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OPSOMMING 

Gesinne met erg gestremde gesinslede word daagliks met die harde 

werklikheid van 'n gebroke lewe gekonfronteer. Hulle sien die pyn en 

ongemak. Hulle hoor die worsteling van die gestremde in sylhaar pogings om 

sinvol te kommunikeer. Hulle beleef die hartseer en frustrasie wat met die 

gestremdheid gepaard gaan. 

Hierbenewens blyk uit navorsing en persoonlike ervaring dat die lyding wat 

die gestremde ervaar, en waarmee die ander gesinslede uiteraard 

gekonfronteer word, asook hulle voortdurende betrokkenheid by die 

gestremde, vir hulleself ook 'n lyding word. Hierdie lyding is sodanig dat die 

gesin uiteindelik in 'n gestremde gesin ontaard. 

Hierdie studie behels in die eerste plek 'n ondersoek na die Skriftuurlike 

perspektief op lyding. In die tweede plek word die aard, die impak en die 

gevolge van lyding by gestremdheid nagevors soos dit in relevante literatuur 

beskryf is. Hierdie aspekte van lyding by gestremdheid word dan in die derde 

plek empiries ondersoek aan die hand van 'n kwalitatiewe strategie wat deur 

in-diepte onderhoude inligting van respondente met gestremde gesinslede 

versamel. In die vierde plek word hierdie bevindinge met die Skriftuurlike 

perspektief op lyding in hermeneutiese wisselwerking geplaas om sodoende 

'n model te ontwikkel vir pastorale begeleiding van gesinne ten opsigte van 

die sin van lyding by gestremdheid. 

Van die vernaamste bevindinge uit die empiriese navorsing wat gedoen is, is 

die volgende: 

dat gesinne met erg gestremde gesinslede voortdurende lyding 

ervaar, wat by tye haas onhanteerbaar en ondraaglik word; 

dat gesinne met erg gestremde gesinslede hulle lyding per slot van 

rekening as 'n geloofskrisis ervaar; 
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dat gesinne met erg gestremde gesinslede baie op hulleself 

aangewese voel - hulle word dikwels afgeskeep en vereensaam; 

ten opsigte van pastorale sorg en meelewing van geloofsgenote 

ontbeer hulle die broodnodige ondersteuning en ontwikkel op grond 

daarvan selfs 'n afsydigheid teenoor die kerk en predikante; 

dat gesinne met erg gestremde gesinslede uiteindelik NIE altyd die sin 

in hulle lyding ten opsigte van die gestremdheid kan insien nie. 

Die navorser is op grond van hierdie navorsing van die oortuiging dat gesinne 

met erg gestremde gesinslede tog met behulp van goeie pastorale 

begeleiding, sin in hulle lyding kan sien en op grond daarvan 'n sinvolle en 

diensbare lewe kan voer. Die bydrae van hierdie proefskrif beoog die ontwerp 

en ontwikkeling van 'n pastorale begeleidingsmodel aan die hand waarvan 

gesinne met erg gestremde gesinslede begelei kan word om uiteindelik sin in 

hulle lyding te sien. 
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Lyding 

Sin in lyding 
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ABSTRACT 

Families with severely disabled children or family members are confronted 

with the harsh reality of the brokenness of life on a daily basis. They see the 

pain and discomfort. They hear the struggle of the disabled family member in 

hislher efforts to express themselves in a meaningful way. They experience 

the grief and frustration that goes hand in hand with the disabilities and 

retardation. 

In addition to this it becomes clear from research and personal experience 

that the suffering that the disabled person experiences, and with which the 

other family members are inevitably confronted, i.e. their constant involvement 

with the retarded family member, becomes their suffering too. Thus, the 

suffering causes the family to become a disabled family. 

This research focuses firstly, on an investigation of the Scriptural perspective 

on suffering per se. Secondly, a literature review is undertaken to reveal the 

nature of suffering, the impact and the consequences thereof, as experienced 

by the disabled. These aspects of suffering in retardation are scrutinised 

thirdly, by a thorough qualitative research strategy, through in-depth 

interviews, gathering data from respondents with disabled family members. 

Fourthly, these findings are interpreted in terms of the Scriptural perspective 

on suffering, and placed in hermeneutical interaction in order to design and 

develop a model for pastoral care and counselling of families suffering with 

the disabilities of one of their members. 

The main findings from the empirical research are: 

that families with severely disabled members experience constant 

suffering that becomes unmanageable and unbearable at times; 

that families with severely disabled members ultimately experience 

their suffering as an issue of faith; 



that families with severely disabled family members feel left out and 

struggling on their own - they feel neglected and become lonely; 

as far as pastoral care and compassion from fellow-believers are 

concerned, they miss the ever so necessary support and eventually 

becomes aloof and develop feelings of detachment towards the 

church and their pastor; 

that families with severely disabled members ultimately DO NOT 

ALWAYS SEE the sense and meaning in suffering as far as 

retardation of their family members is concerned. 

