

wanneer dit setf-konfrontasie word. Om dit te bereik is die pastorale 

verhouding baie belangrik. anders word die konfrontasie verwerping wat groei 

inhibeer. 

Hierdie groeiformule behoort dan in die praktyk die volgende uitwerking op 

mense te hi: They am able to handle their load of problems, losses and 

~s more constructively. They continue developing their unique 

personhood centered in an increasingly meaningful relationship with God. 

They increase their ability to be agents of reconciliation and wholeness in 

thelrfllmily, community, and church. (Ciinebell 1984:31) 

Hierdie 1aaste aanhafing bring die tema van heelheid op die tafef. Heelheid 

Wilt nie in setfvervulling gegrond is nie, maar wat relasioneel is. Die persoon 

is heel in relasie met iets of (l)iemand. Heelheid kan ten diepste gesien word 

as die samebindende doel van groei. 

1.5 HEELHEID -DIE SAMEBINDENDE. DOEL VAN GROEI 

In Joh. 10:10 word heefheid van die mens beskryf as "lewe". Ek het gekom 

social hulle die ,..,. kan ,., en dit in OOIV/oed. {NA V) Die kerk moet daarom 

'n sentrum van lewe wees. •n Plek waar mense versorg en aangemoedig 

word om werklik te lewe. The gospel is experi6nced as good news whenever 

it frt!HJs and empowers people to live out God's dream and intention that they 

have life in all its fullness. (Ciinebell1984:28) 

De Klerk (1972:25-26) wys daarop dat die mens waarvan hier sprake is, as 

eenheid integrering vereis. Die mens is 'n eenheid ..vat heelheid ten doel het. 

Die mens is 'n tota!iteit wat nie in kompartemente ingedeel kan word nie. Elke 

mens het 'n bepaalde eiesoortige psigiese sisteem (individualiteit) wat in 'n 

eie struktuur deur die ek saamgebundel word (persoonlikheid) tot •n eie 

selfstandjgheid met 'n eie gevoelslewe (waarderingsfunksie), •n eie gemoed 
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(gevoelavatburheid). 'n eie stemmingslewe (gemoedstoestande), 'n eie 

~t (gevoetuanleg), 'n eie voorstellings-, denk- en wilalewe, met 

..,..;tlek eie instildb, motiewe, hartstogte en neigings, 'n eie karakter •• die 

gehe•l van die kenmert~nde eitmskappe van die individu. Tussen die 

ver.killende eienslcappe wat in die mens onderskei kan word, is daar 'n 

ondertinge samehllng. wilselwer1dng en verband. Ook die geloof. wat die 

beeondere vlllk vir die pastorut is, word gerealiser in die psigiese funksies. 

Durom is 'n bret en diepe insig in die psigologiese struktuur van die mens 

nodtg, wwrt dit vOOTJ die substraat van die Gees se genadewerk in ons. 

1.1.1 Dt. kern wan die heefheid 

Die kern van heefheid is ten diepste 'n geestelike heetheid. Clinebell 

(1SMJ4:30) stei dit M volg: Helping PfJOPie Jeam how to increase the power 

and aliveneo of their faith, their values. their here-and-now contact with the 

loving Spirit of th6 universe, is an implicit if not an eKplicit goal of all types of 

~atoral care and counseling, whatever their other goals. 

Hierdie geestelike ~1heid stel Richards (1987) as die ontwikkeling van 

tpiritualiteit. Daarom sal 'n beweging in die rigting van heelheid die 

ontwtkketH'lg van spiritualiteit behels. Die temas wat hy hieronder behandel is 

ic»ntiteit, intimiteit, sondigheid. heetskappy, sterftikheid, heiligheid en 

gemeenskap. 'n Begronding vir die keuse van hierdie temas sal in hoofstuk 3 

gedoen word. Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal hierdie temas die 

kern van hee:neid oohels. 

1.8.2 H"lheid gedurende elke lewenstadia 

Pastorate sorg is die mees effektiewe wanneer dit ontwikkelings-geori~nteerd 

i!S. Dit maak erns met die lewenstadia waarin die persoon is en die 

moontlil(hede van groei wat daar in elke lewenstadium opgesluit 16. 

Hoewel die mE:ns as eenheid heelheid nastreef, hef dit nie sy of haar 

uniekheid op nie. Elke persoon het bv. 'n unieke gevoelsbelewing tydens 
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~ en dit vra 'n unieke hantering van hierdie persoon as eenheid om ''.1 

unieke heelheid tot gevolg te h6. Hierdie heelheid is 'n unieke heelheid op 'n 

spesifieke ~stadium. 

1.1.3 Die kerk aa versorglnp- •n bovrydlngagemeenakap 

Paat0111le sorg soos dit in die Nuwe Testament verstaan word, is die taak van 

die gemeente as geheel. Die hele bediening en gemeente moet gemik wees 

op 'n pastor11le atmosfeer. Hierdie atmosfeer kan 'n persoon help in die 

hantering van 'n krisis. Die pastor i"llet nie net die gemeente opvoed tot so 'n 

gemeenskap nie, maar hy/sy moet ook die gef11et:ntelede se kwaliteite, rolle 

en bates gebruik in die vestiging van so 'n pastorale atmosfeer wat heelheid 

bevorder. 

Die grootste hoeveelheid geleenthede vir pastorale varsorging in die kerk is 

tydens lewenskrisiue. Twee tipes krisisse kan onderskei word: Die eerste 

krisis ruk die algemene stresvolle situasies van die lewe (huwelik, geboorte, 

aftrede ens). Die tweede is onverwagte atresvoUe situasies en verliese 

{sielde, ongekJk, hospitalisasie, werkloost-.eid, verhuising, natuurlike rampe). 

D'e doel van die pastorale versorging is om die persoon in staat te probeer 

stet om die krisis as groeigeteentheid te sien om sodoende tot groter heelheid 

te kan kom. Dit word gedoen deur aktiewe krisishantering, onder

steuningsgroepe en ander persona buiten die pastor wat ook versorging gee. 

1.5.4 Heelheid en die gebruik van pastorale identiteit en outoriteit 

'n Groot winspunt in die bediening is die feit dat die predikant (pastor) die 

voorreg het om uit te reik. Hy of sy hoef nie te wag totdat hulp aangebied 

word nie. Vanwee die rol van die predikant in die gemeente kan hy/sy die 

inisiatief neem in die pastorale proses. 

Die pastor word die reg toegeken om as fassiliteerder van heelheid op te tree. 
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1.5.1 'n HolistieM perapektief 

•-teelheid by man en vrou as oorkoepelende term is een van die belangrikste 

~,. v•n die feminisme tot 'n hoUttiese siening van gesondheid en heling. 

ClinebeM (1984:37) beskryf dit as volg: By androgynous wholeness i mean a 

balllrtcfKI developmflnt of one's vulnerable, nurturing, feelingful side 

(inaccurately labelded the 'feminine' side of the personality by Cart Jung) and 

one's rational, assertive. analytical side (inaccurately labeled the 'masculine' 

side}. Alo$t of us neglect developing fully one of these two sides 10f our ,.,..,.,.,.s. Growth Counseling encourages people to nurture and integrate 

both aides, recognizing that they are r:omplementary, (and) equally valuable 

upacts of our full humanity as women or men. 

·t .1.1 He•lheld en ander aspektlt van die bedienlng 

Die verskillende aspekte van die bediening is interafhanklik. Die doel van 

hierdie funksies {prediking, aanbidding, onderrig, profetiese bediening, 

gerneenskapsawerk) is om heelheid te bnvorder wat gesentreer is in die Gees. 

AI hierdie aspekte is 'n instrument vir groei en heling wat in diens staan van 

pastonlle versorging. 

Persoons-gesentreerde prediking is een van die predikant se grootste 

geleenth9de om heelheid in die gemeente te stimuleer deur horisonne te 

verbreed, Bybelse wysheid op w6reldse probleme t~ warp en am 

gemeentelede uit te daag om te groei. Aanbidding is 'n geleentheid waar 

persone gehelp kan word om hulle vertroue te versterk, skuld tl1 bety en 

daarvoor vergifnis te kry en geestelike hanger te stil. Onderrig is waar 

heelheid bewerk word deur wysheid wat uit die tradisie na vore kom. 

Leierskap en ontwikkeling is die organisasie en strukture wat heelheid 

bevorder. Die gebruik van "gewone gemeentelede .. deur opleiding om hulle 

in staat te stel om deel te word van die pastorale sorg (lay enabling). 

Profetiese bediening poog am die gemeenskap aan te spreek om heelheid te 

bevorder en nie te versmoor nie. Gemeenskapswerk is die bediening ook na 

die behoeftes van die mense wyer as die kerk se grense. 
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"LAY ENABLING" 

1.1 DIE PROSES VAN PERSOONLIKE GROEI 

20 

PASTORAAT 

+---- GEMEENSKAPSWERK 

PROFETIESE BEDIENING 

The aim of Growth Counseling is to facilitate and accelerate potentializing, the 

ongoing process of growth work by which people actualize their emerging 

capacities (Ciinebell 1979:42). lmplisiet in hierdie konsep van groei is die 

oortuiging dat die mens oor betekenisvolle "ongebruikte" reserwes beskik 

8look 'n latente veflll06 om hierdte bate te ontwikkel en te versterk. 

Die noodsaaklitcheid van hierdte ontwikkeling en versterking is galee in die feit 

dat die keuses vandag 'n invtoed het op mOre se moontlikhede. In the flow of 

one's life. today's choices limH .or expand tomorrow's growth possibilities. A 

person's potential is a dynamic, defialoping, changing stream, not a fixed 

quantity to be uncovered (Ciinebell 1979:39). Groei kan dus deurgaans in 'n 

persoon se lewe plaasvind. Groei vind plaas terwyl die persoon lewe. 'n 

Persoon kan groei deur te Jewe. 

Om te glo in groei beteken dat die pastor glo in die persoon se vermoe om te 

groei voor die persoon self bewus is van die groeimoontlikhede. 
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Pastoral cate and counseling involve the utilization by persons in ministry of 

OfJft.fo.ond or small group relationships to enable healing empowetment and 

gtOWth to take place within individuals and their relationships (Ciinebell 

1984::!5). 

A person can grow gradually and quietly or suddenly and dramatically 

(Sulender 1985:70). Dit is eers na 'n sekere tydsverloop dat die persoon kan 

terugkyk. en besef dat hy/sy gegroei het. Tog is dit so dat 'n persoon dikwels 

in 'n tekere gebied vassteek en nie wil groei nie. Dit is dikwels een of ander 

dramatiese gebeure wat die persoon dwing om te verander en te groei. 

Hien:Jie gebeure is dikwels verties...gebeure. Loss events have a way of 

initiating periods of rapid growth (Sullender 1985:70). 

wanneer groei dan plaasgevind het, stimuleer hierdie groei weer verdere 

groei. So stel dit die persoon in staat om 'n grater heelheid te ervaar, om 'n 

voller lewe te leef. 

As the rage and despair, the guilt and the grief of unlived life are diminished 

and as people leam how to live more growthfully. their destructiveness often 

diminishes drastically. As they begin to use more of their potential, the 

destructive energy seems to be transformed as if it were rechanneled into 

growing (Ciinebell1979:61). 

Pastorale versorging wat ems maak met hierdie groei-benadering moet nie 

net konstruktiewe gedrag by die persoon aanmoedig nie, maar ook sy of haar 

gevoelens en houdings emstig opneem. Tradisionele terapie gaan van die 

standpunt uit dat verandering in gedrag die resultaat is van verandering in 

gevoelens en self-waameming. Die teenoorgestelde is egter volgens 

Clinebell (1984:35) ook waar. Constructive changes in relationships and 

behavior often produce significant feeling and attitudinal changes. Pastoral 

counseling, therefore, aims at helping persons deal constructively with their 

immediate problems, make decisions, face responsibilities, and make amends 

for self-other hurling behavior, as well as expressing, experiencing, and 

eventually resolving growth-blocking feelings, attitudes, and self-perceptions. 
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H8nteringsvurdighede is aoos 'n spier. As dtt nie geoefen is nie, werk dit nie 

10 goed nie. Pastorale versorging moet dus die persoon help om hierdie 

spier op die regte tyd op die regte manier te oefen. Die spier moet in 

oefoning bfy om te groei. 

Sullender (1985:76) wys daarop dat persone se groei be'invloed word deur 

waameming van vryheid, verantwoordelikheid en keuse. Mense het 

gewoonlik groter keusemoontlikhede in 'n krisissituasie as wat hulle dink. 

V__... die spanning van die situasie vertoor die persoon visie op sy/haar 

keuMs. Dit is maklik om hulpeloos te voel. Gewoonlik is die keuse nie vir of 

teen die verlies nie. Die veriies is 'n feit. maar tog kan die persoon kies om te 

rou of nie; kies hoe die persoon gaan rou; kies saam met wie die persoon 

gaan rou; kies wanneer die persoon gaan rou. 'n Persoon het tog 'n keuse 

VM1 hoe hy/sy gun reageer op die verties. Growth begins to occur when we 

tW:Ognize our choices and assume responsibility for our lives. We are 

d«:iding in tho~' moments not to let fate control us. Rather, we shall control 

fete. We shall take chBITJfJ of our lives and make something good out of 

whatever tntgedy has befallen us (Sullender 1985:76). 

SaMn met hierdie keuses loop ook 'n persoon se houding. Houding kan in 

die pad van groei staan of dit kan groei stimuleer. Die persoon moet uit 'n 

poaisie van hulpeloosheid beweeg na 'n posisie van kontrole. Die persoon 

moet 'n houding ontwikkel van .. ek het nog steeds 'n sekere mate van beheer 

oor my le'-~~e". 'n Houding van "ek- arme slagoffer .. bevorder nie die persoon 

se keuse-moontlikhede nie. 

1.7 HOO~ AS GROEI-ENERGIE 

Groei het egter energie nodig. Die maak van keuses en die uitoefening 

daarvan J.an nie vanself kom nie. Daar moet 'n dryfveer daaragter wees. 

Hierdie dryfveer is gelee in die hoop. 
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Dit stun teenoor die toestand wat Louw (1993:472) as "hoop"-loosheid 

bMkryf. Dit is 'n magtelose gevoer of ervaring van kontroleverlies en 

hulpeloosheid. Wanneer hierdie toestand van "hoop"-loosheid voortduur 

sander enige eksterne sekuriteite of steunpunte en die persoon oorweldig 

word deur 'n ervanng van algehele doelloosheid en sinloosheid, onstaan 

wanhoop. Tussen ·hoop·-loosheid en wanhoop bestaan daar slegs 'n 

graedver$kil en nie 'n wesenlike aardverskil nie. Wanhoop is 'n toestand van 

bestHnsvertwyfeling en 'n ervaring van sin/oosheid as gevo/g van die 

ontbnJicing van bestaansgeborgenheid. (louw 1993:473). 

Die vrug wat in die pastoraat gevra word. is: Hoe kan die persoon gehelp 

word om weer sin te ontdek sodat sy of haar lewe 'n vorentoemoment kan 

verkry, 'n groeimoment? 'n Antwoord op die vraag is uiters problematies 

omdat dit 'n wesenlike aspek van die mens se daaglikse bestaan aantas, 

numlik antisipasiemoontlikhede. Louw (1993) wys op twee basiese 

hipotnes. Die eerste is dat 'n positiewe en doelgerigte antisipasie-gedrag 

we1enlik is vir die konstruktiewe hantering van krisisse. Tweedens is dat die 

Christelike hoop wat werk met die eskatologiese perspektief in staat is om 

antiaipasie-gedrag te genereer. 

Wanneer dit gaan oor 'n krisis en die ervaring van "hoop" -loos he id neem 

hoop gewoonlik die volgende drie gestaltes aan: 

1) Mense begin hoop dat daar 'n skielike wending of verandering sal kom. 

Hoop in 'n Christelike konteks neem dan die karakter aan van 'n wonder

geloof. God sal iets laat gebeur wat 'n wending sal bring. 

2) Hoop neem die vorm aan van beloftes en wense wat geprojekteer word 

op ander mense of God. Hoop is dan ingebed binne 'n sisteem van 

verwagtinge wat die wending in die toekoms antisipeer. 

3) Mense hoop op herstel, versoening en wanneer dit hul gesondheid raak, 

'n hoo~ op genesing. 
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Hoop raak dus die veiTT106 van die mens om te kan aanvaar en te kan 

antisipeer. In hierdie antisipasiegedrag gaan dit wesentik om drie dinge: 

1) die kwaliteit van die pen&oon se bestaan (identiteit); dit raak die aard 

van sy of haar lewenstoestand en lewensverwagting. Die kwessie van 

lewenskwaliteit hang ten d!epste saam met hierdie lewenswaarborge en 

sekuriteite. 

2) Dit hang saam met die aard en kwaliteit van die persoon se mees 

belangrike lewensrelasies en moontlikheid tot kommunikasie. Sonder 'n 

ondersteuningsisteem en 'n netwerk van relasies waarin kommunikasie 

moontttk is, stort so 'n persoon se lewe in duie. 

3) Dit raak die persoon se lewensperspektief. Die "oog" waardeur die 

persoon na die lewe kyk om sy of haar lewe te evalueer word belangrik 

(visie). 