The researcher is convinced, though, that families with severely disabled 

family members, can be convinced to find meaning in their suffering to such 

an extent that they can lead a meaningful and fruitful life. This can be done 

through well-planned and good pastoral care. The eventual contribution of 

this thesis is the design and development of a pastoral care and counselling 

model through which families with severely disabled members can be cared 

for and counselled to ultimately find meaning in their suffering. 

Key words 

Pastoral 

Counselling 

Suffering 

Meaning in suffering 

DisabledIRetardation 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERING EN PROBLEEMSTELLING 

Ernstige gestremdheid binne 'n gesin is 'n groot probleem omdat dit met 

soveel lyding gepaard gaan. Die gestremde persoon self asook die 

ander gesinslede ly gedurig omdat hulle worstel met die sin of betekenis 

van die gestremde se bestaan binne die gesinsopset (De Kock, 

2003: 1 1 7). 

Die geboorte van 'n erg gestremde kind word byvoorbeeld deur die 

ouers van die bepaalde kind as 'n krisis in hulle lewe ervaar (Ikeler, 

1990:234). Die navorser het self 'n erg gestremde seun (Angelman 

sindroom) van 15 jarige ouderdom en kan daarom met die volgende 

aanhaling saamstem: "De ontdekking dat het kind, dat zij ter wereld 

gebracht hebben, zo heel anders is dan zij hadden verwacht, kan 

heftige reacties oproepen van teleurstelling en verdriet, boosheid, 

somberheid, twijfel, onzekerheid, eenzaamheid en schuld" (Stolk en 

Kars, 1998: 10). 

Die ouers asook die ander kinders in die gesin ly as gevolg van die 

toestand van die gestremde, maar dit gebeur ook dat die gestremde 

persoon self ly omdat hylsy nie verstaan waarom die Here homthaar so 

anders gemaak het nie (De Kock, 2003: 1 17). 

Die vraag is: Kan 'n mens ooit vrede maak met die toestand van 

gestremdheid of ooit ware geluk by sodanige lyding ervaar? "Een 

gehandicapt kind stelt ook gangbare opvattingen over gelukkig-zijn ter 

discussie: kan men we1 van geluk spreken in het leven van een kind dat 

zo weinig ontwikkelingsmogenlijkheden heeft en dat zijn leven lang van 



anderen afhankelijk blijft?" (Stolk & Kars, 1998: 10). 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

1.2.1 Lyding by gestremdheid 

Die groot vraag waarmee gesinne met erg gestremde gesinslede 

worstel, is: Waarom? Louw (2000:21) skryf: "Suffering inevitably gives 

rise to the question, "Why?" - an anguished cry that encompasses all 

the sufferer's distress, grief, pain and doubt. In Why? the concentrated 

grief of a finite being is expressed to God: it is a distressed cry for help 

and consolation". 

Gesinne met erg gestremde gesinslede word dikwels as gevolg van die 

onbeholpenheid van predikante, beraders, familie en vriende, aan hulle 

eie lot oorgelaat en moet maar self worstel om sin en betekenis aan die 

voortdurende lyding wat hulle ervaar, te probeer gee (Guild-Smith, 

1983: 159). 

Uit vorige navorsing wat gedoen is, blyk dit dat daar beslis groot leemtes 

bestaan ten opsigte van die pastorale bediening aan sulke gesinne. 

Hulle voel byna deurgaans afgeskeep en verwaarloos (Heystek, 

1998:79 - 84, De Kock 2003:64). Omdat gesinne met gestremde 

gesinslede voortdurende lyding ervaar en uiteindelik in gestremde 

gesinne ontaard (Costandius, 2003:9; De Kock, 2003: 57), moet sulke 

gesinne gehelp word om hulle lyding reg te hanteer. 

Dit is egter ook belangrik om in gedagte te hou dat mense verskillend 

reageer. Die bepalende faktor wat 'n gebeurtenis as trauma (lyding - 
navorser) klassifiseer of nie, is die unieke individu se ervaring, 

interpretasie en assimilasie van die gebeurtenis (Venter, 2003:41). 



Volgens Dee (1959:451) baan lyding egter, met verwysing na Rom 8:17 

in gemeenskap met Christus, die weg tot heerlikheid. 

I .2.2 Gestremdheid 

Joubert (1 986: 12) definieer gestremdheid as " 'n nadeel vir 'n gegewe 

individu as gevolg van 'n gebrek of onvermoe wat verhoed, of 'n 

beperking plaas, op 'n rol wat andersins vir 'n individu normaal sou 

wees". Omdat daar egter verskillende vorme van gestremdheid bestaan 

en gestremdheid op fisiese sowel as verstandelike en geestelike vlak 

kan voorkom, is dit moeilik om bepaalde lyne te trek of definitiewe grade 

te bepaal. Die feit van die saak is dat enige vorm van gestremdheid met 

'n bepaalde mate van lyding gepaard gaan. 

In hierdie studie word veral op die aard, impak en gevolge van 

ernstige gestremdheid op die gesin gefokus aangesien dit 'n groot 

mate van lyding vir al die gesinslede inhou. 

Die volgende woorde in 'n "brief' van 'n ma aan haar erg gestremde kind 

illustreer iets van die lyding wat 'n ouer in so 'n geval van ernstige 

gestremd heid kan ervaar: 

With great regrets and self-reproach, I confess 

having you for a daughter has been the single 

greatest heartbreak and disappointment of my life. 

Nothing can ever cause me so much personal 

grief. Nothing can ever break my heart in the way 

your life has (Giesecke, 2001: xxvi). 

In die lig van die worsteling en lyding wat gesinne met gestremde 
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kinders ervaar, maak Stolk en Kars (1998:lO) die volgende stelling: 

"Een gehandicapt kind stelt de betekenis van het ouderschap ter 

discussie en dwingt ouders tot een herorientatie in verwachtingen ten 

aanzien van hun kind". Die vraag wat noodwendig hieruit voortvloei, is: 

Hoe moet die ouers hulleself herorienteel/, 

1.2.3 Geloofsdimensie 

Skynbaar is dit juis op geloofsvlak waar gesinne wat lyding in die 

algemeen, maar ook in besonder ten opsigte van gestremdheid ervaar, 

versterking soek om die situasie te hanteer. "We found, in our own 

national study, that parents' personal beliefs were the most often used 

coping strategy" (Turnbull et al. aangehaal deur lkeler 1990:239). Hy 

maak na aanleiding daarvan die volgende stelling: "Pastoral care in 

regard to theodicy can be a key factor in the psycho-sociological health 

of disabled families" (Ikeler, 1990:239). 

I .2.3.1 Die begrip teodisee 

Die HAT (1991) beskryf die begrip teodisee soos volg: "Die leer van die 

Godskennis volgens die menslike rede". Louw (2000:21), wys daarop 

dat teodisee as 'n teorie en rasionele ontwerp as sulks nie 'n begrip is 

wat in die Skrif voorkom nie. As 'n filosofiese konsep is dit egter 'n 

rasionele poging om God se optrede te probeer regverdig teen die 

agtergrond van die kwaad en ellende in hierdie lewe. Hauerwas 

(1990:42) haal Breuggemann aan wat se: "The conventional idea of 

theodicy concerns God in relation to evil. If God is powerful and good, 

how can there be evil in the world?" Uit persoonlike ervaring sowel as 

vorige navorsing (Breukelman et al. 1977:5; De Klerk, 1977:58-59; De 

Kock, 2003:2) is dit duidelik dat dit juis hierdie soort vraag is waarmee 

elke gesinslid, wat in 'n gestremde gesin ly, mee worstel. 



1.2.3.2 Sin van lyding 

Lewis (1978:98) is van mening dat alle lyding uiteindelik die persoon wat 

ly, tot onderwerping aan die wil van God bring en terselfdertyd diegene 

wat die lyding moet aanskou tot medelye en barmhartigheidsdade 

aanspoor. Louw (2000:171) s6: "God's involvement in suffering is 

clearly not evil. God's involvement implies wrathlpunishment in order to 

bring about the sinners salvation and preservation; its purpose is life to 

the glory of God" 

Volgens die Bybel moet die sin van lyding gesoek word langs die lyne 

van realisme binne 'n verbondsverhouding van genade en 

gehoorsaamheid aan God. Die Skrif gee egter nie 'n logiese 

verduideliking ten opsigte van lyding nie. In Logiese verduideliking 

verskaf in ieder geval maar baie min troos. Dit sus maar net die lydende 

se rasionele denke op 'n tydelike basis (Louw, 2000:171). 

Vir die doel van hierdie studie is die volgende aanhaling uit Louw 

(2000: 173) betekenisvol: 

The purposefulness of the Christian faith within the 

eschatological horizon of meaning outlines the telic 

dimension of Scripture. 'Telic' is derived from the 

Greek teleion, which implies purposefulness, and is 

used in Scripture in connection with direction and 

maturity of faith. Telic implies that a mature faith is 

directed by values and norms that brings a sense of 

purpose to existence and which unlock a future which 

is not dependent on human achievement but on God's 

faithfulness. Such believers are able to integrate 

suffering as a task and calling through which they can 

grow towards maturity. 



Die navorsingsvraag wat deur hierdie studie beantwoord wil word, is: 

Hoe kan 'n gesin pastoraal begelei word ten opsigte 

van die sin van lyding by gestremdheid? 

Vrae wat hieruit voortspruit, is 

Watter perspektief gee die Skrif op lyding? 

Wat is die verband tussen die Here Jesus Christus se lyding en 

gesinne met gestremde gesinslede se lyding? 

Watter aanduiding is daar uit ander wetenskappe ten opsigte van 

die perspektief op lyding? 

Hoe ervaar gelowige gesinne die sin in lyding vanwee 'n 

gestremde gesinslid? 

Watter waarde kan 'n pastorale begeleidingsmodel bied vir die 

hantering van lyding in 'n gesin met gestremde gesinslede? 