VII" hoop om werklik 'n terapeutiese rol te kan speel, beteken bogenoemcle 

dllt die hoop nie 'n vorm van wensdenkery mag wees nie, msar dat dit deel 

moet \\'eeS van die persoon se vermo.e om realisties na 'n situasie te kyk. Die 

hoop moet de61 wees van 'n persoon se keuseverantwoordelikheid. Die hoop 

moet verder gekoppel wees aan verhoudinge wat geborgenheid, sensitiwiteit, 

sorg, troos en begrip kommunikeer. Die hoop moet 'n uitsig bied wat 

antisipasie.gedrag na die toekoms moontlik maak. Die hoop mak dus die 

persoon se lewenswaardes, lewensnonne en lewensdoelwitte. 

Dit word duidelik dat hoop nie iets is wat tydens 'n krisis (soos die dood van 'n 

geliefde) aangeleer kan word nie. Werl<like hoop is 'n uitvloeise/ van 

bestaande geloofsinhoude, 'n verstaan van God en die kwaliteit van relasies. 

Hoo, vorm deel van 'n persoon se /ewensoriiintasie. Dit hang saam met die 

persoon se .. being functions" (Louw 1993:476). Die hoop wat antisipasie

gedrag versterk is dus nie •n konseptuele raamwerk met abstrakte sekerhede 

nie. Dit korreleer met geloof en die ervaring van 'n lewensgeborgenheid wat 

persoonlik en in persoonsmatige terme geevalueer word. So byvoorbeeld is 
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'n onpersoonlike verstllan van God te abstrak vir 'n realistiese en toekoms

ontaluitende hoop. Die ware hoop word slegs ontdek binne 'n persoonlike 

gerigtheid op 'n persoonlike God. 

Louw (1993} wys op die eiesoortige aard van religieuse hoop, by name die 

Christelike hoop. Hy toon vier vlakke aan waarop hoop opereer. 

1) Die psigiese dimensie van hoop. Dit is die eerste en mees algemene 

vlak van die hoop en speel af op die terrain van wense, begeertes en 

ickrale. Wense en verwagtinge gee uitdrukking aan die mens se 

behoefte om pyn te vermy en die beste te antisipeer. 'n Dergelike vorm 

van hoop is gebou random behoeftes, aspirasies en emosies. Die 

psigiese gestalte van die hoop is vanwM 'n optimistiesa karakter nie 

finul betroubaar nie. So 'n vorm van hoop kan deur die werklikheid 

ontmasker word en tot teleurstelling en neerslagtigheid aanleiding gee. 

Tog speel hierdie vorm van hoop 'n belangrike rol in die menslike 

bestaan omdat dit 'n persoon se kreatiwiteit en verbeelding op 'n 

poaitiewe vtak stimuleer. 

2) Hoop binne die terrein van die mens se eksistensiele o~ntering. 

Hierdie hoop het te doen met die feit dat die menslike bestaan wesenlik 

·n onvoltooide struktuur besit. Die eksistensiAie filosofie het hierdie 

onvoltooide toekomsgerigte struktuur van die menslike bestaan beskryf 

as 'n proses van transendering. Die menslike vryheid beteken dat die 

bestaan 'n ope moontlikheid na vore is. Om te bestaan beteken om uit 

te tree uit en nuwe moontlikhede te antisipeer. Hoop as 'n eksistensiAie 

fenomeen hang dus saam met die element van transendering van die 

bestaande dinge in die hede en die antisipasie van nuwe moontlikhede 

in die toekoms. Hierdie eksistensiele dimensie van die hoop is uiters 

kwesbaar vir angs, ontnugtering en wanhoop. Hoop as eksistensi~le 

fenomeen is gerig op die ontwerp van sin. Word hierdie proses 

geblokkeer. word die mens maklik 'n prooi van sinloosheid. 
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3) Die prognostiese dimensie van die hoop hang saam met die 

hed<!ndugse tegnologiese ontwikkeling. Dit is die dimensie van 

voorspefling. beplanning en programmering. Die toekoms word in die lig 

van bestaande gegewens in die hede met behulp van rasionele 

kategorie6 geanaliseer. Die oogmerk is om die w6reld meer doeltrettend 

te bestuur. menswaardigheid te bevorder, die aarde te beskerm en te 

bewur, en nuwe tegniese wonders te ontwerp wat groter gerief sal bring 

en gesondheid sal bevorder. 

•> Die vierde vlak van die hoop 16 op dte terrein van dte godsdiens. Hierdie 

retigieuse vorm van die hoop het te doen met 'n antisipasieproses. 'n 

Christefike verstaan van die hoop het te doen met die wederkoms van 

Christus en 'n transenderingsproses wat in terme van die inhoud van die 

geloof te doen het met 'n transformasie vanuit dood (ou mens) in 'n 

kwalatief nuwe bestaansvorm (nuwe mens). 

Die werk van Moltmann hdt nuwe momentum aan die konsep van die 

Christelike hoop gegee. Die teologie van die hoop sluit aan by die 

eksodusmotief in die Ou Testament en knoop die hoop vas aan die beloftes 

van God. Die hele Skrif bevat dus die struktuur van 'n belofte-in-vervulling. 

Dit is hierdie beloftes wat gestalte gee aan die hoop. 

In Moltmann (1972) wys hy op God se identifikasie met ons lyding en dit dien 

as bewys van God se medelye met menslike lyding. Dit is hierdie medelye 

wat •n hoop op bevryding ontketen. Om die inhoud van hierdie hoop te 

verstaan en die betekenis \ian die kruis te begryp moet die teologie die kruis 

vanuit die opstanding van Christus interpreteer. Vanuit die opstanding 

verstaan die mens die hoop van die Chri~;tendom as wesenlik 'n 

bevrydingshoop en 'n opstandingshoop. Moltmann knoop die hoop aan twee 

belangriKe teologiese momente. In die eerste plek aan God se identifikasie 

met menslike lyding via die kruis en tweedens aan die verband tussen God 

en die oorwinningsperspektief van die opstandiilg. Teologies word hoop as 

apstandingshoop gedefinieer. 
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Die betekenia van •n teologie van die hoop het die volgende pastorale 

perspektiewe: 

1) Die God van die Skrif is die lewende God wat Homself sodanig met die 

menslike tyding identifiseer dat Hy in sy medetye saam met die mens ly. 

2) Die mens Jy in gemeenakap met die lydende Seun van God omdat die 

lyding van die me1,s geYnkorporeer is in die lyding van die Saun. 

3) Die toekomsverwagttng van die Christen spruit voort vanuit 'n nuwe 

beMa8nswyse in Christus. Die gelowige is 'n nuwe skepping wat saam 

met Christua begrawe is en alreeds (eskatologies gesproke) saam met 

Horn opgestaan het. Die toekomsverwagting hang dus nie saam met 

toekomsdrome en 'n toekoms wat aan die einde van die tyd sal 

deufbreek nie. 

4) Die vertrekpunt of ori6nteringspunt van die Christen se lewe is nie 'n 

nulpunt nie, maar 'n versoeningspunt (die kruis) en 'n oorwinningspunt 

(die opst.nding). 

5) Die inhoud van die Christelike hoop is gekoppel aan permanensie en 

duuruamhoid: die trou van God. Wat God beloof het, doen Hy en 

veMJI Hy vir die mens. 

6) Die toMomsverwagting van die Christen is gekoppet aan die 

opstandingswerklikheid. Dit korreleer ook met die komende Seun van 

God sodat die toekoms wat die gelowige verwag nie 'n "pie in the sky" is 

nie, maar 'n persoon:;:, ':'. ontmoeting en gemeenskap met die Seun van 

die Mens. 

7) Die toekomsverwagting is 'n beleefbare en ervaarbare werklikheid. 

Hierdie werklikheid word beleef in die liefdeskoinonia van die kerk en die 

viering van die nagmaal. 
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8) Die spanning wurrnee die hoop werk is die eskatologieae spanning 

tuuen alreeds (die voltooide heil) en die nog nie (die ontaluiting en 

onthulting van die volheid van die heil). Hierdie spanning leer die 

gelowige in tyding om realisties te leef; die geduld van lydsaamhetd en 

lankmoedigheid. Oaar is dus tye wanneer die hoop nie 'n opk>ssing van 

ale probleme bied nie, maar die mens help om sy of haar ingestek:lheid 

en houding teenoor prob*ne te verander. 

Hoop is durdie ontdekking wat die geloof maak wanneer die nuwe mens die 

toeaagging van nuwe lewe ontvang. Die Christelike hoop is dus 'n uitdrukking 

VIM'I 'n nuwe relasie en 'n objektiewe stand van sake rakende die mens se 

ewigheidebesternming en heil. Hierdie hoop kan die groeimodel dra, want die 

penoon hoef n4e vasgevang te wees in die huidige situasie nie, rnaar kan 

kom tot groeer heelheid. Hierdie heejheid ~;·;ord gebou op die tmu van God 

W8t tot uildrukking kom in die eskatologiese hoop. 

llierdie hoop moet in die eerste plek 'n rol by die pastor self speel. Hierdie 

teologieH hoop-motief moet die grand vorm vir die pastor se verstaan van 

groei-enefgie. 

The growth-hope perspective is the most effective approach to underst-Jnding 

and facilitating creative change in persons (Ciinebetl1979:9). 

Die ontrnoeting self verskaf weer psigologiese hoop aan die treurende. Die 

vestiging van betroubare verhoudinge staan sentraal omdat een van die 

betangrike uitwerking daarvan is dat dit hoop genereer. Die bewuswording by 

'n persoon dat daar iemand is wat werklik omgee en verstaan, dat hy of sy 

iemand (die pastor) met sy of haar probleem kan vertrou. skep 'n gevoel van 

hoop. 

Clinebell (1979:49) wys op die volgende benaderings wat in die pastoraat 

gebruik kan word om verdere hoop aan te wakker by mensa: believif1g that 

people have the power to change; actively affirming their growth potential. 

their OO"Ver to change; coaching them as they learn the skills of intentional 
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change; encouraging them to pictt.•re themselves mentally as growing toward 

their goals; affirming even small efforts to change their situation 

constructively; relating to them both with caring and with confrontation. 

Wanneer mense begin ontdek dat huUe kan verander en groei, verhoog hullo 

hoop. Hierdie hoop en setf~waarde verskaf dan energie vir groei. Die 

prosesse is dus interafhanklir.. Hoop bring groei en grc•ei stimuleer hoop. 

1.1 KONKLUSIE 

Die tema groei staan nie Ios van die pastoraat nie. Clinebe!l se groeimodef 

het aangetoon dat dit 'n belangrike element in hulpverlening is. Die rede 

daarvoor js dat dit heelheid ten doel het. Heelheid het bioot op die klank van 

die woord al belangrike implikasies vir die verbreekte verhouding wat die 

dood veroorsaak. Omdat heelheid so 'n omvattende term is, is dit 'n 

langtermyn doelwit om gflstalte daafaan te gee. 

Groei behels 'n vorentoe beweeg na die dood van 'n geliefde. Dit is meer as 

net die genesing van die wond wat die dood agter laat. Dit behels die 

kwalitatiewe verbetering in dM! persoon se hele lewe en daarom het groei 'n 

holistiese karakter. Teologies word groei gedra deur die hoop-motief. Hierdie 

motief het 'n eskatologiese karakter en is geanker in die trou van God. Groei 

is daarom 'n proses wat al meer di1 'n werklikheid maak wat ons reeds in 

Christus is- heel persone. 

Groei is nie 'n proses wat in 'n kort termy~ voltrek kan word nie, maar is 

voortgaande op 'n langer termyn. 'n Krisismodel in pastoraat is nie geskik vir 

hierdie proses nie. In die pastoraat mat.'t eerder sp,.ake wees van 'n 

groeimodel. 

Hierdie hoofstuk het ve1 der aangetoon dat rou en groei interafhanklike 

prosesse is. 'n Pastorale groeirrodel is daarom 'n beter keuse vir 

rousmartpastoraat as bloot 'n krisismodel. 
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In die volgende hoofstuk gaan nou meer spesif1ek gekyk word na die teorie 

rondom rousrmut. Die doel daaNan is om 'n beter begrip van rousmart te 

vestig. lndien hierdie proses beter verstaan word, sal die interafhanklikheid 

"~an rou en groei duicrolikei na vore kan kom en daarmee saam die behoefte 

.... heelheid. 
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HOOFSTUK2 

AARD VAN ROUSMART 

2.1 INLEIDING 

Uit die voorafgaande hoofstuk het dit duidelik geword dat 'n pastorale 

groeimodel geskik is vir rousmartpastoraat. Die pastor wat in sy of haar 

bedieningstlcltegie 'n groeimodel handhaaf. moet egtP-r nie die krisis wat die 

dood veroorsaak uit die oog verloor nie. As die krisis nie ook aangespreek en 

ernstig opgeneem word nie, sal 'n groeimodel alleen abnormale rousmart tot 

gevolg ha. Daarom is dit vir die pastor belangrik om 'n br~ oorsig te kry oor 

die hele proses van rousmart, insluitende die krisis-element wat teenwooidig 

is. 

Vervolgens word aandag gegee aan die aard van rousmart. 

2.2 WAT IS ROUSMART? 

Dit is belangrik am eers duidelikheid te kry oar wat met rou bedoel word. 

Volgens die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAD 

word rou as selfstandige naamwoord gebruik vir groat smart, droefheid en 

uiting van smart. As werkwoord het dit die betekenis van droefheid of smart 

voel, in die rou wees, rouklere dra of berou. 

Die woord word dus in verband gE•bring met die droefheid oar 'n gestorwene. 

Smart, droefheid, en treur is nie woorde wat eksklusief is nie, want dit is op 

die meeste lydensituasies van toepassing, terwyl rou wel 'n e::ksklusiewe 

situasie is en 'n besonder tipe smart aandui. 

SuUender (1985) wys in die inleiding van sy boek op vier aspekte van rou: 
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• complexity of grief 

• subtleties of grief 

• danger of grief 

• powc;;r of grief 

Hieruit word dit duidelik dat rou iets is waarmee die predikant rekening moet 

hou in sylhaar bediening. Oil is nie 'n eenvoudige saak nie. 

Ourom dan seker ook hoekom daar al so baie pogings aangewend is om 

rousmart te definieer. Die volgende definisies dien as illustrasie. 

Jackson (1957:18) omskryf rousmart as volg: Grief is a more specific and 

intense form of SOITOW that is related to the loss by death of one who is dearly 

loved. lt is essentially the emotional and related reactions that occr 11 at the 

time of and following the loss by death of an important person in the 

emotional life of an individual who has reached the state of development 

where he has the capacity for object love. Grief is the emotion that is 

involved in the work of mourning, wherby a person seeks to disengage 

himself from the demanding relationships that has existed and reinvest his 

emotional capital in new and productive directions. 

Undemann fOe Klerk 1977:97) beskryf rousmart as emancipation from the 

bondage to the deceased, readjustment to the environment in which the 

deceased is missing, and the formation of new relationships. 

Raphael (1984:33) beskryf dit nog korter: the process wherby the bereaved 

gradually undoes the psychological bonds that bound him to the deceased. 

Cartin (De Klerk 1977:97) beskryf dit as volg: Grief wot.'\ is a process of 

::~tense, disintegration and reorganization of life when ~hat life has 

experience a significant loss. 

Bowly {Barton 1979:112) definieer dit as volg: Mourning is best regarded as 

the whole complex sequence of psychological processes and their overt 
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manifestations. beginning with craving, angry efforts at recovery, and appeals 

for help, proceeding through apathy and disorganization of behaviour, and 

ending when some form of more or less stabit: reorganization is beginning to 

develop. 

Venter (Bosman 1981:16) omskryf rousmart as 'n treurproses: Die 

treurproses is die proses (emosioneel, religieus en fisies) waardeur die 

individu se verhouding met belangrike persone beilindig word sodat hy sy 

energie in snder mense en dinge kan belli. Sander hierdie treurproses kan 

ou verhoudinge nie behoortik voltooi en afgesluit word nie. Nuwe 

verhoudinge sal altyd daaronder ly omdat soveel emosionele energie steeds 

vasgevang bly in die vorige verhouding. 

De Klerk (1977:98) kom tot die gevolgtrekking dat die navorsers rousmart 

sktn as die reaksie op die afgesnyde liefdesverbintenisse deur die dood, wat 

hoofsaaklik as •n emosionele reaksie beskrywe word. met die depressiewe 

stemming as kern. Die reaksie is prosesmatig. Elke fase vind sy grand in die 

emosionele losknoping van die oor1edene en die daarmee gepaardgaande 

heraanpassing. Hierby voeg De Klerk ook die feit dat die menslike totaliteit 

en individualiteit gedurende rousmart beklemtoon moet word. AI die 

dimensies van die menslike persoon word by rousmart betrek - sy 

fifiies/psigiese balewing; sy gesins- en familielewe; sy vriendekring en 

arbeidsmilieu; sy ekonomiese lewe; sy godsdienstige belewir,g, ens. 

Bosman (1981 :17) vat dit as volg saam: Rousmart is dan die treurproses 

waardeur die treurende sy verhouding en o,,:erbintenis met die oorleden& moet 

belJindig sodat hy sy emosione/e energie in ander manse en dinge kan be/e. 

'n Suksesvo/le rousmartproses moet treurendes help om wear sin in die /ewe 

te ontdek. om nuwe verhoudinge te vorm en weer suksesvoi in die 

samelewing te funksioneer. Omdat a/ die dimensies van die menslike 

persoon by rousmart betrek word - sy fisiese-psigiese be/ewing; sy gesins en 

familia/ewe; sy vriendekring: sy arbeids milieu; sy ekonomiese /ewe; sy 

godsdienstige ervaring ens, k?n ons eers se dat die rousmart proses 
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sul<sevol deurgewerk is wanneer die treurende op a/ hierdie vlakke weer 

nonnaal funksioneer. 

Rousm11rt is 'n hotistiese proses wat groei in die mens kan benadeel. Die 

heeaheid van die mens word deur rousmart bedreig. As gevolg van die 

pynlike ver1ies van 'n geliefde kan wanhoop ontstaan. Tog het dit die 

potensiaaf om 'n groeigeleentheid te wees; 'n geleentheid wat gegrond is in 

die eslaltologiese hoop. 

Behalwe vir die definisies van rousmart in die algemeen kan rousmart verder 

in twee kategorie6 verdeel word: Normale rousmart en abnormale of 

J)Mologiese rousmart. 

Voor hieraan aandag gegee word, is dit nodig am te wys op gemeenskaplike 

patrone by rousmart. De Klerk (1972:98) stel dit as volg: 

1) Akute rou is 'n definttiewe sindroom met psigologiese en somatiese 

simptome. 

2) Hierdie sindroom kan onmiddellik na die knsis verskyn; dit kan vertraag 

wees; dit kan oordryf wees of dit !<an afwesig wees. 

3) In die plek van die tipiese sindroom kan verdraaiinge voorkom, elk 

waarvan 'n spesiale aspek van die rousindroom verteenwoordig. 

4) Die verdraaiinge kan suksesvol behandel word tot 'n normale raureaksie. 

Met die gemeenskaplike patrone in die oog, bly die term "normale rousmart" 

steeds 'n uitgebieide begrip met baie moontlikhede. Hierdie gedrag kan in 

vier aspekte verdeel word: 1) gevoelens; 2) fisiese gewaarwordinge; 3) 

kognisies; en 4) gedrag. Die predikant wat betrokke is by rousmartpastoraat 

moet homlhaarself inlig oar hierdie aspekte. 
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2.3 NORMALE ROUSMART 

2.3.1 Gevoelena 

a) HartsHr. Dit is die mees algemene gevoel by treurendes en dit gaan 

dikwels gepaard met trane. De Klerk (1972: 1 04) is van mening dat die 

kem van ween 'n affek is, 'n p/otseling reaksie van die gevoel met 

impulsiewe en ootrompelende krag, as afreagering van die 

gevoelsmassa waarin die spanningsgraad al wenende toeneem tot 'n 

hoogtepunt bereik is - den gaan die verdriet na die afreagering oor in fn 

gevoel van berusting en afmatting. 

In die ween is daar 'n heilsame selfoorgawe aan die droefheid, 'n 

erkenning van die konkrete mag van die situasie en 'n spontane 

getuienis van waardering vir die afgestrowene. 

b) Aggrnaie. Dit is 'n algemene gevoel van 'n verlies. Tog veroorsaak dit 

baie verwarring by die oorlewende en is dikwels 'n oorsaak van 

probleme in die rouproses. In die meestl~ gevalle vertoon rousmart, 

veral in die beginfase, 'n aggressiewe reaksie. Die volgende tipes kan 

onderskei word: 

• 

fnJatr.sie ... ggressie. Dit dui sowel die hindemis as die emosionele 

reaksie op die belemmering aan. Die dood is 'n besliste blokkering vir 

verdere lewensvervulling en sal as sodanig aggressiegevoelens opwek, 

veral omdat c.lie agtergeblewene magteloos staan. 

Skuldgevoel-ilggressie. Die tipiese van die skuldgevoel-aggressie is 

dat dit selfverwerping bring - dan is die aggressie gerig op die self en 

selfverwyt, allerlei vorme van masochisme en in die uiterste gevalle 

selfmoordpogings, of dat dit projekteer - dan word die eie aggressie 

afgereageer deur ander as skuldiges te hou. 
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JaloHie-aggreaaie. Hierdie aggressie is gerig op ander en word 

basies ook veroorsaak deur frustrasie. Dit word veral in sinisme ge-uit. 

Jaloesie en sinisme gaan saam. 

Liefdea-agg ..... ie. Hieronder word bedoel die aggressie wat op ander 

gerig word uit liefdesmottvering vir die oorledene. Diegene wat die 

oor1edene leed aangedoen het. word na die dood aggressief benader as 

'n soort van emosionele beskerming van die oorledene of 'n voortsetting 

van die oorledene se emosies of emosionele wraak ter wille van die 

oortedene. 

c) Skuldgevoelena: Die skuldgevoel is 'n afgemene en normale verskynsel 

by rousmart. Dit word as 'n normale reaksie beskou. Die afwesigheid 

daarvan kan selfs as 'n subnormaliteit beskou word. 1 

Rousmart ontstaan as gevolg van 'n gebroke liefdesverhouding deur die 

dood. Afgesien van skuld teenoor mekaar in die algemeen, is daar :n 'n 

liefdesverhouding baie situasies wat skuldgevoelens veroorsaak. Liefde 

eis beperkinge op vryheid en alhoewel dit aanvaar word. word 'n sekere 

hoeveelheid reaksie teen die liefeseise nie veiWerk nie, maar opgestapel 

as onuitgesproke aggressie. Hierdie agtergrond van gemengde 

gevoelens wat tydens die verhouding opgebou word. word deur die dood 

van 'n geliefde as skuldgevoeJens geaktiveer. 

Daar kan egter ook besondere oorsake onderskei word. Die eerste 

groep is skuldgevoelens ten opsigte van die oorledene in verband met 

werkiike of oordrewe of gewaande faling in die liefdesverhouding. 

Hierdie groep van skuldgevoelens word verskerp deur die feit dat die 

skuld nie weer reggestel kan word nie - die dood het die geleentheid 

ontneem. 

Die tweede groep is 'n skuldgevoel wat direk verband hou met die dood 

v~n die oorledene. Selfverwyt is die uitvloeisel van die skuldgevoel, 

Sien die onderskeiding tussen skuld en skuldgevoelens in hoofstuk 3. 
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byvoorbeeld omdat die siekte nie emsig geneem is nie, die dokter nie 

gou genoeg ingeroep is nie, die een of ander optrede die direkte 

aanleiding vir die oortye is. 

Onder hierdie grcep sorteer ook die skuldgevoel dat die oorlye 

spesirieke straf was vir die een of ander sonde van die agtergeblewene. 

Die hele probleem van skuld en vergelding word dan intens belewe. Dit 

gaan gepaard met 'n gevoel van verwerping. 

Die derde groep is skuldgevoelens oor die eie gedragspatroon by die 

agtergeblewene. Voorbeelde hiervan is: gevoelens van aggressiwiteit; 

reorganisasiemaatreals na die oortye; die gevoel van verwerking en 

oorkoming van die rousmart. 

d) Angatlghekt~ Dit wissel van 'n ligte gevoel van onsekerheid tot 'n 

panit*aanval. Die oorsprong daarvan is tw~rlei. First, the survivors 

fear they will not be able to take care for themselves on their own ... 

Second, anxiety relates to a heightened sense of personal death 

awareness (Worden 1993:23). 

Angs moet in normale rousmart onderskei word van patotogiese angs. 

Dit bevat diesetfde elemente, maar in teenstelling met patologiese angs 

hou dit gewoonfik verband met die werklikheid en is dit van verbygaande 

aard. 

e) Eenaaamheid. Dit is 'n algemene gevoel, veral waar 'n huweliksmaat 

oorlede is en die persone in 'n intieme verhouding betrokke was. 

f) Moegheid. Dit sluit •n psigiese en fisies moegheid in. 

g) Hulpeloosheid. Dit is die gevoel van onmag om die nuwe situasie te 

hanteer. 

h) Skok. Skok kan verskillende patrone aanneem op fisiese en psigiese 

vlak. Dit word soms gesien as 'n verlies van kontrole, 'n vorm van 
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verstywing of gevoelloosheid, 'n gevoel van onwerklikheid ('n basiese 

nie-aanvaarding van die gebeure op 'n minder drastiese wyse as in 

gevalle van totale emosionele afsluiting). Ander variasies van skok is 

die paging tot setfbeskadiging, histeriese uitbarsting, oorvloedige 

tranestorting, paniak en flouwording. Skokreaksies kom in verskillende 

grade voor en word veral bepaal deur die doodsomstandighede en 

onveawagsheid van die dood. 

Fisieke simptome van skok kan 'n akute fisiese toestand wees waarin 

slaaploosheid en afwesigheid van eetlus opvallend is. 

i) Verlange. Die vertangereaksie is een van die mees prominente en 

basiese reaksies van die rousmartgevoelens. Dit is 'n akute emosie en 

word gedra deur die volgende elemente: die drang na die gesprek oor 

die oorledene. Opwekking van die herinnering aan die oorledene aeur 

gesprek en sy persoonlike besittings is 'n belangrike handeling van die 

verlange. 

Op spesifieke mornente van die dag is die verlange skerper, veral die tye 

waar daar altyd kontak was - saans. slaaptyd, aan die etenstafel, 

Sondae. noodomstandighede ens. 

Die ervaring van die "teenwoordigheid" van die oortedene is 'n ander 

element van die verlange. Hierdie teenwoordigheidsaanvoeling is 

waarskynlik 'n emosionele kompensasie vir die gemis - 'n vashouding 

aan die geliefde om die verlange te stil. Benewens die onopsetlike 

ervaring van ''teenwoordigheid" wat troostend inwerk op die verlange, 

neig die verlange ook om opsetlik die oorledene •lteenwoordig" te hou. 

Die verlange word oak gerig op die behoefte aan aanraking of die 

behoefte aan direkte gesprek met die oorledene. 
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Die herir.neringsbeeld in die verlange is 'n volgende element wat 

ondcrskei word. Die beeld van die oorledene op die ouderdom van 

sterwe word oorheersend in die herinnering. 

Die proses van verfange vertoon die vo,gende gang. Aanvanklik is die 

verlange nie so sterk nie, maar gedurende die tweede na derde week 

tree dit sterk na vore en bly dit 'n deurlopende emosie - selfs na die 

rousmart deurge\.verk is, bty die verlange die latente emosie wat by tye 

geaktiveer word. 

j) Emanaipasie. Dit ~ die bevryding van die beperkinge wat die verlies op 

die persoon plaas. Die persoon ontwikkel weer 'n eie individualiteit. 'n 

Mens sou dit ook as 'n selfstandigheidswording kon bestempel. Die 

oorJewende maat neem die verantwoordelikhede van die oorfedene oor. 

Dit sluit dinge in soos die finans~le r~lings. organisering van die huis, 

instandhouding ens. Daar vind gelykstelling van die rolle plaas. 

k) Verligting. Verligting en spanning word dikwels opgemerk as een van 

die eerste reaksies na die sterwe. Die verligtingsreaksie word ook 

dikwels na die begrafnis opgemerk - die treurendes kan selfs vrolik 

geaels. Dit is basies 'n psigiese ontspanning na die opgehoopte 

spanning van die sterwensproses. Dit gee die agtergeblewendes as't 

ware 'n kort pouse voor die rousmartverwerking indringend begin. 

Hierdie reaksie kan 'n bron van skuldgevoelens wees. 

2.3.2 Fisieke gewaarwcrdinge 

Die emosionele reaksies bring fisiese versteurings. 'n Gevoel van styfheid in 

die keel, kort-asemheid, die behoefie om te sug, 'n lee gevoel in die maag en 

gebrek aan spierkrag word aangetoon. Die mees opvallend~ is die sugtende 

asemha~ing, veral wanneer die gebeure bespreek word, die klagte oor die 

gebrek aan krag, algehele uitputting en spysverteringsversteuringe. Hierdie 

be~ewinge kom in fases voor wat tussen twintig minute en 'n uur duur en word 
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veflll geprikkel deur die noem van die naam van die oorledene en deur 

aimplltiebetuiginga. 

Die SOI'Mtiese reaksiea hang in hulle intensiteit saam met die paigiesa 

atruktuur van die treurende. 

Dear ia verskeie kognisies wat kenmerkenJ is van rousmart. Worden 

(~~893:26) onderskei die voigende: 

a) Ongeloof 

b) Verwarring 

c) Pfe.okkupasie (mel die oorledene) 

d) TMOWOOf'digatelling (van die oorledene) 

e) ~ (Visuele en ouditiewe hallusinasies word as normale 

gedr.ag be&kou.) 

2.3.4 Gedrag 

Die volgende tipes gedrag word aangetoon: 

a) Slaapversteurings 

b) Eetversteurings 

c) "Absent-minded behavio~ 

d) Sosiale onttrekking 

e) Droom van die oorledene 

f) Vermy herinneringe aan die oortadene 

g) Soek en roep na die oorledene 
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P..,.,. wat ander tekens van psigiese steumis toon, moet in die besonder 

beD••• word. omd.t rousmart dit wat latent was, akuut kan maak. 

Die persaon se self-konsep is ook bale betangrik. Die persoon het 'n beeld 

v.1 hofn. of haarself en probeer daarvolgens lewe. If part of a person's self

conc:ept includes being the strong one in the family, he Off she may IH'HKI to 

play that role to his or her own detriment (Worden 1993:68). 

2.1.1 Soelale fllktore 

Grief is really a social process and is best dealt with in a social setting in 

which people can support and reinforce each other in their reactions to the 

loa (Worden 1993:89). 

Die treufende word beTnvloed deur die sosiale aanvaarding of ontkenning van 

die versldl. asook die aanwesigheid al dan nie van 'n sosiale 

onderlteuninganetwerk. Die komplekse samestelling van kragte in en buite 

die treurende sal in 'n groot mate dia koers bepaal wat die rousmart sal volg 

by die enkeling. 

2.t.l Die gMiag van die tnturende 

AIJoewel dit skynbaar lyk asof die man suksesvoller is as die vrou in die 

reorifJntallie, is daar nie genoeg grand om so 'n konklusie te mask nie. Ns sy 

IIMd sal die man gouer oorgaan tot die gevOf'Jisverdediging vera/ deur 

ekstraversie, terwyl die vrou meer sal steun op 'n subjektiewe oplossing. (De 

Klerk 1972:139) 

Die tradisionele samelewing laat die vrou 'n aansienlike mate van emosionele 

ontlading toe, terwyl van die man •n meerdere beheerstheid verwag word. 

Daarom is daar dikweis by die vrou •n gesonder deurwerking van die rousmart 

as by die man. Psigiese spanning in rousmart kom meer by die man as by 

die vrou voor. 
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Vanwel die veranderde samelewing en verandering in tradisionele rolle van 

men en vrou speel die geslag van die treurende vandag 'n minder prominente 

ro1 tydens rousmart as wat vroeer die geval was. 

2.1.7 Die gesln 

Die oorlye van een van die gesinsgenote bring nie a/leen individuele 

ontwrigting nie, maer oolc 'n gesinskrisis en 'n uitwerking op die gesinslede. 

Die rousmartbelewing ~~.., die gesinskring word bepaal deur die sard en inhoud 

van die gesinsblndinge en deur die selfbetrokkenheid van die een lid ten 

opsigle van die ander. (De Klerk 1972:143) 

In die rousmartproses beTnvloed die gesinsgenote ook mekaar. Die smart 

van die een gesinsJid kan verhoog word deur die gedrag van die ander lede 

deur onbewulte of bewuste navolging of kontrasvorming. 

OUr vind dikwefs ook 'n verskuiwing \'an die rolverdeling in die gesin plaas. 

Dit kltn Of nuwe konftikJituasies bring, 6f s~ac'Q as nuwe eenheid met 

verhoogde soidariteit in die gesin, 6f lei tot gesinsontbinding, verlaagde 

solid..-iteit en individualistiese ontplooiing van die kinders. 

Die persoonlikheid, opvattings, ans van die oorledene wat as 'n dinamiese 

koi'npleks in die herinnering van elk van die gesinsgenote funksioneer, kan 

die gedrag van die hele gesin in die rousmartsituasia bepaal. 

2.1.1 Die lewena- en wtreldbeakoulng van die treurende 

Hieronder word die bepaalde opvattings. gebruike, ideale, nonne, waardes, 

praktyke, tradisies. kultuur en godsdiens van die individu en sy groep bedoel. 

Elke kuttuur- en godsdiensgroep reageer in rousmart in mindere of meerdere 

mate volgens die bepaalde tradisionele en religieuse norme. 
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2.1 KONKLUSIE 

Uit die v00111fgaande bespreking oor rousmart het dit duidelik geword dat 

rousmart 'n ingewikkelde proses is. Dit is 'n prOS6s met baie verandertikes en 

daarom kan dit nie in 'n vaste struktuur vasgevang word nie. Elke treurende 

se treurproses is uniek en hierdie proses kan 'n nonnale of 'n abn'Jrmale 

verloop ht. 