1.3 DOELSTELLING EN DOELWllTE 

I .3.1 Doelstelling 

Die oorkoepelende doelstelling van hierdie studie is om 'n model te 

ontwerp om aan te toon hoe gesinne met gestremde gesinslede ten 

opsigte van hulle lyding pastoraal begelei kan word om in die koninkryk 

van God diensbaar te wees. 

1.3.2 Doelwitte 

Die spesifieke doelwitte van die studie is 

Om 'n Skriftuurlike perspektief op lyding te gee. 

Om die verband tussen die Here Jesus Christus se lyding en 

gesinne met gestremde gesinslede se lyding aan te dui. 
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Om ander wetenskappe se perspektiewe op lyding teen die 

agtergrond van die Skrif na te gaan. 

Om die sin in die lyding by gestremdheid in gelowige gesinne 

met behulp van empiriese navorsing in perspektief te plaas. 

Om 'n pastorale model daar te stel sodat gesinne wat lyding by 

gestremdheid ervaar, sinvol tot diensbaarheid begelei kan word. 

1.4 SENTRAAL-TEORETIESE ARGUMENT 

Die sentraal-teoretiese argument van hierdie studie is dat die lyding wat 

gesinne ten'opsigte van gestremdheid ervaar in die lig van die Here 

Jesus Christus se lyding sinvol ervaar kan word en selfs tot 

diensbaarheid kan lei en dat daarvoor 'n beradingsmodel ontwerp kan 

word. 

1.5 METODE 

In die beantwoording van die verskillende navorsingsvrae word die 

prakties-teologiese model van Zerfass, soos deur Venter aangepas, as 

basis gebruik (vgl. Venter 1996:25 - 26). 

Daar is we1 ander metodes wat met hierdie studie gevolg sou kon word 

soos byvoorbeeld die narratiewe . Muller, Van Deventer en Human 

(2001 :76 - 96) gee in 'n artikel Fiction writing as metaphor for research: 

a narrative approach 'n motivering waarom hulle juis die narratiewe 

benadering vir navorsing verkies. Hulle beskou die persone met wie 

hulle onderhoude voer as "research participants" en "co-researchers". 

Hulle voel dat navorsers met ander metodes hulle "narrators 

pathologize or victimize". 

Brunsdon (2006:166) gebruik die narratiewe benadering met die 

volgende as motivering: "Die narratief ontvou dus aan die hand van 

bepaalde oogmerke en hou hom besig met die stories van mense om 
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die terapeutiese doelwitte te realiseer". Hy gaan verder deur te s6 dat 

die mense se "verhale" uiteindelik hulle lewens "vorm". 

Die probleem met hierdie navorsingsmetode binne die veld van die 

praktiese teologie is die feit dat dit, in plaas van die Skrif, die 

navorsingsobjekte met hulle eie verhale as vertrekpunt neem. 

Hierteenoor wys Venter (1996:25) daarop dat daar binne herderlike 

bediening twee onderskeibare refleksiedomeine aanwesig is, naamlik 

die kommunikatiewe handelinge in die opskrifgestelde openbaring en 

die komm~~nikatiewe handelinge in die konkrete bediening daarvan in 

die kerk. Vanuit die S krifopen baring word 'n basisteorie gevorm 

wat op h sistematiese wyse die wese en doel van kommunikatiewe 

handelinge beskryf. Vanuit die tweede refleksiedomein, die konkrete 

bediening, vind praktykteoretiese teorievorming plaas wat op sy beurt 

beskryf hoe h basisteorie in die praktyk behoort te funksioneer. 

Venter (1996:25) beskryf verder, na aanleiding van 'n model wat in 1974 

deur Zerfass ontwerp is, hoe 'n probleem in die bedieningspraktyk 

opgelos kan word. Op grond van Zerfass se skema word 'n basisteorie 

vanuit die Skrifopenbaring ontwerp. Daarna word die situasie aan die 

hand van empiriese gegewens ontleed, terwyl metateoretiese insigte 

ge'integreer word. Vanuit die basisteoretiese, word in hermeneutiese 

wisselwerking met die situasie-analise, 'n nuwe praktykteorie ontwerp 

(Venter, 1996:25 en 26; De Wet 2006:57 - 87). 



1.5.1 Basisteoretiese perspektiewe 

Uit die Heilige Skrif en teologiese tradisie word volgens 

grammaties-historiese eksegese basisteoretiese perspektiewe 

ontwikkel ten opsigte van die sin van lyding by gestremdheid. 

(vgl. Coetzee et a/. 1980: 12 - 26; Helberg , 1994:463 - 478, Van 

der Walt, 2006:22 - 23). 

I .5.2 Metateoretiese perspektiewe word ontwikkel vanuit: 

1.5.2.1 Toepaslike literatuurstudie uit pastorale-, psigologiese- 

en sosiale literatuur ten opsigte van die sin in lyding by 

gestremdheid. (vgl. Costandius,. 2003; De Klerk 1977; Guild- 

Smith, 1983; Ikeler, 1990; Joubert, 1986; Kern, 1985; Krige, 

1991 ; Lewis, 1978; Stolk & Kars, 1998). 