Rousmart verooruak 'n wertdike nood by mense. Hierdie nood kan en moet 

deur die pastoraat aangespt'Mk word. Die pastoraat kan egter nie net 'n 

noodbehandeing wees nie, want so behandeling werk net met die eerste 

twee fases van rou. wanneer die pastoraat die proses in geheel wil hanteer, 

moet die l'.l8Storaat ook na die Jaaste twee fases uitgebrei word. Die 

~like krisismodel moet &~npevul word ~ .. let 'n pastorale groeimodel. 

VYorden (1993:38) wys op die vulgende doelsteUings van rousmartpastoraat: 

1) Versterk die realiteit van die verties 

2) Help die treurende in die hantering van t~uste en latente gevoeiens. 

3) Help die t]l';.. -~· nde om struikelblokke te oorkom en die nodige 

aanpassings te maak na die verlies. 

4) Moedig die treurende aan om op 'n gepaste wyse afskeid te neem en 

om gemaklik te voe! om weer met die lewe aan te gaan. 

Hierdie doelstellings ilfustreer dat die rouproses die hele menslike !ewe raak. 

Durom moet die pastor in sy of haar rousmartpastoraat sensitief wees vir die 

sentraliteit van die menslike lewe in sy totaliteit. Aan die ander kant moet die 

pastor ook die kem van 'n pastorale groeimodel in gedagte hou, nl. •n 

geestelike heelheid4
• 

Die begrip wat hieraan reg laat geskied is die ontwikkeling van spiritualiteit 

tydens rousmartpastoraat. Die verfoop van die interafhanklike prosess van 

Vergelyk hoofstuk 1. 
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rou .. groei kan konstruktief begelei word indien die pastor daarop 

gelooflpotensial te ontwikket Hoofltuk 3 gee vervolgens meer undag 

hierun. 
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HOOFSTUK3 

ONTWIKKELING VAN SPIRITUALITEIT 

3.1 INLEIDING 

Uit die voon~fgaande twee hoofstukke het dit duideJik geword dat 'n 

groeimodel relevant is vir rousmartpastoraat. Die oorgang van 'n tradisionele 

kJWis..benadering na 'n groei-benadering is gele6 in die feit dat die pastor se 

betrokkenheid nie eindig by fue 1 en fase 2 van die rouproses nie, maar 

uilgebrei wont na fase 3 en fase ~. W•nneer die pastor op so 'n langtermyn 

betrokke is, kan daar doelwitte ingebou word waarvan die ontwikkeling van 

apiritualiteit 'n goeie keuse is. Die keuse vir spiritualiteit is daarin gele6 dat 

die patoraat ems maak met die verhouding wat daar tussen God en die 

treurende bestaan. 

Gerkin het daarop gewys dat konstruktiewe rou in verband staan met die 

mens se identiteit. Laasgenoemde het weer 'n verband met die persoon se 

geloofsverhouding met God en Sy beloftes en gepaard daarmee die persoon 

se geloofsontwikkeling. Hierdie hoofstuk wil stel dat die ontwikkeling van 

spiritualiteit en konstruktiewe rou hand aan hand loop. 

Vervolgens moet eers duidelikheid ver1uy word wat met spiritualiteit bedoel 

word. 

3.2 WAT IS SPIRITUALITEIT? 

Die term splritualiteit het vandag 'n mode·woord geword. Oral is spiritualiteit 

ter sprake. Maar- wat behels die term spiritualiteit? Allereers is spiritualiteit 
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of vroomheid 'n algemeen menslike verskynsel en hoegenaamd nie 'n 

speaifiek Christelike sask nie (Smit 1989:87). 

'n V~nnige blik oor die groot versketdenheid definisies van spiritualiteit is 

genoeg om 'n mens te laat besef dat dit nie so 'n maklike taak is om 'n 

antwoord te gee op die vraag na wat spiritualiteit dan presies is nie. 

Vw. a-t (1989:~1) wys daarop dat spiritualiteit nie street na verborgenheid 

nie, mur juia aan die lig wit bring wat ten diepste in die mens werksaam is. 

Sy .. verder Christelijke mystiek en spiritusliteit leven niet van 

afgescheidenheid maar van re/atie en communicatie met de Anderlsnder. 

Johnson noem dit ,ife in the Spirit of God". Loosen praat weer van "geleefde 

geloof". Spiritualiteit is daarom zo onmisbaar, omdat bij afwezigheid ervan 

het geloof verschraalt tot geloofsdoctrine en tot geloofswaameid (loosen 

1991:19). 

Thayer (1985:55) skets dit as voJg: Spirituality is the specifically human 

capacity to experience, be conscious of, and relate to a dimension of power 

and meaning transcendent to the world of sensory reality expressed in the 

particularities of a given historical and social context, and leads toward action 

congruent with its meaning. 

Omdat daar soveel dimensies aan hierdie saak verbond is, kan die vraag ~1a 

wat spiritualiteit is nie maar net eenvoudig met 'n nuwe, behendiger-as-die

ander formulerings beantwoord word r.ie. Die buitelyne van die betekenis van 

die begrip kan miskien die beste in beeld kom as ons eers 'n aantal maniere 

waarop daar tans oor spiritualiteit gepraat word, nagaan. 

Eerstens is daar die heel algemene, nie-tegniese gebruik van die woord 

spiritualiteit om te verwys na die Christelike of geestelike /ewe as geheel. Die 

totale godsdienstige lewe van persone of groepe word dus gesien as hul!e 

"spiritualiteit". 
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In die tweede plek kan ons ook 'n ietwat nouer omskrewe wyse onderskei 

wurop die term dikwels gebruik word. Hier verwys dit na die gebedslewe en 

bepaak:le praktyke in vsrband daarmee. 

•n Derde belangrike element van spiritualiteit kom na vore in 'n reeks 

definisies wat besondere klem lA op die verbintenis met die lewe van elke 

dttg. Die terrein van die spiritualiteit is hiervolgens nie gereserveer vir 

wAreldvreernde askete nie. 

'n Vierde baie belangrike gebruik van die woord is wanneer "spiritualiteit'' 

gebruik word om te verwys na dit wat die mens se hele /ewe rig en integreer 

tot 'n eenheid. 'n sinvolle geheet. 

Nou verwant aan die vorige is 'n vyfde element waar die term op 'n heeltemal 

toegespitse wyse gebruik word. Verskillende "spiritualiteite'' beteken 'n 

omvattende interpretasiesisteem van die werklikheid. 

wanneer •n mens na die groot historiese tipes Christelike spiritualiteit kyk, 

behels dit in die eerste plek 'n spesffieke fokus op die Christelike Jeer; 

tweedens 'n bepaalde konsep van die wt\reld van persoonlike en sosiale 

ervaring; en derdens 'n kenmerkende ~ewenstyl of lewenstyle wat verband 

hou met hiefdie spesifieke fokus op leer Etn kM&. 

Die verstatt.n van spiritualiteit as 'n persoon of groep se lewensbepalende 

semantiese struktuurkem, vanuit 'n bepaalde gerigtheid op die transendente, 

bied besliste moontlikhede vir 'n meer presies omskrewe en sinvolle gebruik 

van die term in die kerk in die algemeen en die pastorale teologie in die 

besonder. (Van der Merwe 1990:24) 

Die drie hoofkomponente van die moderne gebruik van die begrip spiritualiteit 

wat as parameters vir die beoordeling van enige spirituatiteit kan funksioneer 

is: 
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1. Spiritualiteit as verbondenheid ••n God. 

2. Spiritualiteit as betrokkenheld in die alledaagse lewenspn~ktyk. 

3. SpiritUaliteit as dle verband tussen die verbondenheid aan God en die 

aledaagse lewenspraktyk. 

Een van die definisies uit die groot aanbod wat die belangrikste elemente uit 

dit W8t hierbo genome is op •n eenvoudige wyse saamvat en wat van die 

vemumste keuses na vore bring, is die van D.J. Smit (198e:91 ): spiritualiteit 

Is op soe1c na die verbande tussen die verbondenheid ssn God en die 

allecltJagse lewenspraktyk. LO. Richards vat dit as volg saam en dit dien ook 

a werkadefinisie van hierdie hoofstuk: Christian spirituality is living a human 

life in this world in union with God (1987:50). Spiritualiteit bestaan dus uit 

twee aspekte: 

• Gemeenskap met God; en 

• menslike lewe . 

Die belangrikste aksente hieruit is: die Christologiese aksent - die feit dat 

daar gekies word vir 'n spesifiek Christelike spiritualiteit as lewensintegrasie

paradlgma; die humanologiese pe.'Spektief - dat die verband met die gewone 

eg menslike lewe emstig geneem word (met Christus as model van egte 

rnensweea); en die "mistieke" element- dat die innige verbondenheid met 

Christus en die uitwer1dng daarvan in die praktyk emstig geneom word. 

'n Beklemtoning van hierdie mistiese element lei soms tot •n mistiese 

benadering tot spiritualiteit. Dit slutt 'n persoonlike ontmoeting met God in 

waar die persoon as~ ware een word met God. Die probleem met hierdie 

siening is nie dat dit noodwendig verkeerd is nie, maar dat dit ontoereikend is. 

Ware spiritualiteit het nie net 'n geestelike dimensie nie, maar kom tot 

uitdrukking in die Christen se hele lewe. Daarom word spiritualiteit nie 

noodwendig in 'n klooster gevind nie, maar word dit in verhoudings gevind. 

Ware spiritualiteit is nie buite die wt!reld nie, maar dring juis hierdie wltreld 
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binne. Beumer ( 1989:7) praat van 'n kritiese spiritualiteit waarln de tNTIMITEIT 

van de omgang met God alles te maken heefte met de SOLIDARITEIT met de 

wwalcl.' 

Ourom beteken spiritualiteit nie 'n losmaak van die betrokkenheid van elke 

dag se ervaringe nie. Ware spiritualiteit is spiritualiteit in hierdie \Wrek:l. 

Spiritualiteit hef nie die menslikheid op nie, maar bevestig reeds die 

menslikheid van die mens. The kind of person we are deeply influences our 

spirituality; or mot'8 accurately, our spirituality is an expression of who we are 

(Thayer 1985:31). 

Christua is die sleutel vir ons verstaan van Christelike spiritualiteit. Jesus is 

our model of the spiritual person, one who lived his human life in union with 

God. Our real union with Jesus makes a spiritual life possible. And in Jesus 

we see the goal of spirituality: Christlikeness. (Richards 1987:61) 

"ChristJikenes& .. is nie iets misties nie, maar is 'n realiteit. Die realiteit van 

Christus as mens op die aarde. 

Ter Steeg (1989:55) wys daarop dat spiritualiteit 'n gekose lewenshouding is. 

Hierdie keuse word deur drie faktore be'fnvloed. Die eerste is die aard en 

unleg van die persoon self en die karakter wat daarvolgens ontwikkel. 

Vervolgens is die invloed van die persoon se direkte omgewing: ouers en 

familie, skoolopleiding, sosiale milieu en sarnelewingsvonn. Derdens is daar 

die tydsgleuf waarin die persoon leef: die land waar die persoon horn of haar 

bevind, die maatskaplike en politieke omstandighede. Geen twee situasies is 

dieaeffde nie en daarom sal geen twee persone se spiritualiteit dieselfde 

wees nie. 

Dit het vr~r ook geblyk dat die rousmartproses deur bogenoemde faktore 

be"invloed word. Daarom sal die ontwikkeling van spiritualiteit tydens 

rousmart ook van geen twee persone d:eselfde wees nie. 

Beklemtoning deur Beumer self gedoen. 
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Die vraag bly: Wat behels spiritualiteit in die praktyk? Richards haal vir 

Schaeffer aan in sy bespreking van Christelike spiritualiteit. Hy s6 dat 

Chriatelike spiritualiteit nie vereng moet word na 'n loskom van al die moets 

en moenies om sodoende 'n tosser Jewe te lei nie. Dit is reeds 'n roeping tot 

dieper en meer toevertroude lewe. In die tweede plek is spiritualiteit nie net 

uitwaarts nie, maar ook inwaarts. Dit behels 'n ori6ntasie van liefde teenoor 

God en teenoor mense. Derdens is spiritualiteit dinamies en positief. Daar is 

'n podiewe na binne gerigte belewing van die realiteit, gevolg deur 'n 

podiewe 1111 buite gerigte gevolg. Christian spirituality is a divine calling to 

experience freedom from the bonds of sin, a calling to experience reality in 

our Christian life (Richards 1987:14). Tog is dit nie iets wat outomaties kom 

met bekering nie, maar is dit iets wat ontwikkel. Johnsoo (1990:9) wys 

durop dat die volmaaktheid van die Christelike lewe nie gelee is in 'n 

voltooide eindproduk nie. maar in die proau van kom tot volmaaktheid. 

Verder s6 hy dat Christian spirituality is not a process of internal grooming but 

a reaponae of human freedom to a higher and more elusive freedom. 

VVesterhotf (~9~: hfst.5) onderskei vier skole van spiritualiteit in die praktyk. 

Ek van h~rdie skole plaas klem op 'n spesifieke aspek, maar gaan effens te 

ver met 'n waarheid. KortUks oor elkeen van die skole.2 

Die eerste skool kan identmseer word as sakramenteel. Die prim6re doel is 

om mense byte staan om hulle roeping in die w6reld te vervul. Its major 

concerns are the discernment of God's will, the discernment of spirits, the 

imitation of Jesus, and becoming awara of God's presence and action in 

human fife and history (Westerhoff 1994:54). 

Die tweede skool kan as charismaties tipeer word. Die primAre doel is om 

heiligheid van lewe tot gevolg te ht!. Its major concerns are friendship with 

Jesus, an outpouring of the Spirit, and providing a sign of God's reign through 

persona/and communal life (Westerhoff 1994:55). 

2 Verdere inligting rakende die gedrag wat elk van die skole openbaar kan 
gevind word in Westerhoff 1994. Sien bibliografie. 
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Die derde skool kan as misties identifiseer word. Dk9 prim6re doel is om met 

God verenig te word. Its major concerns are pointing to the reality of God's 

l1fi{ln and abiding in that reality (Westerhoff 1994:57). 

Die laaste skool kan identifiseer word as apostolies. Die prim!re doel is om 

Gad se wil volledig te gehoorsaam. Its major concerns are witness to God's 

ffflign and striving for justice and peace (Westerhoff 1994:58). 

Hierdie vier skol6 gee uitdn1kking aan wat Richards noem living a human life 

in union with God. Die skole is niks anders as 'n gekose lewenshouding nie. 

Richards (1987:16) wys op die werk van CuUy. Sy toon aan dat spiritualiteit 

groei insluit. Groei is egter nie spiritualiteit nie. So sluit spiritualiteit ook 

volwauenheid in, maar volwassenheid is nie spiritualiteit nie. Spiritualiteit is 

•n op pad wees na volwasaenheid. Dit onderstreep die verband wat daar ook 

bestun tuuen 'n pastorale groeimodel en die ontwikkeling van spiritualiteit. 

Dit is hiet waar die begrip heiligmaking rsanctificationj ter spraka kom. 

,..._ se teologie kan hier •n belangrike rol speel. Paul's concept of 

sanctitfcatJon is overshadowed by his dominant interest in justification 

(Sulender 1985:88). Regverdiging ('1ustification") verwys na die 

oorspronklike genadige daad van God deur die dood en opstanding van 

Jesus Christus waardeur die mens se vemouding met God geregverdig word. 

Geloof is dan die voHooiing van die aanvanklike proses. Heiligmaking is die 

voortsetting van die proses. Ons word al meer verander om aan die beeld 

van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem 

steeds toe - 2 Kor. 3:18. Heiligmaking is dus 'n geestelike groeiproses, 'n 

groei tot Christusgelykvormigheid. 

Sullender is van mening dat die gedeelte wat die meeste Jig werp op die 

kwessie van heiligmaking 2 Kor. 3:12-18 is. Die lees van hierdie gedeelte 

bring horn tot die volgende insigte: 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



64 

1. Die heiligmakingsproses verloop geleidelik en progressief. 

2. Die doel van hierdie proses is Christusgelykvormigheid.3 

3. Heiligmaking is 'n multi--dimensionele proses. Dit is meer as 'n fisiese 

gelykvormigheid (2 Kor. 4:16). Dit sluit 'n getykvormigheid in wat denke 

betref (Rom.12:2), 'n getykvormigheid in gesindheid (Rom 12:9-21) en 'n 

gelykvormigheid in gedrag (Rom 12:12-14). 

4. Heiligmaking is 'n proses wat var1 God af kom. Die Heilige Gees is die 

inisieerder en instandhouer van hierdie groeiproses (Rom. 15:16b). 

P•ulus verbind verder hierdie heiligmakende groeiproses aan die kerk en die 

eenheid van die kerk. Die kerk is heilig, maar moet ook heiligheid of 

heiligmaking in stand hou. Outside the church, sanctification or the 

maintenance of the sanctifying process is nearly impossible (Sullender 

1985:90). 