I .5.2.2 'n Empiriese studie deur middel van onderhoude met 'n 

fokusgroep van 6 gesinne met gestremde gesinslede oor die sin 

van lyding wat gedoen word deur van die ongestruktureerde 

aangesig-tot-aangesig onderhoudmetode gebruik te maak (vgl. 

Schurink, 1998:297 - 312). Hierdie stof sal kwalitatief verwerk 

word ter wille van die metateoretiese beoordeling ten opsigte van 

die sin van lyding by gestremdheid. 

I .5.3 Praktykteoretiese perspektiewe 

Hierdie perspektiewe sal verkry word deur die basisteoretiese 

gegewens en metateoretiese perspektiewe in hermeneutiese 

wisselwerking te plaas ten opsigte van die sin van lyding by 

gestremdheid. Hierdie praktykteoretiese perspektiewe sal gebruik 



word om 'n pastorale model voor te stel vir die begeleiding van 

gesinne wat lyding by gestremdheid ervaar. 

1.5.4 Vertrekpunte 

Die uitgangspunt ten opsigte van die metodologie in hierdie 

studie is dat die Skrif sentraal staan omdat dit gesagvol is v a n  

der Walt 2006:28). Venter (2005:221) sluit hierby aan deur 

daarop te wys dat God se doel met die Bybel transformering is - 

van 'n negatiewe toestand wat was, tot 'n positiewe toestand in 

die hede en in die toekoms (vgl. 2 Tim 3:16). 

1.5.5 Hylsy 

In die geval van die gebruik van die terme "hylsy" of "hy" of "sy" 

sluit dit manlik sowel as vroulik in en ook andersom. 

1.6 Hoofstukindeling 

1.6.1 Inleiding 

1.6.2 Basisteoretiese perspektiewe ten opsigte van die pastorale 

begeleiding van gesinne met betrekking tot die sin van lyding by 

gestremd heid. 

1.6.3 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die pastorale 

begeleiding van gesinne met betrekking tot die sin van lyding by 

gestremdheid vanuit ander sosiaal wetenskaplike literatuur. 

1.6.4 Metateoretiese perspektiewe op grond van 'n kwalitatiewe 

empiriese studie van enkele gesinne met gestremde gesinslede. 

1.6.5 Praktykteoretiese perspektiewe ten opsigte van die 

pastorale begeleiding van gesinne met betrekking tot die sin van 
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lyding by gestremdheid met die oog op die ontwikkeling van 'n 

pastorale model. 

1.6.6 Bevinding 

1.6.7 Bronnelys 



HOOFSTUK 2 

BASISTEORETIESE PERSPEKTIEWE TEN OPSIGTE VAN DIE 

PASTORALE BEGELElDlNG VAN GESINNE MET BETREKKING TOT 

DIE SIN VAN LYDING BY GESTREMDHEID. 

2.1 .I Doelstelling 

Hierdie hoofstuk het ten doel om 'n basisteorie met die Skrif as 

grondslag te formuleer met betrekking tot die pastorale begeleiding van 

gesinne ten opsigte van die sin van lyding by gestremdheid. Venter 

(1996:25) beskryf, na aanleiding van 'n model wat in 1974 deur Zerfass 

ontwerp is, hoe h probleem in die bedieningspraktyk opgelos kart word. 

Volgens hierdie skema word 'n basisteorie vanuit die Skrifopenbaring 

ontwerp. Daarna word die situasie aan die hand van empiriese 

gegewens ontleed, terwyl metateoretiese insigte ge'integreer word. 

Vanuit die basisteoretiese, word in hermeneutiese wisselwerking met 

die situasie-analise, h nuwe praktykteorie ontwerp (Venter, 1996:25 en 

26; De Wet, 2006:72 -77). 

Om 'n basisteorie te ontwerp, word bepaalde Skrifgedeeltes, wat met 

lyding in verband staan, gei'dentifiseer en dan met behulp van 

grammaties-historiese eksegese ontleed (vgl. Coetzee ef a/. 1980:12 - 

26; De Klerk & Van Rensburg, 2005:77 - 92; Van der Walt 2006:23). Uit 

die Skrifgedeeltes wat so ontleed word, word dan bepaalde 

openbaringshistoriese perspektiewe verkry wat vervolgens weer met die 

lyding wat gesinne met 'n gestremde gesinslid ervaar, in verband 

gebring sal word. Op grond van hierdie perspektiewe word 

gevolgtrekkings gemaak. Hierdie gevolgtrekkings sal op hulle beurt 

weer saam met die metateoretiese perspektiewe (Hfst. 3 en 4) gebruik 

word om uiteindelik praktykteoretiese perspektiewe (Hfst. 5) te 
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ontwikkel ten opsigte van die begeleiding van gesinne met betrekking 

tot die sin van lyding by gestremdheid. 

2.1.2 Motivering: 

Lyding op sigself is, omdat dit die mens se liggaamlike sowel as 

geestelike identiteit raak, 'n baie komplekse saak. Dit laat vrae oor die 

mens se waardigheid, sowel as God se bestaan en sy regverdigheid, na 

vore tree (De Klerk, 1977:37, Yancey, 1990:77, Carson 1999: 17, Louw, 

2000:9, Woodall 2004:54). 

2.1.2.1 Lyding en die mens se verhouding tot God 

Yancey (1990:20) maak die volgende opmerking: 

As I did library research on the problem of pain, I 

discovered that many great philosophers, otherwise 

sympathetic to Christian principles and ethics, have 

stumbled over this problem of pain and suffering, 

ultimately rejecting Christianity because of it" 

(Beklemtoning deur navorser). 

Louw (2000:9) wys op die volgende: 

"... one can say that human suffering is not so much about 

the pain, afflictions and tragic events which befall us on our 

journey through life, but about the quality o f  our reaction 

to threatening and traumatic events. Suffering affects our 

dispositions, attitudes, norms and values. It challenges 

our philosophy of life and our quest for meaning and 

significance" (Beklemtoning deur die navorser). 



Die volgende opmerking van Yancey (1990:77) is beslis ook 

veelseggend in die verband: "Wondering about God is an almost 

universal part of the experience of suffering" (Beklemtoning d e ~ r  

navorser). 

Omdat lyding die mens noodwendig na die sin van die lewe en 

daarmee saam na die bestaan van God sowel as sy regverdigheid en 

liefde laat vra, is dit belangrik om die Skrif as basis vir 'n studie in die 

verband te neem. (Lewis, 1978:45, Searle, 2003:261, De Klerk, 

2003:32). 

2.1.2.2 Die Skrif verbind lyding direk aan die sondeval. 

God s6 net na die sondeval in soveel woorde vir sowel Eva (Gen. 3: 16) 

as Adam (Gen. 3:17 - 19) dat hulle toekoms vol lyding, moeite en pyn 

sal wees. Weens die sonde, om soos God te probeer wees, sou die 

vrou smart he in verband met swangerskap en die man in die uitvoering 

van sy werk (Helberg, 1994:464). 

Lewis (1978:77) het dieselfde idee as hy sg: "It is men, not God, who 

have produced racks, whips, prisons, slavery, guns, bayonets, and 

bombs; it is by human avarice or human stupidity, not by the 

churlishness of nature, that we have poverty and overworkn. 

Die sonde het na die sondeval met rasse skrede uitgebrei en 

toegeneem. Soveel so dat die aarde en die mense op die aarde net 

voor die sondvloed (Gen. 6:11 en 12) as "korrup" en "verrot" beskryf 

word (Bavinck, 1976, Dee1 3:54). Volgens Berkhof (1 976:259) het 

sonde 'n algehele versteuring in die mens se hele lewe gebring. In die 

lig hiervan se hy: "The sufferings of life, which are the result of the 

entrance of sin into the world, are also included in the penalty of sin" 

(Beklemtoning deur navorser). 



Hoewel dit soms duidelik we1 die geval is (bv. Num 14:lO - 12 en 1 

Sam. 12:13 - 14), verbind die Skrif nie deurgaans 'n bepaalde stuk 

lyding (straf) direk aan 'n spesifieke sonde nie (Helberg, 1994:474). 

Viljoen (2006:228 en 229) kom in sy studie oor Jesus en 

demoonuitdrywing tot die gevolgtrekking dat daar in die Skrif ook 'n 

duidelike onderskeid tussen gestremdheid opsig self en 

demoonbesetenheid bestaan. Hy wys daarop dat berigte van eksorsie 

en gesondmaking in die evangelies van mekaar onderskei moet word as 

onafhanklike genres, elk met hulle eie motiewe. Die lyding wat met 

gestremdheid gepaard gaan, kan dus nie uitsluitlik aan die bose 

toegeskryf word nie. 

Die gevolge van die sondeval is egter so ingrypend en vernietigend dat 

dit die hele mensdom in die ellende van die ewige dood en smarte van 

die he1 dompel (Bavinck, 1976, Deel3:59 - 61 ; Helberg, 1994:464). Die 

Here Jesus Christus wys in Luk. 13:2 - 5 daarop dat lyding en pyn (as 

straf) inderwaarheid alle mense toekom omdat alle mense sondaars is. 

Die apostel Paulus se uitspraak in Rom. 3:lO - 18 bevestig ook dat Alle 

mense sondaars is en gevolglik God se straf verdien. De Klerk 

(1977:62) verkies om in die verband van solidhre skuld en gevolglike 

kollektiewe lyding te praat. 

2.1.2.2.1 Alle mense op aarde "verdien" lyding 

In die lig van die Skrif kan geen mens op aarde daarop aanspraak maak 

dat hy of sy nie pyn en lyding verdien nie. Vanwee alle mense se 

verbonden heid aan Adam (Rom. 5:12- 14) het die sonde tot die hele 

mensdom deurgedring. Elke mens op aarde is 'n sondaar wat voor God 

skuldig staan (Bavinck, 1976, Deel 2548). Lyding in sy vele vorme is 

op grond daarvan 'n noodwendige deel van die (sondige) mens se 

aardse bestaan: 



Behalve schuld en smet is naar de Heilige Schrift 

ook het lijden eene straf voor de zonde ... 