Hierdie proses het twee kante. Aan die een kant is dit 'n menslike poging, 

aan die ander kant is dit Goddelike genade. Fil. 2:12-13 handhaaf 'n polariteit 

tuuen die menslike poging tot heiligmaking en die Goddelike genade. Groei 

veronderstel menslike poging, worsteling en pyn. Yet, growth is also a 

product of the activity of God. Like the experience of justification itself, 

sanctification is also afi exptJrience of the free, unmerited grace of God 

(Sullender 1985:90). 

3.3 KENMERKE VAN MENSLIKE LEWE 

Spiritualiteit het alles te make met die menslike lewe en daarom oo~ met die 

persoon wat rou. Ook hierdie persoon leef in gemeenskap met God. Juis 

daarom is dit belangrik om na die kenmerke van manslike lewe te kyk. Want 

spiritualiteit is niets anders dan proberen in het alledaagse /even op die plek 

Vergelyk ook Gal. 4:19 ("totdat Chris~us in julle gestalte kry") en Rom. 8:29 
("be:sterr: om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun"). 
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en in die situatie w•~'' iU mag Jeven, bewust te gaan /even . . . Of weer anders 

uilgedtuk: ~ualiaeit is de oozonnen ontmoeting met a/ wat is. (Van 

L..uwen 1991:16) Loosen (1991:25) neem dit nog verder: het is niet zozeer 

..,., pralctijk, als we/ een r.ultuur. 

Mensheid het 'n persoonlike en 'n korporatiewe aspek. All of life is communal 

in that it hu a persona/ dimension and a social dimension, which are 

COifJplitJ«1 of an inner and an outer journey respectively (Westerhoff 1994:2). 

In Richlwds (1987) se kyk na menslikheid gee hy aandag aan beide hierdie 

-rekte. Dit kan as volg skematies voorgestel word: 

" .,. .. •. ·"'. 

. ia.~~fo! 
.. ....... ~·· 

." . 

Verantwoordelikheid Toerekenbaarheid 

Gebed Aanbidding 

Befydenis Vergifnis 

Keuse Vryheid 

Lyding Medelye 

Moraliteit Gerftgtigheid 

Dianipelskap Dienskneg 

Vervolgens word na elk van hierdie aspekte gekyk om sodoende ook 

helderheid te kry oor die lewe van die treurende in gemeenskap met God. 

lndien die hantering van hierdie aspekte die doel!ltelling van 'n pastorale 

grooimodel is, salspiritualiteitsontwikkeling plaasvind. 

3.3.1 ldentitltit 

Die treurende ervaar in besonder 'n identiteitskrisis. Na die dood van 'n 

getiefde verander die identiteit van die persoon. Die identiteit is nou nie meer 

die van 'n getroude nie, maar wel van wewenaar of weduwee. Die identiteit is 
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nie nou meer die van 'n gelukkige gesin nie, maar wel van 'n gebroke gesin

'n gesin met ver1ies. 

Tog bly die treurende se identiteit in 'n sekere sin dieselfde. Dit is die 

identiteit wat hy of sy het as mens. Om mens te wees beteken om die beeld 

van God te wees. Beeld van God is 'n term wat die mens uniek maak in die 

skepping. Die beetd van God is ge~ in a lies wat die mens onderskei van 

bv. diere en plante- die mens se ve~ om skoonheid te waardeer, om 

arbeid te venig, om kreatief te wees, e>m gemeenskap met ander te geniet. In 

orm denke, emosies en wil weerspie61 ons iets van God. 

[);t bly egter moeilik om 'n presie~ omskrywing van beetd van God tc gee. 

LO'JW (1993:123) wys daarop dat die uniekheid van die mens daarin bestaan 

del hy n wese is wat van God afhanklik is en dat die eventuele bestemming 

sJegs vanuit sy verhouding tot God gernterpreteer moet word. 

Die lkepselmatige struktuur \·an dte menslike bestaan vorm deel van die 

I1'MtnS se identiteit. Louw (1993:127) wys op die volgende aspekte: 

a) Kwalitatiewe •ndeiWoortigheid 

Menslike bestaan is uniek. Hierdie uniekheid tree na vore in die term neft!Jsj. 

Dit beteken dat die mens kwalitatM!f van die ander elemente in die skepping 

verskil. Die beeld van God wil doodsenvoudig s6 dat onties gesproke die 

mens van God afhanklik is en 'n owige bestemmingsfunksie besit. 

Die term beeld van God wil s6 dat die mens slegs vanuit sy/haar verhouding 

met God verstaan kan word. 

c) Doelgerigta bestammingsfunksie 

Die mens word deur die term beeld van God gestempef tot 

verantwoordelikheid en staan ender 'n opdrag am in alles wat hy of sy doen 

en is, God te verteenwoordig en te verheerlik. Die opdrag om te heers, dit wil 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



67 

s6 om die aarde te versorg is 'n effek van die besondere geladenheid 

waarbinne die mens as lewende wese, dus as 'n op God gerigte wese, 

beskou word. 

Gehoorsaamheid en aanspreekbaarheid is beslis deel van die beeld van God. 

Oat die mens ten spyte van die sondeval nog steeds beeld van God is, is nie 

toe te skryf aan 'n kwaliteit in die mens self nie. Die kontinu"it~it setel nie in 

die mens nie maar in die trou van God. Die trou van God is die kontinuum 

tuuen lkepping, sondevaJ, versoen:lng en verlossing. 

d) ChMtologine ontaluiting 

JMus is as beeld van God nie 'n ideaal vir volmaakte menswees of vir 'n 

nuwe menctipe nie. Oat Jesus Christus self die beeld is, bet.e~en dat die 

rn$OS 'n nuwe alaltus in ChristuG verkry sodat hy of sy al meer verander word 

om un die beeld van Christus getyk te word; dit wil s.6 om in 'n toenernende 

1'1111\1 die heet1ikheid van God te weerspie61. Christus as beeld bring die 

mena terug na sy oorspronklike funksiebestemming naamlik om God te 

verteenwoordig. Die mens is nuwe skepaet wanneer hy in gehoorsaamheid 

glo; in liefde priestertik by die wertdikheid betrokke raak en konkrete gestattes 

van veraoening, hoop en vrede oprig. 

To be human means to bear complete responsibility for the choices we mak"e 

in life. To try to excuse our acts or to claim diminished responsibility because 

of circumstances or because of the innuence of others is to deny what makes 

us human- the image-likeness of God. (Richards 1987:77) 

Verder is die mens 'n verantwoordelike wese en het die vryheid van keuse. 

Om 'n menslike lewe te leef beteken om die verantwoordelikhede van hierdie 

identiteit te neem en 'n verantwoordelike lewe te lei. Dit is egter van Adam en 

Eva se tyd so dat die mens sy/haar veran~:-.~oordelikhede op ander probeer 

afskuif. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



68 

Binne die Gereformeerde tradisie is dit tog so dat (O)nly in God, by virtue of 

an intimate relationship with Jesus and the work of the Holy Spirit, can any of 

us hope to live an vital spiritual life (Richards 1987:28). 

~in any way disconting the work of the Holy Spirit, human beings must 

accept responsibi#;ty for cultivating their own spiritual life and for helping 

others along the road of spiritual growth (Richards 1987:16). Die mens is dus 

in 'n sekere sin verantwoordelik vir sylhaar geestelike ontwikkeling. Die 

pwedoka moet gehandhaaf word dat God verantwoordelik is en dat die mens 

ook 'n verantwoordelikheid het rakende die ontwikkeling van spiritualiteit. 

Hoe kan die pastor betrokke wces by die groei van 'n persoon met 'n 

verMlwoordelikheidsbeaef? 

• Afwysing van fantasie. Fantasie is 'n geskenk van God, maar dit kan ook 

•n vy•nd wees. Fantasie kan die fokus van die mens se vryheid van 

keuse verskuif na 'n realm wat nie bestaan nie. Die treurende kan 

byvoorbeeJd in die fantasie Jeef dat alles vanself sal regkom. Die 

herveltiging van identiteit sal self gebeur sonder dat dit nodig is om die 

realiteit v•n weduwee of wewenaar wees in die ~ te kyk. 

• Ondersoek gewoontes. 'n Mens het sekere gewoontes. Dit is in sigself 

nie verkeerd nie, want dit gee 'n sekere stabiliteit. As 'n verantwoordelike 

WE$8 moet die mens bewus wees van sylhaar gewoontes. Die mens 

moet die gewoontes ondersoek en die impak daarvan op die lewe bepaal. 

Die mens moet 'n verantwoordelike keuse vir gedrag maak, dit moet nie 

bloot 'n gewoonte wees nie. 

• Fokus op die hede. Baie mense voel gebind deur hulle verlede. 

Mislukkings en verkeerde besluite in die verlede, doem die huidige besluit. 

'n Mens het 'n verantwoordelikheid rakende die besluit hier en nou. 

• Weier om verskoning te maak. Die hantering van die besluit nadat dit 

gemaak is, is net so belangrik soos die vryheid waarmee die besluit 
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gemuk is. Die mens maak verskonings wanneer 'n verkeerde besluit 

gemuk is of as mense die besluit uitdaag. 'n Verskoning plaas die 

verantwoordelikheid van die besluit dit<wels weer op omstandighede of 

ander persona. Die verantwoordelikheid word soms op die afgestrowene 

geplaas. 

• Besluit om nou God se wil te doen. Die mens het gesag en vryheid om 'n 

belluit vir optrede te maak. Hoe meer die beset van die vryheid 'n 

werklikheid word, hoe meer kom die Christen onder die indruk dat die 

grond van hief'die keuse die w;1 van God moet wees. God se wil is dat die 

agtergebtewene die lewe moet ht en dit in oorvloed (Joh. 10:10). 

Oit il ..,. tydens die vormings- en ordeningsfase van die rouproses wat die 

per10011 weer van sy of haar setf-verantwoordelikheid bewus raak en 

~heid kan neem vir die hier en die nou. Oit is daarom ook eers 

d8n det daar spnlke van spiritualiteitsontwikkeling kan wees. 

Die ontwikkeling van spiritualiteit is afhanklik van die persoon se siening van 

sy of hur verantwoordelikheid. Die persoon moet bewus wees van die 

vryheid tot keuse. Freedom as the goal of the spiritual life obviously means 

aomething more than free choice, the ability to choose between one thing and 

another. Freedom denotes rather the most desirable way of being human in 

the world(Johnson 1990:174). 

Die belangrikheid van aanbidding (om keri< toe te gaan) moet ook nie uit die 

oog verloor word nie. One of the main functions of public worship is to 

reinforce as people's identity (Johnson 1990:100). Dit beteken nie dat 

aanbidding net gestalte gee aan die identiteit van die mens nie, maar ook dat 

dit vorm gee aan die identiteit. Dit gee nie net 'n model van die lewe nie, 

maar ook vir die lewe. 
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3.3.2 lntlmlteit 

Die tweede aspek van menslike lewe is intimiteit. 'n Menslike lewe beteken 

om intimiteit met God te soek en so te leef. Die mens is die enigste wese wat 

op 'n intieme wyse met God kan vert<eer. 

Die dood van 'n geliefde vertroebel dikwels hierdie intimiteit. Die beloftes van 

God w.t hierdie intimiteit gevoed het voor die dood van die geliefde staan 

nou op tone skroewe. Die mens vra: Waarom? En waarom kan 'n 

beweging wees weg van intimiteit. 'n Groeimode! vir rousmart wil hierdie 

intieme "·!fhouding heelmaak. 

Hierdie intieme verhouding behels die volgende: 

• Persoontike verhouding met God 

• 'n Begeerte om by God te wees 

• Meditaaie 

• lofprysing 

Intimacy with God is available to us, an intimacy that some writers have called 

•prayer of the heart." (Richards 1987:100). 

Volgena Gerkin se model sal dit gebeur wanneer die treurende daarin slaag 

om weer die beloftes van God vir horn of haar toe te eien. 

Die treurende kan groei in hierdie intimiteit. Die pastor kan die volgende in 

gedagte hou as riglyn vir gebed as die individuele kant van intimiteit. 

• lntimiteit moet 'n prioriteit wees. 

• Ontwikkel 'n vaste patroon. Dit kan begin word met 'n tyd waarin die 

persoon stiJ raak en self-lediging doen. 

• Gebruik die Skrif as belofte-opbouende bron. 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



71 

• Die treurende moet oefen om die teenwoordigheid van God te ervaar. 

Aan die begin mag dit geforseerd voef, maar met verloop van tyd ul dit •I 

meer natuurlik raak. 

Die korporatiewe element van aanbidding is net so belangrik vir die kweek 

van intimiteit. Aanbidding is net soos gebed, 'n manier om met God te 

Yeft(eer. Aanbidding moet daarop gemik wees om mense nader aan God te 

bring. Hoofstuk 1 het reeds gewys op die rol wat aanbidding en ander 

aapekte van die bediening speel ten opsigte van heelheid. Daarom is 

unbidding 'n belangrike aspek in die ontwikkeling van spiritualiteit en dan 

tpMiftek vir die vestiging van intimiteit. 

'n F-'dor wat 'n groat rol speel by intimiteit is die Godskonsep van die 

treurende. V\lesterhoff (1994:3-4) wys daarop dat die gesondheid van 'n 

peraoon se geestelike lewe direk afhanklik is van sy of haar Godsbegrip. 

(T)hfl only God we are able to experience is the God we image (Westerhoff 

1994:4). Baie mense het 'n beekt van God wat nie God is nie, maar 'n 

distor»ie van God is. Vanw~ hierdie distorsie is intimiteit dan bykans 

onmoontlik. 

Gewoonlik bring lyding (soos die treur na die dood van 'n geliefde) 'n persoon 

in unraking met die 't'raagstuk van twyfel en angs. Dit is dikwels die skerpte 

van emosies wat twyfelvrae oor die werklikheid van God in hierdie w6rekt laat 

ontstaan. 

Omdat spiritualiteit gesien word as 'n menslike lewe in gemeenskap met God, 

is die beeld van hierdie God deurslaggewend vir die lewe. This requires an 

image of God different from the objectified, distant, exclusively transcendent 

being which is the image of much Prntestant and Catholic spirituality (Thayer 

1985:57). 

Louw (1993:305) maak in 'n pastorale diagnose gebruik van die 

onderskeiding tussen negatiewe Godsvoorstellinge en positiewe 

Godsvoorstogllinge. Metodies beteken dit dat die pastor in die luisterproses en 
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analise van mense en hul verhale, probeer om die persoon te help onderskei 

tuuen die konstruktiewe aspekte in ay Godsvoorstefling en die remmende 

upekte. Hierdie onderskeiding kan spiritualiteitsontwikkeling positief 

stimuleer en intimiteit bevorder. 

Wanneer 'n pastorale diagnose 'n onderskeid tussen negatiewe en positiewe 

Godsvoorstellinge maak, is die bedoeling van 'n dergelike analise om die 

volgende geloofsmotiewe by 'n persoon te vestig met die oog op die 

ontwikkeling van geloofsvolwassenheid. 

a) Skeppingsmotief: God skep en die mens is op God gerig en op Hom 

ungewys. 

b) Lydingsmotief: in die krisis identifiseer God Horn met menslike lyding. 

Daarom is daar sprake van die patos van God; God se medelye met die 

mens. 

c) Oorwinningsmotief: God is die lewende God en triomfeer oor die sonde 

en dood. Die wegvloei van die bloed by die verbond is 'n aanduiding van 

die feit dat wanneer die lewensbeginsel wegvloei, God self die voorsetting 

van lewe waarborg. 

d) Strydmotief: geloof gaan met stryd gepaard. Deel van die stryd is twyfel, 

onsekerheid en angs. Die feit dat God deur die Gees in die mens inwoon, 

beteken dat die mens oor 'n kragbron beskik wat gelykstaande is aan 

opstandingskrag. 

e) Singewingsmotief: die Bybelse skema vir geloof is: Alhoewel ~ nogtans; 

alreeds- nog nie; belofte- vervulling w onthulling. Hierdie skema skep 'n 

raamwerk vir sinontsluiting en wek 'n hoop wat gedrag 

toekomsgeori~nteerd en doelmatig vorentoe rig. 

Louw (1993) onderskei die volgende Godsbeelde: 
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a) Neptlewe GodabHide 

God • kragreua 

Wanneer God as despoot of kragreus geJ'nterpreteer word binne 'n situasie 

van lyding en die persoon se situasie verander nie, lei dit op persoonlike vlak 

tot IWJ{18tiewe gevoelens (louw 1993:306). Die gevolg hiervan kan wees 

neet"'lagtigheid en 'n verwyt dat God niks aan die situasie doen nie en dus 

nie betangalel nie. God stel nie belang in die pyn en hartseer van die 

treurende nie. 

God- paalboelie 

Mense sal nie God direk as 'n sadis of paaiboelie interpreteer nie. Die feit dat 

God altaf veroorsaak egttN dat men se dink dat God 'n behae het in die lyding 

VM 'n peraoon, want "God tugti(; mos diegene wat Hy liefhet•. Tug word dan 

fill., a.s n sadi&tiese behae in die onreg wat ek ly en nie as 'n 

bulcfJrmingsm~ en liefdesingreep van 'n vader om 'n koerswysiging in 

I'HJfllt6ewe gedrag aan te bring nie (Louw 1993:306). Die idee "God is 

onregven::lig" bring mee dat die persoon weerstand teenoor God ontwikkel en 

opatandtgevoelens koester wat selfs in haatgedagtes en aggressiewe 

optrede tot uitdrukking kan kom. God staan in hierdie geval teenoor die 

treurende. 