Hiermede is voor de menschheid en voor heel de 

aarde de lijdensgeschiedenis geopend. En al de 

lijden, dat hier op aarde de menschen treft, een kort 

leven, een plotselinge gewelddadige dood, 

hongersnood, pest, oorlog, nederlaag, 

kinderloosheid, smartelijke verliesen, berooving van 

goederen, verarming, misgewas, sterfte van het 

vee enz. Het heeft alles zijne oorzaak, we1 niet 

steeds in personeele zonden, want er is ook een 

sparen der goddeloozen Gen 18:26v., en een 

straffen ter beproeving der rechtvaardigen, Job 1, 

Luk 13:21, Joh 9.1, 11:4, 2 Cor 12:7, maar toch in 

de zonde in het algemeen; zonder zonde ware er 

ook geen lijden ..." (Bavinck, 1976, Deel 3:157), 

(Beklemtoning deur navorser). 

Louw (2003:385) wys in die volgende aanhaling op die feit dat die 

verband wat daar tussen lyding en die bose (sonde) bestaan in wese 'n 

prakties teologiese probleem is: 

A critical reflection on praxis that does not take into 

account human suffering is mere praxeology (i.e. 

Kirchenlehre, the reflection on practicalities, 

ministerial issues, and communication skills) that 

circumvents the most complicated and "practical" 

issue of all: theodicy and the link between God, evil 

and suffering. 



2.1.2.2.2 'n Pastorale antwoord 

Die uitdaging is dus nie om oor die oorsprong van lyding en die bose te 

teoretiseer nie, maar juis om 'n pastorale antwoord op lyding te vind. 

Hierdie antwoord moet deur middel van 'n hermeneutiese proses 

gesoek word. Louw (2003:387) maak die volgende opmerking ten 

opsigte van die noodsaak van so 'n hermeneutiese proses in die 

pastoraat: 

In a pastoral approach, our focus is not on the 

ontology of suffering and evil, but rather on a 

hermeneutic of suffering and evil that challenges a 

theistic understanding of the power of God. Such a 

hermeneutical stance can lead to concrete actions 

of hope and diakonia. 

2.2 IDENTIFISERING VAN TOEPASLIKE SKRIFGEDEELTES 

Om basisteoretiese perspektiewe ten opsigte van die sin van lyding by 

gestremdheid te vorm, is daar met behulp van konkordansies asook die 

rekenaar na gedeeltes in die Bybel gesoek wat met gestremdheid en 

gepaardgaande lyding in verband staan. Trefwoorde soos onder andere 

lyding, gebreklik, blind, doof; siek, pyn en (veqlam is in verskillende 

kombinasies in die soektog gebruik. Vir die doel en omvang van hierdie 

studie kan uit die aard van die saak nie 'n volledige lys van sodanige 

Skrifgedeeltes aangedui of bespreek word nie. 

2.2.1 Enkele voorbeelde van gestremdheid in die Skrif. 

Sonder om er~igsins op volledigheid aanspraak te maak, kan daar na 

enkele voorbeelde in die Skrif verwys word waar persone, enlof hulle 

naasbestaandes, as gevolg van een of ander vorm van 
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gestremdheid gely het. Die gestremdheid wissel van fisies tot 

geesteli k. 

Volgens Lev. 21:16 - 24 het die Here enige persoon uit die 

priestergeslag wat 'n liggaamlike gebrek gehad het, verbied om 

te offer. Geen blinde of kreupele of iemand met 'n misvormde 

gesig of liggaamsdeel was naby die altaar of voorhangsel 

toegelaat nie. Hierdie melise moes dus enersyds hulle 

gestremdheid hanteer en andersyds aanvaar dat hulle nie geskik 

was om in die Here se diens te werk nie. 

Mefiboset, 'n seun van Jonata~i (die seun van Saul), ly as gevolg 

van die feit dat hy verlam of kreupel was. Hy het as kind tydens 

'n vlugtog geval(2 Sam. 4:4). Dawid ontferm horn oor die 

gestremde man. 

Volgens Matt. 17:15 het 'n man voor Jesus kom kniel en gesg: 

"Here, ontferm U tog oor my seun, want hy is geestelik 

versteurd en hy ly verskriklik. Hy val dikwels in die vuur en 

dikwels in die water" (Beklemtoning deur navorser). 

Jesus het volgens Luk. 18:35 e.v. naby Jerigo 'n blinde man 

gekry wat langs die pad gesit het. As gevolg van sy 

gestremdheid het hy 'n bedelaar geword. 