God a keravader 

By baie mense bestaan daar die opvatting dat ge/oof 'n waarborg en 

assuransiepolis is teen verliese. God en geloof is daar om sukses te 

waarborg en vooroitgang te bewerkstellig (Louw 1993:307). God moet die 

vooruitgangsindroom lewend hou en sorg dat die mens gesona bly. Wanneer 

'n krisis, soos die dood van •n geliefde, die mens van sy materiele waarborge 

beroof of sy gesondheid aantas, voel die mens met sy kersvaderopvatting 

van God, diep tefeurgesteld. Vertwyfeling kan 'n neweproduk van 

teleurstelling raak. 
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Godasouteur 

Die mens gebruik geloof dikwels as 'n verlclaringsbeginsel vir a/ die 

onverldasrbsre raaise/s. Die effek van 'n dergelike verklsringsgeloof wat werlc 

met 'n detenninistiese, meganiese en koussle skema van oorssak en gevolg, 

i& dat God moet instaan vir sHe pynlike lewensmisteries (louw 1993:307). 

God is dus eventueel die outeur van die pyn wat die dood bring en die 

verklllringsbeginsel van tyding. Die etfek van 'n dergelike Godsbeskouing is 

dikwels 'n godsdienstige neutraliteit wat lei tot ongeloof (die verwerping van 

God). 

God• programmeerder 

Die geloof word as 'n suiwer rasionele asngeleentheid beskou. Die raad van 

God word geTnterpl'eteer as 'n logiese bloudruk vir die menslike gedrag en die 

....-loop van die gesl<iedenis ... (louw 1993:307) Die uitweridng hiervan op 

gelooflgedr.g is 'n voortdurende onsekerheid, knaende twyfel en angs. 

God • tow.naar 

Geloof werl< as 'n kitsformule om a/le problems op te Ios. Die uitspraak: "glo 

net ales Sill regkom" wek die indruk dat God in·,, oomblik sy towerstaffie oor 

alles swaai en dan is a/les reg (louw 1993:308). Die uitwertdng op geloof is 

'n goedkoop optimisme ... Die effek van 'n derglike opvatting op die gelowige 

is 'n oppervlakkige optimisme met die slagspreuk: glo harder en probeer 

harder. Vir die treurende kan hierdie Godsbeeld baie problematies wees 

omdat hy of sy nie harder kan glo of probeer nie. 

b) Poaitiewe Godabeelde 

God •• Vader 

Die Vader-metafonr in die Skrif versterk die volgende belangrike konsep: die 

trou van God. Die gelowige kan te a/le tye op God staat maak omdat God 

getrou bly aan dit wat Hy beloof. Die inhoud van die beloftes is: Ek sal vir jou 
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'n God wees. Hierdie vsrbondsfcmnule waarborg nie sukses nie, maar troos 

en gee ontfei17Jf!lllde liefde (Louw 1993:308). 

God u Verloaer 

Vervreemding tussen God en mens as gevolg van sonde skep afstand. Die 

VfiiSOtHling wat God in Christus bewerl<stel/ig het, skep 'n vrede wst die 

vervreemding tussen God en mens ophef en aldus 'n algehele bevryding 

skep wat tt11e VfHStand te bowe gaan (Louw 1993:309). 

OodaaTroo.ter 

Die Heilige Gees bevestig die feit dat God aan die kant van die mens staan 

teenoor ale destroktiewe en bose msgte (louw 1993:309). God neem die 

auk van die mens op, verklaar horn regverdig en is in elke oomblik by ham. 

God • dus in a11e1 teenwoordig en werldik daar. 

God•Re&W 

Die wete c:t.t menslike gedrag bepaal word deur die norme van God en aldus 

in die lig van Skrifwaardes ge6valueer word, beteken dat die mens 'n sedelike 

weN is. Dllt God Regter is beteken nie dat ek vir God bang moet wees nie 

(In die sin van angs nie) maar Hom moet vrees (in die sin dat jy te a/le tye met 

God rekening moet hou en vir Hom ontsag en respek moet hd) (Louw 

1993:309). Die vrees vir God lei tot verantwoordelike gedrag en 'n sensitiewe 

onderskeidingsvennoe tussen reg en verkeerd. 

GoduVriend 

Die idee is nie C:~t God op 'n afstand is nie. Die nabyheid en teenwoordigheid 

van God beteken dat Hy 'n bondgenoot en 'n weggenoot is. Die vriendskap 

van God beteken hulp met betrekking tot vera/ twee belangrike areas: 

a) Vergifnis,"Julp in die geval van menslike sku/d. 

b) Oorwinningshulp in die geval van die mens se doodsangs. 

(Louw 1993:308) 
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Laasgenoemde Godskonep - God as Vriend - kan op 'n besondere wyae 

intimiteit bewerk tussen God en die treurende. 

Indian die rnetafoor God as vriend gehandhaaf word, btyk dit dat die mens 

reeds baie verstun van die dinamika en groei in die verhouding vanwe4t 

ondervinding in mensltke vriendskapsverhoudings. Dit is byvoorbeeld moeifik 

om 'n intieme vriendskap met iemand te h6 as 'n mens nie genoegume tyd 

sum met daardie persoon deurbriO{J nie. 

Friendahip require that we share emotions freely, but many people attempt to 

hide their emotions from God (Westerhoff 199-4:6). Die mens moet geleer 

word om sylhaar emosies en gevoek!ns te erken en urtdrukking daaraan te 

gee tMnoor God. 

'n Vriendskepaverhouding kan ook nie ontwikkel as dit net die een is wat die 

hele tyd prut nie. Daarom moet die mens ~ na God luiater en nie net aetf 

die hele tyd praat nie. Gebed is nie verkeerd nie. maar daar moet ook 

g•le•ntheid vir stilte wees sodat God kans kan kry om met die per~~.>On te 

praat op wetter wyse Hy dit ookal wil doen. 

Die model "vriend van Goer beweeg weg van die hi/Jrargiese ns 

gemeensaamheidlgefrlfHHJskaplilcheidlomgang. Dit het oolc sterl< immanente 

tendense: ons is nie /anger •oncJere nie, maar met en in God (Van Velden 

1995:24). 

Mcfague (1983:183) is van mening dat die prinsipM!Ie karaktereienskap van 

vriendskap "volwassenheid" is - it is a way of relating what is pertinant to 

adufts. Louw is egter van mening dat die prinsipi61e karaktereienskap van 

vriendskap ''trou en geborgenheid" is. Hierdie trou en geborgenheid kan met 

die trou van die Here in die 0. T. vergetyk word. 

Die model God as Vriend maak voorsiening vir die herstel van die verhouding 

tussen God en mens soos dit was voor die sondeval, maar neem dit ook nog 

•n stap verder tot 'n nuwe dimensie in die verhouding. lt is perhaps no 

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



77 

accident that lrenaeus, one of the few theologians who ha.s used the model of 

friendship between God and hurr.anity, also believed that the fall was 

"fodunate •; that is, reconciliation for us is not just a return to the obedient 

l»haviour of Eden, but is the fulfillment of our potentia/to become friends with 

God (Pkfague 1983:183). 

God as Vriend sluit 'n modifik-3sie in in die tradisione!e verstaan van God se 

transtJn.:tsnsie. God as \,'riend is nie bokant, apart, oor ons in die absolute sin 

nie; net soos vriende deelname in mekaar se lewens het, so is God deel van 

ons wese 8$ die broo van liefde, krag, uithouvermoil, insig (Van Velden 

1995:35). Dit bring intimiteit en ontw1lckel spiritualite;t. 

3.3.3 Sondlghaid 

Sonde is 'n raaliteit. Dit is iets wat diep binne die mens gesetel is. Daarom 

rnoet die rnerlSike lewe rekening hou met die feit van die sonde, maar ook 

bevry word van die baasskap daarvan. 

To live a human life is to become aware constantly of shortcomings and 

rebellion. To NvrJ a human liff.· in union with God means teaming to deal with 

.m whenever it appears and to des/ with it in God's way, responding to our 

own sins with confession and to tha sins of others with a willing forgivaness 

which is modeled on Christ's own forgiveness (Richards 1987:121). 

Da!lr i$ vier menslike maniere om s~onde te hanteer: pretensie, ontk~nning, 

verskoning en beskuldiging. As die mens in gemeenskap met God leef kom 

da&r 'n vyfde by: belydenis. 

Daar bestaan verskeie wa.1voorstellings oor sondebelydenis. Louw 

(1993:425) wys op die volgende wat die pastor moet kan identifiseer: 

a) Sondebelydenis beteken om oor jou sonde met iemand anders te praat. 

Sondebelydenis is nie gewone kornmunikasie nie. 
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b) Sondebelydenis is 'n emosionele katarsis. Sondebelydenis is meer as 

onttading en 'n psigiese moment van katarsis. Die gevoel van verligting is 

'n tydelike verandering op emosionele vlak terwyl sondebelydenis met 'n 

ontiese saak te doen het naamlik met 'n permanente verandering in die 

persoon se • astand voor God. 

c) Sondebetydenis is om foutiewe gedrag te verduidelik en te verklaar. Die 

iden!ffisering van sonde beteken nog nie 'n verantwoordelike aanvaarding 

van eie skukl nie. 

d) Sondebelydenis gaan gepaard met 'n realistiese hantering van 'n situasie. 

Realisme oar die omvang en effek van sonde beteken nog nie dat die 

peraoon bere:d is om te s6: "ek het" nie. 

G) Sondebetydenis is 'n noodsaaklike deel van alle liturgiese handelinge. 

Sondebetydenis is nie 'n ritueei nie. Bieg as 'n voortdurende 

sondebelydenis in die lig van die herhaling van sondige gedrag beteken 

dat die persoon nog nie wesenlik met sonde wou break nie. 

f) Die egtheid van sondebetydenis word gedemonstreer in suksesvolle dade. 

Sondf:bclydenis word nie gemeet in terme van langtermyn sukses op 

gedragsvlak nie. Die .vesenlike saak waarom dit in sondebelydenis en 'n 

erkenning van skuld gaan is die aard van die persoon se verhouding met 

God en sy eer1ike motief om te oorwin. 

Die konstruktiew'9 betekenis van sondebelydenis as 'n verantwoordelike 

erkenning van skuld in die teenwoordigheid van God setel volgens Louw 

(1993:426) in die volgende: 

a) Skuldbelydenis kern tot uitdrukking in duidalike ek-taal: ek het. 

b) Skuldebelydenis veronderstel verplasing. Daarom is 'n skuldbelydenis 

wanneer dit ander mense raak 'n vorm van gedeelde pyn. Die leed wat et 

ander aangedoen het, tref myself en maak my seer. Die persoon is bereid 

om horn in die ander persoon se posisie te verplaas en toe te laat dat die 
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effek var~ sy destruktiewe gedrag op die ander persoon, sy eie persoonlike 

pyne en leed word. 

c) Skuldbelydenis gaan gepaard met egte berou, naamlik die behoefte om vir 

stc"ades te vergoed en die opregte begeerte om die leed te herstel en 

voortaan anders op te tree. 

d) 'n Skuldbelydenis impliseer die neem van 'n risiko. Die erkenning van 

skuld hou die risiko in dat die openhartige belyd~nis op myself kan 

boemerang, my status kan aantas en verleentheid kan skep. Belydenis is 

'n blootstelling, 'n reserwelose bfootstelling en 'n waaghaisigheid binne die 

ruimte van genade ten spyte van moontlike skadelike effekte op die 

seltbeeld. 

God wit dat die mens op hierdie manier sonde moet hanteer. Vanw~ die 

menslikheid van dte mens sondig die mens. M~ar as elke sonde voor God 

bely word, kan die mens die reinigende krag van Christus se bloed ervaar. 

Belydenis beteken die erkenning. Die woord in sigsetf het nie die betekenis 

v•n hartseer of 'n belofte om dit nie weer te doen nie. Dit beteken die 

ertc:enning van 'n tout. 

'n Saak wat -hana aan hand loop met die kwessie van belydenis is die 

onderskeiding tussen skuld en skuldgevoelens. Die treurende het dikwels 'n 

verwarde prenijie van wat skuld en skuldgevoelens is en hoe beide hierdie 

sake hanteer moet word. 

Louw (1993:429) gee die volgende beoordelingskaal vir skuld: 
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SKULD SKULDGEVOEL 

Norm- en ~;ef lntenaltelt op bMtuMYIH 
3 2 1 2 3 

1. 8eHf van toestantf voor God. 
t 

Emotioneie ruklie. Gevc* van 
Duidelike Godabe!;.ef. mitlukklng, ~. 

ongelu«kigheld, hutpeloolheid 
... 

2. Vemouding met God en naaste Skerpte van pyn, worstefll·.g en 
ver~Wur. stryd. 

3. K.n. van die norm of mutstaf Eksiatenli64e kriais met 'n 
wet OCM1rH is. hneringsonvermot: ek k8n nie 

verder nie. 

... lnlig in cfie Skrif se s1ening . Persoon se eie gedegtes en 
idees. 

5. BHef det God se saak ben~ SeffvetWyt en Mlfbe~uldiging. 
la en ook lemand ande~. 

e. V~e befou: ek het. OnMk~s. 
frustraaie en 
onvergenoeguamh. 

7. ~ deur Christelike ~ deur taboel en 
gewete. k~onelkuttuur-

konvenlies. 

Skuldgevoelens is gewoonlik 'n aanduidif"'g v:Jn die kwaliteit en omvang van 

die skuldbewussyn. Dit kan dus moontlik wees om 'n skuldbesef sender 

skuldgevoelens te h~. 'n ENaring van skuld sond..1r die getref wees daardeur 

op eksistensi6~a vlak met die uitskakeling van 'n normbesef en die gewete, 

kan 'n aanduiding wees van diep ingrypende palologie. Skuldgevoelens kan 

nie bety word nie. Dit is net skuld wat bely kan word. 'n Verdere 

onderskeiding tussen ewewigtige en onewewigtige skuldgevoelens is ook 

nodig. Dit is baie moeilik cm so 'n onderskeiding te maak. In 'n sekere 

situasie kan die gevoelens realisties wees; onder ander omstandighede kan 

dieselfde gevoelens onrealisties wees. Baie hang af van die kwaliteit van 

relasies en die aanwesigheid van verwronge persepsies. Louw maak van 

onderstaande beoordelingskaal gebruik. Dit kan die pastor baie help om tog 

'n bepaalde tendens in die skaal te identifiseer. Dit help hom/haar om te 
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besluit om in die ~::val van onewewigtige skuldgevoelens die persoon vir 

psigiatriese help te verwys. 

[w.wigtJge akuldgevoelena Onewewigtlge akuldgevoelena 
3 2 1 2 3 

1. Li·e seltb11ld en 'n gevoe. van I Seffveragting en MKvefwerping 
mi.Wkking (setfmoordgedagtft). 

2. V.m.nd tuuen lkuldgevoel. Onvokloende bestunagrond; 
alwld en konkrele werklikhetd. afwnjgheid van konkrete skuld. 

3. T oon .gee berou en spnte4c. apyt Afwesigheid van berou en spyt. 
uil DodJewuste weiering om te 

erken. 

4. Gewe6e spMl 'n rol binne Afstomping van gewete en 
........... rtt Vln Skrifnorme. Mgehele gevoeloosheid . 

s. BeHfvM~en Vergroot die etrek van 
uitwertc:ing vllf'l destruktiewe destruktiewe gechg buite ale 
opndl. realistiese vert.lde om. 

8. Soak na wwtbal'e oplouings en Stnafbehoefte. Hlf-pynigend en 
allernatiewe. seHslraf'fend. 

7. ~ vllf'IWef skadeliko Angs rMt algehele gevoel van 
efJek van optl ede teenoor self en ongeborgenheid en 
ander manse. bedieigdheid. ·-e. Prut oor lkuldgevoel. Aanva..- 'Mt un vOOfWUC'des voldoen 
aenbod van vergifnis •• en re.-r nie maklik op 
OllYOOfWUI'dlik. vergifnis nie. 

Ewewigtige skuldgevoelens besit gewoonlik 'n duidelik omlynde beset van die 

verband tussen gevoel en aanleidende oorsaak. Daarom is dit eg berouvol 

en op oplossende en konstruktiewe gedrag gerig. Onewewigtige 

skuldgevc ff31ens konsentreer oordrewe op die gevoelswfJreld wat 

angstoeMande verhoog en 'n ast.Jeidende faktor is in die ontwikkeling van 'n 

negafiet'·Je selfbeeld en 'n negatiewe persepsie van die omgewing. 

Onewewigtige sku/dgevoelens gaan dikwels gepaard met selfdestruktiewe 

gedrag en 'n verlies aan kontak met die onmiddellike rea/iteit (Louw 

1993:430). 

Ook die onderskeiding tussen 'n sondebesef en 'n sondewaan is van belang. 

Terwyl 'n sondebesef 'n duidelike geformuleerde insig is ten opsigte van die 

norm wat oortree is, werk 'n sondewaan met 'n verwronge sondekonsep; 'n 
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relle setfinsig ontbreek en die persoon verloor kontak met die werklikheid. 

Die pastor moet besef dat 'n sonderwaa~ nie bloot 'n oordrewe sondebesef is 

nie, maar 'n verwronge sondebesef wat gekoppel is aan verwronge 

persepsies. Louw (1993:431) stel die volgende beoordelingskaat voor: 

loftdebllef Verwronge,.,...,... 
3 2 1 2 3 

1. lnlig In ,.... Mid en omvang van Gebrek un Mtfinlig en 
oorndlng. kont.kvertin met die 

weridlkheid. 

2. We sondlllt..-mia met w..t ~van IOnde sonder 'n 
perwoonMut ~- IOnCMbeHf eo periOOnlike 

Nmenl van unaprHkiikheid. 
Sondel«<nMp dikwela 
yerwronge en foutief. 

3. hho~At .., v.rgifnil. GHn behoefle un vergifnia. 
Bnlisle afwyAlg. 

4. Dede .,., tlnJgkHr en herstel. Begeer om in atrafvemouding te 
Gerig op koeriYerenderin en bly.S~. 

~ ....... "lg· 

5. Toerwne In~ bring VermHfdering v.n 
bewyding. wurdenkbeekj verakep 

depfeuie. 

e. Gerig op God, soek konstruktiewe Ervur God a vy..-.dig, kwNd 
kOfMk met God. en op 'n .tatand. Verrrry kontM. 

7. AnliUpHr 'n nuwe toHtand met Antiaipeer ttnlf met verslc;erpMo 
geYOIIIn& VM vtrigiing. angs. 

Louw (1993:422) toon die skulddinamika as volg diagrammaties aan: 
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SKULDDINAMIKA 

lutauie • God 
Knbro• • Skrif 

A•tropolocie • Reluie .et God 

l SKULDGEVOELENS 

Emosionele reaksie 

83 

I 

s..de - shltu voor God 
Objektiewe di•easie 
Keaail ea oortredi•c van ao .... 
Brnk ill verhu•diac met God ~a 
•edntaa~ 

Psi&iae lydi•& op subjektiewe vlak 
Eksisteasille krisa 
Tele•nteUiapcn·oeJ (spyt) 
Nqatiewe sellbeeld 

iJ•ridia-wetJike dU.auie 
IGcwete ea o•denkeidi•pvermoe 
~--------·--------------~ 

Be .. oefte om te onttrek (skaamte) 
Selfaaaklac (verwyt) 

Sondebaef 

1 
Berou (Behoefte aan verandering en bentel) 

1 
lktydenis (Ek het ..• omdat ... ) 

Ewew•;tige, toepaslike eo realistiae skuld 

Die hantering van skuld in pastorale versorging hang volgens Clinebell (1984) 

af of dit toepaslike of neurotiese skuld is. 

Genning v•n toepa.:like skuld 

Toepaslike skuld kan genees word via 'n proses met vyf stadia: 
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• konfrontasie 

• betydenis 

• vergifnis 

• herstel "restitution" (en die verandering van destruktiewe gedrag) 

• versoening 

Hierdie proses omvat die pad van die sakramente van versoening van die 

Rooms KatoUeke Kerk. Dit is die pad weg van vervreemding (van jouself, van 

ander en van God) wat deur skuld veroorsaak word na versoening en totale 

vergifnis. Vervolgens 'n bespreking van hierdie vyf stadia. 

1. Konfrontaaie 

Oit is 'n vaardigMid wat in baie pastorale versorging voorkom. Die doel 

hiervan is dat konfrontas~ sal lei tot setf-konfrontasie. Die persoon moet sy 

of haar gedrag in die <M! kyk en die seer wat die homlhaarself of ander bring 

sien en dan toepastike skuld daarvoor ervaar. 

Sommige persone is bewus van hierdia gedrag, ander nie. Die pastor moet 

diesulkes op •n baie sensitiewe wyse konfronteer. 

Konfrontasie kan geredelik tot setf-konfrontasie lei as dit twee aspekte insluit. 

In Nuwe Testamentiese taat is dit. in liefde by die waarheid bly (Ef. 4:15). 

Wanneer daar 'n atmosfeer van liefde tussen pastor en persoon is. is dit 

konstruktief as die pastor by die waarheid bly. As die atmosfeer van liefde 

ontbreek, ervaar die persoon verwerping as die pastor in die waarheid bly. 

Die waarde van konfrontasie is daarin gelea dat dit die persoon se ~ 

oopmaak vir byvoorbeeld 'n diskongruensie tussen bestaande oortuigings en 

konkrete gedrag. Oit wil ook diskrepansies tussen 'n persoon se 

geloofsinhoude en sy of haar geloofslewe uitwys. Op kommunikasiev/ak wil 

konfrontasie 'n persoon help om die diskrepansies tussen die verba/a en 
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nonverbale boodslcappe te ontdek asook tussen woorde en dade; hendelinge 

in die verlede en optredes in die hede (Louw 1993:265). Die hele bedoeling 

van konfrontasie is dus om die persoon te help om meer kongruent en 

werldikheidsgetrou te lewe. 

2. Belydenis 

Self-konfrontasie lei spontaan tot betydenis. Spontane belydenis is nie 

ongewoon vir die vroeA fase van pastorale sorg wanneer katarsis plaasvind 

nie. Dit is belangrik dat die persoon sy skuld en skuldgevoelens in die ooptP. 

bring. Experiencing and expressing one's painful/ guilt feeling is an essential 

part of the cleansing, healing process (Ciinebell 1984:145). Hierdie aspek is 

reeds vroe6r in die hoofstuk meer breedvoering hanteer. 

3. Vergifnia 

Die pastor moet nie probeer om die persoon beter te laat voel nie, maar meet 

die persoon help om al die fasette van die skuld te verwoord en te ervaar. Dit 

is eera dan wanneer die aspek van vergifnis kan intree. Hearing confession 

and serving as a channel of God's forgiveness are both pastoral care and 

priestly functions (Ciinebell1984:145). 

'n Foutiewe opvatting oar wat vergifnis wesenlik is, werk blokkerend in op die 

toepassing van vergifnis met die oog op konstruktiewe en positiewe gedrag. 

Die treurende moet gehelp word om die volgende wanvoorstellings (aldus 

Louw 1993) oor vergifnis te identifiseer. 

a) Die idee van vergifnis as: ek sal vergeef maar kan nie vergeet nie. 

Vergifnis is nie 'n paging om te probeer vergeet nie. Die pynlike effek van 

destruktiewe gedrag op iemand anders word in elk geval oaie moeilik 

vergeet. Wanneer die persoon se: ek kan vergewe maar nie vergeet nie 

se hy of sy eintlik: ek wil nie vergeet nie. Onderliggend is daar 

geblokkeerde behoefte, 'n frustrasiekomponent en heel waarskynlik 'n 
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aggressie wat eers ge'identifiseer moet word alvorens die persoon die 

vergifnia na die konkrete situasie kan deurtrek. 

b) Die opvatting: ek moet die persoon verskoon. Vergifnis is nie om gedrag 

te verskoon nie. Die verskoning van skadelike gedrag geskied vanuit 

fatsoenlikheid en ordentlikheid. lntussen neem jy die persoon steeds 

kwalik vir die leed en die skade wat hy of sy jou berokken het. 

c) Die uitgediftnde cliche: vergifnis is om we .:n van voor te begin met die 

formule: ek gaan weer probeer. 'n Dergelike poging is gebind aan die 

begrensing van menslike feilbaarheid en is uitgelewer aan die gevaar van 

voortdurende mislukking. 

d) Die groat dwaling: vergifnis is om iemand op parool uit te laat. 'n 

Dergelike opvatting koppel vergifnis aan 'n indirekte voorwaarde: as jy dit 

weer doen sal ek jou nooit weer. ... Om iemand op parool uit te laat 

beteken om die oorspronklike aanklag steeds as 'n geldige en wettige 

rede te beskou waarom jy nou nog nie die persoon onvoorwaardelik kan 

vergeef nie. 

Hierdie voorstellings moet vervang word met die volgende konstruktiewe en 

dikwels pynlike opvattings cor die wes~ van die Christelike vergifnis. (Louw 

1993:425) 

a) Vergifnis is 'n algehele en totale uitwissing. Vergifnis is 'n objektiewe feit 

en is finaal en afgeha11del. Oor vergifnis staan geskryf: nooit weer nie. 

b) Vergifnis is bevryding. Die magte wat die persoon gebind het, is oorwin. 

Die konsep van OOIWinning is dus dominant in die besef van bevryding. 

c) Vergifnis is 'n krag tot vernuwing en veranderde gedrag. Vanwee die 

nuwe dimensie van versoening kan die gelowige in die liefde anders 

optree. Die krag daartoe word gewerk deur die Heilige Gees. 
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d) Vergifnis is onvoorwaardelik. Die redes vir vergelding is uitgewis. Die 

persoon NOrd nie meer vasgepen op sy negatiewe en sondige gedr~~g 

nie, maar oorgep(aas binne die domein van God se genade. Vergifnis in 

ay onvoorwaardelike gestalte is 'n belegging van genade in 'n ander 

mens. 

Vergifnis moet gevolg word deur herstel en verantwoordelike gedrag. Dit sluit 

die verandering van destruktiewe gedrag, houdings en oortuigings in wat die 

oorspronklike skuld \.'eroorsaak het. 

5. Versoening 

Die basis etemente van 'n basistecrie oor versoening is volgens louw 

(1993:423) die volgenda: 

•> Versoening as die oorwinning oor die bose magte. Die dramatiese of 

ktassieke versoeningsleer werk met hierdie dimensie van stryd en 

oorwinning. 

b) Versoening as 'n objektiewe toestand van vertossing op grand van die 

vryapraak van genade en die daad van Christus se plaasvervangende 

kruisdood. Die vryspraak is gegrond in die regverdigverklaring van die 

sondaar as gevolg van die middelaarswerk van die Seun. Hierdie 

dimensie van vryspraak word genoem die sintetiese, juridiese of 

objektiewe versoeningsleer. 

c) Versoening as 'n veranderde verhouding waarin die vyandskap plek 

maak vir vriendskap en die effek van vrede en rus in die mens. Die 

versoening besit dus 'n effek van verandering wat deurwerk na alle ander 

menslike verhoudinge. Hierdie neerslag van die versoening op 

eksistensi!le vlak word die analitiese of subjektiewe versoeningsleer 

genoem. Die versoening besit 'n konkrete uitwerking sodat mense nou 

anders leef en anders optree. 'n Gestalte hiervan is die liefde. 
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Wesenlik b.:neken versoening in teologiese taal dat daar 'n skuldoordrag 

plaasgevind het omdat Christus in die mens se plek gesterf het. Versoening 

beteken nou dat die mens vanuit die dood la~ ·1 f!koop is en bevry is van sy 

angs vir die dood. Sy/haar skuld is uitgewis sodat vergifnis 'n nuwe toestand 

van vrede en verlossing skep. 

Op eksistenJiele vlak beteken versoening dat God vir die mens ja ges! het. 

Hierdie positiewe uitspraak oor die mens iei tot versoening met jousetf. Die 

gevur van setfvervreerr.ding en identiteitsver1ies word beveg met die besef 

dat God die sondaar onvoorwaardelik aanvaar. 

Op sosiale vlak beteken versoening dat mense nie meer vir mekaar 'n 

bedreiging hoef te wees nie, maar dat hulle mekaar in die liefde 

onvoorwaardelik kan aanvaar. 

Die ervaring van versoening word dikwels eers 'n werklikheid vir die persoon 

as die proses van herstel in 'n groat mate plaasgevind het. Die plan11e vir 

herstel moet deurgevoer word. As the man implemented his plans, his sense 

of reconciliation - healed relationship with God, with himself, with some of the 

people from whom he had been self-alieneted gradua:ly increased (Ciinebell 

1984:146). 

Die treurende word nie net deur eie skuld geraak nie, maar kan ook die 

persoon wees teen wie gesondig is. Behalwe dat tiie rnenslike lewe die 'Tlens 

bewus maak van sonde in sy/haar lewe, moet die mens ook saamleef met 

sonde in ander. Die persoon moet bewus word van die vergifnis wat hy of sy 

ontvang het, maar ook van die vergifnis wat hy of sy kan gee. Die mens moet 

leer om met hierdie sonde om te gaan sot·s God daarmee omgaan. Hierdie 

weg van God is vergifnis. Deur die b/oed van sy Seun is ons verlos en Is ons 

oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God (Ef.1 :7). Vergifnis is 

nie 'n teken van gelcof nie, maar is 'n teken van gehoorsaamheid aan die 

opdrag van Jesus. Die uitdaging is dat die treurende in staat sal wees om 

vergifnis aan die afgestorwene te gee. 
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Sum met vergifnis loop ook versoening. Mens kan nie sonde wegneem 

lOOS God dit wegneem nie, maar mense kan mekaar genadig wees. 'n Mens 

kan ander bevryding gee van hulle skuldlas. Die geheim van versoening is 

nie om ander te herinner aan skuld en te waarsku teen straf nie, maar om 

ander te herinner aan die boodskap dat in Christus word huUe sonde nie teen 

hulle gehou nie. 

O.nealng van neurotine akuld 

Baie persone se lewens word versuur deur 'n neurotiese gewete. Hullo 

ervur voortdurend ontoepaslike skuld wat te wyte is aan onvolwasse en 

rigiede waarde sisteme. Energie word "gemors" op minder belangrike 

apekte en sake wat aandag moet geniet. word afgeskeep. 

Neurotic QUilt, particularly about ethical trivia, frequently hides appropriate 

guilt about unlived life and person-hurting behDvior. The neurotic guilt is 

superimposed on the deeper guilt as a camouflage (Ciinebell1984:151). 

Wanneer die pastor aan hierdie skuld aandag gee, moet hy/sy baie krities 

daarteenoor staan omdat dit bloot 'n oppervlakkige manifestasie kan wees 

van dieperliggende skuld wat teenwoordig is in die persoon se lewe. 

3.3.4 ........ kappy 

'n Menslike lewe beteken die erkenning "'an die heerskappy van die lewende 

God. Die mens is onder die heerskappy van hierdie God. We acknowledge 

Jesus' sovereignty in this present world, sure that our Lord is superintending 

not only the course of history but our very lives (Richards 1987:151 ). 

God se heerskappy word eers werklik erken as Sy wil gehoorsaam word. 

Dan is daar sprake van 'n geestelike lewe waar die persoon 'n menslike lewe 

lei in gemeenskap met God. 

Groei in spiritualiteit beteken om te luister vir, herkenning van en 

gehoorsaamheid aan die stem van Jesus. Dit is dikwels moeilik vanweA die 
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mens se onvotwassenheid. Die volgende riglyne is belangrik in die mens se 

loeke na die wil van God: 

• God se wil sal nie die Skrif weerspreek nie. 

• Sommige rmtnse kan soms nie Jesus se stem hoor nie 

• Jesus se stem word op verskeie maniere gehoor 

• Jesus se stem moet gehoorsaam word 

Eb persoon is self verzntwoordelik vir hoe hy/sy reageer op God. 'n Ander 

kiln nie 'n oordeel daaroor fel nie. Our personal spiritual growth must be 

tlKptessed in the development of 8 nonjudgemental ettitude toward others 

(Richards 1987:168). 

3.3.1 StertHkheld 

Om mens te wees beteken om vatbaar te wees vir tyding. Die mens leef in 

SW8kheid en is vatbaar vir pyn. To live a human life h the world means to 

SUI'TWJder to the God who does control and, ,; ; our pain, to find comfort in our 

lcnotWedge of God's msdom and love (Richards 1987:S..). 

A viable belief system concerning the purpose of existence helps provide a 

foundation of meaning and hope for 8 person's lffe. The conviction that one's 

existence has a purpose, in spite of the inevitable tragedies of life, equips one 

to live more fully in the midst of those tragedies. (Ciinebell 1979:116) 

Die dood is 'n voortdurende metgesel van menslike lewe. Die Christen weet 

van die herstel en vertossing wat vooriA. To live a human life in union with 

God means to meet suffering in an attitude of submission and to respond to 

the suffering of others with Christlike compassion (Richards 1987:173). 

Hierdie medelye wat die mens met ander mense het word deur twee faktore 

bepaal: die hoeveelheid pyn wat die persoon kan dra en weersin teenoor die 

ander persoon. Medelye kan versterk word deur die volgende: 
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• Wees sensittef vir ander se pyn 

• Besoek die wat swaar kry 

• Gee om behoeftes te vervul 

'n Persoon wat medelye met ander het, verloor nie iets nie, maar wen iets. 

Die persoon verstaan meer wat dit beteken om 'n menslike lewe te lei in 

gemeenlkap met God. 

3.3.1 Heillghetd 

Menslike lewe is om te reageer teenoor God. Die mens moet heilig wees in 

wat try/sy doen en s6. Dit bring die kwessie van moraliteit na vore. Die mens 

dink un IT'IOfllliteit as iets negatiefs. We seldom $#HI morality in tenns of a 

holiness which is dynamic and positive and cslls for active involvement with 

the sinners of our 'rVOrld. Christian holiness and personal moraNty do involve 

• complete rejection of all things that God says are evil. But they also involve 

• completrJ commitment to a caring. loving way of life (Richards 1987: 199). 

Heiligheid beteken nie 'n onttrekking van die w6reld nie, maar 'n 

betrokkenheid by die w6reld. Ware moraliteit en heiUgheid kom tot 

uildrukking in 'n positiewe houding. gekarakteriseer deur goeie dade wat eer 

bring aan God. 

People need sound values and meanings to be healthy. Growth toward 

Spirit.centered wholeness must include growth in life-guiding values and 

ethical commitments (Ciinebell 1984: 138). Waardes en norma bestempel die 

mens as sedelike wese en verleen 'n etiese dimensie aan sy/haar bestaan. 

Waaldes wys eintlik in twee rigtings. Aan die een ksnt wys dit in die rigting 

van die inhoude van 'n persoon se geJoofsisteem wst op die ou end sy 

lewensprioriteite bepaal. Aan die ander '<ant hang waardes saam met die 

voorkeure en afkeure gebaseerop basiese behoeftes (louw 1993:170). 
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Louw haal Meissner se samevatting van die belangrikste aspekte van 

wurdes aan (1993:171). 

a) W..rdes is intrapsigies en maak dikwels deel uft van die nie

waameembare deel van 'n persoon se eksistensi6J o~.,tasie binne 'n 

bepaalde sosiale milieu. 

b) As deel van die psigiese samestelling van 'n persoon, verskaf waardes 'n 

dimensie van duursaamheid en permanensie aan menslike gedrag. Dit 

bied vastigheid en sekuriteit. 

c) Waardes is intensionele strukture. Dit beteken dat waardes 

rigtinggMvend werk en as konsepte of idees geformuleer kan word wat 

doelgerigte gedrag bevorder. 

d) Wurdes is ekspUsiet of implisiet. Soms is dit gedeettelike bewustelik, 

Mder kere is dit weer geheel en at onbewustelik. Dikwels opereer 

wurdes op 'n meer voorbewustelike vlak. 

e) Wurdes is aksie-gerig. Oft speel 'n rol by die maak van keuses en bied 

•n raamwerk waalbinne handelinge voftrek word. 

f) Waardes is doel-geori6nteerd. 

g) Waardes hou verband met biologiese behoeftes van die organisme. Dit 

is veral behoeftes met betrekking tot seksualiteit en liefde wat •n groat rot 

speel in die styping van waardes. 

h) Waardes is motiverend van aard. Dit kanaliseer die psigiese energie en 

verskaf rigting aan gedrag. 

i) Waardes is selektief en berus op voorkeurgedrag. Vanwett hierdie 

selektiewe aard van waardes speel persoonlike keuses •n belangrike rol 

in die vorming van waardes. 
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j) Waarctes is normatief van aard. Wanneer waardes 'n verpligtende 

karakter verkry en ak:lus etiese implikasies besit, verkry dit 'n normatiewe 

karakter wat 'n app61 maak op die persoon se verantwoordelikheidsin en 

morele sensitiwiteit. Vandaar die verband tussen waardes en die 

menslike gewete. 

Conscience in some people needs softening and humanizing; in others it 

I'H!HKis awakening and strengthening and in still others it needs clarifying and 

~(Peterson 1982:11). 

In pastorale versorging is dit nie net belangrik om aan persone se verwronge 

gewetens aandag te gee nie. Persone moet ook gehelp word om 'n gesonde, 

volwMse gewete te ontwikkel. Die menslike gewete speel in feitlik alle 

lewensvrae 'n rol. Die gewete dien as seismograaf ten einde die pastor te 

help om die komponent van skuld en skuldgevoelens te identifiseer. 

Delpellce gevoelens is gewoonlik 'n aanduiding van dit wat op die vlak van 

die persoon se diepste selfkem, identiteit en selfbeeld plaasvind. (Louw 

1993:291). 

Peterson (1982:xi) wys daarop dat 'n gewete ("consciencej can fulfil/ an 

affirming, constructive, and liberating role in human life ... I want to share a 

vision of healthy consciences helping people to realize their potential for a 

fulllling and responsible life, Hoewel dit moeilik is om die konsep gewete te 

definieer stet hy dit as volg: The term usual~,. refef}.; to thoughts, ;eelings, and 

actions involved in human valuing and judging : H:::~2:3)." 

Lawrence Kohlberg se teorie van morele ontwikkeling het groot potensiaal vir 

pas1ors in hierdie gebied. Kohlberg onderskei ses stadia van morele 

ontwikketing en besluitneming. Dit kan as volg opgesom word: 

.. 
Vir die onderskeiding van verskillende tipes van gewete, sien Peterson (1982). 
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Vlak 1: Prekonvenslonele vlak 

Stadium 1: Straf~ en gehoorsaamheidsorientasie 

Stadium 2: NaYwe hedonistiese en instrumentele ori4!ntasie 

Stadium 3: "Goeie seun/meisie" -orientasie 

St.dium 4: "'Wet en orde"-orlentasie 

V•lc 11: Poelkonvenalonele vlak 

Stadium 5: Sosiale ooreenkoms-ori6ntasie 

Stadium 6: Orilntasie volgens universeel-etiese beginsels 

94 

Die pator moet bewus wees van die stadium waarin die persoon huidiglik is 

en unsitief wees vir daardie betrokke stadium. 

Die vrug is egter hoekom 'n pastor dan ontwikkeling by die persoon wil 

ltimuleer. Wat is so 'n gesonde gewete? Peterson (1982) beskryf 'n 

gesonde gewete as volg: 

1) 'n Positiewe. bevryde gewete - bevry deur die liefde van God van 'n 

onderdanigheid aan re61s en die verpligting om aan wettiese kodes en 

groepsdruk te konformeer. 

2) Gewete geslyp deur betrokkenheid aan die Christelike gemeenskap. 

3) 'n Gewete wat voordurend groei. 'n Gewete wat vemuwe vanwe! 

konfrontasie wat die etiese blinde kolle uitdaag en nuwe areas van 

menslike behoeftes ontdek. 

4) 'n GeTntegreerde gewete wat erns maak met die heelheid van die mens. 

5) 'n Versorgende gewete wat ander mense help om te groei en hulp 

aanvaar vir eie groei. 
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6) 'n Sosiaal-verantwoordelike gewete wat die w6reld as geheel insluit in 

versorging. 

Clinebelt (1984:167) voeg nog twee aspekte hierby: 

7) 'n Gewete wat geslagtelike gelykheid in die oog het ("androgynous"). 

8) 'n Gewete wat ho6 prioriteit gee aan waardes wat die voortbestaan van 

die mens bevorder. 

Hoe ontwikkelso 'n moraliteit wat gewortel is in heiligheid? 

• Ondersoek jou eie konsep van 'n moreet korrekte optrede. Dit moenie in 

'n kJomp moets en moenies gesetel wees nie, maar in 'n dinamika wat die 

ptnOOn in staat stet om in liefde na ander uit te reik. 

• Fokus op 'n positiewe moraliteit. Dit beteken 'n liefdevolle optrede wat 

uitrllik n8 ander en goed doen. 

• Volg Jesus se styt in verhoudings. Hy het 'n houding openbaar wat 

rugeer op mense se behoeftes. Sondaars het horn nie bedreig nie. 

• Betoon vriendskap aan die persoon naby jou. 

Die mens word voortdurend in situasies geplaas waar morele keuses gemaak 

moet word. In gemeenskap met God word die bose weerstaan en uitgereik 

om goed te doen. 

Geregtigheid gee uitdrukking aan 'n verhouding in gemeenskap met God. 

Geregtigheid het nie net 'n persoonlike aspek nie, maar is ook 'n sosiale 

aangeleentheid. The holiness of God, which expresses itseff in a 

commitment to do good to all, may also find expression through the 

Christian's involvement in concerns of social justice (Richards 1987:215). 

Behalwe vir die sosiale aspek moet geregtigheid vandag ook na die ekolog!e 

uitgebrei word. Die mens se hetligheid rar:.k ook sy/haar verhouding met die 

natuur. 
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Boumll {1989:165) wys op die holistiese denk· en lewenswyse van Albert 

Schweitzer (1975-1965). Hierdie teoloog, musikus, filosoof en medikus het 

veral bekend geword vir sy etiek van die "eerbied vir die lewe". Met hierdie 

etiek reken Schweitzer af met die heersende antroposentrisme en verklaar hy 

homletf ontvanklik vir al die geskapenes. Die gangbare Westerse etiek was 

vir horn reduksionisties. Dit was uitsluitlik gerig op die belange van die mens. 

Holisme is daarom betrokkenheid, 'n allesomvattende betrokkenheid. Ook al 

is dte werklikheid in tallose fragmente opgedeel, dit bly tog een groat geheel. 

3.3.7 Verbondenhekl ("commitmenr) 

•n Menalike lewe verbind horn aan wat God s6 en dit gee doel en betekenis 

..., die mens se bestaan. Hierdie verbondenheid beteken dat die mens elke 

dllg ullewe as dissipels van Jesus en as dienskneg van sy/haar medemens. 

Hierdie verbondenheid met Christus is moontlik. Dit word duidelik uitgewys in 

Jesus se Holpriesterlike Gebed: 

"Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hu/le woorde tot 

geloof in My sal kom. Ek bid dst hulle alms/ een mag wees, net soos U, 

V&der, in My is en Ek in U, dat hulle oak in Ons mag wees, sodat die wlJreld 

kan glo dat U My gestuur het. Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek 

ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos Ons een is: Ek in 

hule en U in My, social hu/le volkome een kan wees, sodat die wfJrsld kan 

weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net soos U My liefhet Joh. 17:20-23. 

Die mens poog om in sylhaar optrede al meer soos Christus op te tree. sy 

dissipel te wees. Discipleship calls us to lose our old self, exchanging it for a 

new self that reflects the very character and nature of our Lord {Richards 

1987:225). Die mens is voortdurend voor keuses. Die maak van hierdie 

keuses as dissipel van Jesus kan problematies wees. Die volgende riglyne 

kan die persoon help in sy/haar keuse: 
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• VoUedige oorgawe aan God; 

• Ontwikkel'n sensitiwiteit vir keuses: 

• Bou verhoudings met ander getowiges. 

Oiuipelskap vra oor an die mens om dienskneg te wees. Dienskneg wees 

is iets andera as sla~f wees. A slave, gladly or sullenly, bends his or her wiN 

to work at another's command ... Although the servant's role does not caN for 

the surrender of one's wiN to those whom the servant aids, a servant does 

surrencler his or her interests, giving time and effort freely in order to be of 

help to others. (Richards 1987:236) Die Here het sett gestalts gegee aan 

Wilt onder dienskneg verstaan word. 

Dienskneg betoken nie om alles te doen wat 'n ander persoon wil hlt nie, 

mur dit te doen wat die ander se behoeftes aanspree!<. ttNot what they want, 

but what they need." Dit is slegs moonUik as ons ander mense sien soos 

Jelus hulle sien - menso rnet groot waarde. Oan gee ons dienskneg-wees 

gMtalle un ware spiritualiteit. 

Wat kan die Christen doen om te groei in die dienskneggestalte? 

• Die Christen moet uitreik om and~r te mense te leer ken. Oit is eers as jy 

die ander persoon ken, wat sy behoeftes vir jou sigbaar word. 

• Oefen om sensitief te luister vir ander se gemoedstemmings en emosies. 

Luister wat s:it agter die woorde. 

• Bepaal en handhaaf persoonlike prioriteite. Wat geniet prioriteit: My 

behoeftes of 'n ander se behoeftes? 

3.4 KONKLUSIE 

Spiritualiteit is 'n baie meer omvattende term as wat 'n mens dikwels dink. 

Richards loon aan dat spiritualiteit 'n menslike lewe in gemeenskap met God 
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is en sluit daarom die volgende sewe aspekte in: identiteit, intimiteit, 

aondigheid, heerskappy, ·.ster1Ukheid, heiligheid en verbondenheid. 

W.nneer daar van die ontwikkeling van spiritualiteit sprake is. beteken dit dat 

dur aan al sewe hierdie aspekte aandag gegee moet word. Uit hoofstuk 2 

het dit geblyk dat rou die persoon se hele lewe raak, daarom dan ook hierdie 

aewe aspekte. Tydens konstruktiewe rou moet hierdie aspekte aandag kry. 

Verder is dur aangetoon dat 'n pastorale groeimodel 'n goeie keuse is vir 'n 

bedieningamodel tydens rousmartpastoraat. Hierdie groeimodel het 'n 

heelheid • doelstelling, 'n heelheid van die menslike lewe. Hierdie hoofstuk 

het d1111 aangetoon dat so 'n heelheid gevestig kan raak wanneer 

spiritualileitskeling plaasvind. 

Sutlender (1985:96) wys daarop dat vertiese ook as eskatologiese gebeure 

gesien kiln word. Eskatologies in die sin dat dit die mens herinner aan die 

snelle verbygang van tyd. Vertiese is katalisators. Dit forseer die mens om te 

dink oor die waarde van die lewe, die waarde van dit wat verlore is en die 

wurde van onssetf. Hierdie setf-evatueringsproses kan lei tot wat Paulus 

berou noem. There may be a deepening of spiritual commitmfmts, 8 change 

in spiritual values or belief. 8 new sensitivity or compassion for others 

(Sultender 1985:96). 

Sullender (1985:96-101) wys op die volgende aspekte van groei ten tye van 

verlies: 

• Verlies versterk geloof. Verlies herinner Paulus daaraan dat hy nie setf

genoegsaam is nie. Hy moet voortdurend voor God van sy self

genoegsaamheid afstand doen. Hierdie fokus op God. wat uitsluitJik 

gebasseer is op geloof in God, versterk die hoop-motief vir die toekoms. 

• Verlies bring volwassenheid. Dit bou aan kwaliteite soos geduld, 

volharding, nederigheid, dankbaarheid en setfbeheersing.5 

' Vergelyk die vrug van die Gees - Gal. 5:22 
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• Verlies verander en versterk oortuigings. 

• Verlies bou liefde en gemeenskap. Experiences of loss and tragedy 

actually seem to stimulate and strengthon the bonds and gestures of love 

and compassion, especially between fellow sufferers (Sullender 

1985:100). 

• Verties transfonneer waardes. Waardes wat vroe6 baie belangrik vir die 

persoon was, beteken nie veel in die aangesig van die dood nie. Usually 

this transformation of values is toward Christ's ethical system - mot'8 

people oriented, less materialistic, less statw; oriented. ~en people 

make these types of changes in their value system, they are becoming 

more "'ike Christ". (Su11ender 1985:101) 

Bogenoemde is eintlik nilts anders as die ontwikkeling van spiritualiteit nie. 

Dlt bevestig bloot die verband wat daar bestaan tussen rousmart (vanwe6 

verlie1) en die ontwikkeling van spiritualiteit. 
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HOOFSTUK4 

NAVORSINGSRESUL TATE 

Rouamart is 'n ingewikkelde proses wat langer duur as die aanvanktike krisis. 

Die werklike dieptepunt daarvan 16 nie in die eerste twee fases van die 

rouproses nie, maar in die laaste twee fases: die ordenings- en 

vormingsfae. •n Krisismodel vir rousmartpastoraat is nie genoegsaam nie, 

want die model spreek nie hierdie laaste twee fases van die rouproses aan 

nie. 

Uit die bespreking het dit geblyk dat 'n pastorale groeimodel 'n meer 

funksionete keuse vir rousmartpastoraat sal wees omdat dit die leemte kan 

vu1 w.t die krisismodel laat deur nie aan die laaste twee fases aandag te gee 

nie. Die navorsing het getoon dat rou en groei interafhanklike prosesse is. 

Groei is 'n op pad wees. 'n Op pad wees in die rigting van heelheid as 

umebindende doel van groei. Heelheid omvat die hele menslike lewe van 

die treurende. Aangesien dit ook die terrein is waar die begrip spiritualiteit 

funl.'.sioneer, staan heelheid en die ontwikkeling van spiritualiteit in 'n 

belondere band tot mekaar. Spiritualiteit staan in die kern van menswees. 

w.nneer rousmartpatoraat die ontwikkeling van spiritualiteit as doelstelling 

het, beweeg dit weg van 'n blote korttermyn "noodbehandeling". 

Rouamartpastoraat is dan in staat om groei te fasiliteer en sodoende heelheid 

te bevorder. 

Die ontwikkeling van spiritualiteit beteken dat die pastor in sy/haar pastoraat 

aan die treurende aan die volgende sewe aspekte aandag gee: identiteit, 

intimiteit, sondigheid, heerskappy, sterflikheid, heiligheid en verbondenheid. 

Hierdie sewe aspekte omvat die wye spektrum van wat 'n mensfike 1ewe in 

gemeenskap met God beteken. Op hierdie wyse kan die pastor die 
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lneer'lllhenkJi proueso van rou en groei )(onstruktief begelei. Daardeur help 

de paatorut die lntuntnde om 'n konstruktiewe rouproaes deur te gun, 'n 

pro111 Wilt ems moet muk met die hele menslike lewe. 

-n PMtorllle groeimodel vir die ontwikkeling van spiritualiteit tyden~ rousmart 

• u 'n ~~•. begronde benadering in die paatoraat aan die man of 

vrou Wilt ay of hur eggenote/eggeno aan die dood afgest&an het. 
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