Gestremdheid, en die lyding wat daarmee gepaard gaan, is 

destyds dikwels sonder meer met 'n mens se sonde in verband 

gebring. Daarom vra Jesus se dissipels in Joh. 9:2: "Rabbi, 

deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie 

of sy ouers s'n?" (Beklemtoning deur navorser) 

Die apostel Paulus het ook op 'n besondere manier as gevolg 

van sy doring in die vlees (2 Kor. 12:7) lyding ervaar. Hierdie 
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doring in sy vlees kan volgens 'n meer resente hipotese moontlik 

met gebrekkige sig, dit wil se met gestremdheid, in verband 

gebring word (Hughes, 1986:444; De Kock 2003:37). 

Terwyl hierdie studie die lyding wat gesinne as gevolg van 

gestremdheid ervaar, navors, en bogenoemde Skrifgedeeltes nie 

noodwendig die belewing van lyding in so 'n gesin op sigself nader 

omskryf nie, sal ander Skrifgedeeltes, waar die belewing van lyding 

juis meer prominent is, bestudeer moet word met die doel om die aard, 

impak en gevolge van lyding na te gaan. 

Ter wille van duidelikheid moet op hierdie stadium daarop gewys word 

dat die terme lyding en pyn in hierdie studie as sinonieme gebruik word. 

Die begrip lyding word beskryf as smart ellende en pyne terwyl die 

begrip pyn beskryf word as liqaaamlike lydina verdriet, smarf, 

sielelvding (HAT 1 99 1 $68 en 869). 

2.2.2 Die voorkoms van lyding as fenomeen in die Skrif 

Die Skrif verwys reeds baie vroeg (Gen. 3:16 - 19) na pyn of lyding in 

die mens se lewe. Hierdie pyn en lyding staan, soos in 2.1.2.2 vermeld, 

in direkte verband met die sondeval (Ps. 32:3, Ps. 51.9 & 10, Spr. 11 :20, 

Spr. 12:2, Joh. 9:2, Rom. 8:18 e.v.) en kan daarom ook sondermeer as 

'n noodwendige gevolg van die mens se sonde beskou word (vgl, in 

die verband Ridderbos, 1975:95; Berkhof, 1976:225; Heyns, 1978: 198, 

Lewis. 197857; Carson, 1999:41, De Kock 2003:23,24). 

Die Skrif gee nog 'n eenvoudige nog 'n eenvormige antwoord op die 

oorsaak van pyn en lyding. Yancey (1 990:78) toon met die volgende 

paar voorbeelde die problematiek aan waarvoor 'n mens te staan kom 

as jy na 'n direkte oorsaak vir lyding of selfs net na die oorsprong van 

lyding in die Bybel begin soek: 



Gen. 38:7. In hierdie vers word God baie duidelik as die 

oorsprong van Er se dood aangedui: "...Er...was in die oe van 

die Here 'n slegte man, en die Here het hom laat stelf'. 

Job 2:4 - 7. Volgens hierdie verse kan daar ook 'n kombinasie 

van oorsake wees. Satan veroorsaak die pyn en lyding, maar 

eers nadat hy God se toestemming ontvang het. 

Spreuke 26:27. Hierdie vers verklaar lyding weer as die 

noodwendige gevolg van 'n persoon se eie verkeerde optrede. 

Lukas 13: 10 - 16. Satan, of ten minste 'n bose gees, was 

verantwoordelik vir die vrou se toestand (vgl. verder ook die 

apostel Paulus se opmerking in 2 Kor. 12:7). 

2.3 DIE IDENTIFISERING VAN 'N VERBANDHOUDENDE 

STRUKTUUR TUSSEN DIE SKRIFGEDEEL'TES EN DIE BELYDENIS 

Omdat hierdie studie veral die sin van lyding by gestremdheid in die 

oog het, en daar nie 'n volledige of uitgebreide voorbeeld daarvan in die 

Skrif gevind kan word nie, sal vervolgens na bepaalde 

verbandhoudende lyne uit verskillende Skrifgedeeltes gesoek word. Om 

hierdie lyne te identifiseer, te verstaan en sinvol deur te trek is van die 

openbaringshistoriese vertrekpunt uitgegaan. Van der Walt (2006:21) 

se in die verband: "Openbaringsgeskiedenis bestudeer die Bybelfeite. 

Dit gaan nie om mites of verhale, teoriee of spekulasies nie, ook nie oor 

die ervarings of nadenke van die skrywers nie ... Die feite het 'n 

boodskap. Hulle wil vir ons iets se, iets aan ons openbaar ... En dan is 

daar ook 'n baie uitdruklike band tussen die feite. Daar loop 'n lyn (selfs 

lyne) deur die feite". 

Die Heidelbergse Kategismus is die bekendste en 

verbruikersvriendelikste van die gereformeerde belydenissskrifie. Die 
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hooflyne van die Skrif naamlik sonde, verlossing en dankbaarheid word 

op 'n gestruktureede en persoonlike manier daarin hanteer. In die lig 

hiervan kan dit as 'n goeie paradigma vir die pastoraat dien. 

2.3.1 Die Heidelbergse Kategismus en lyding 

Venter (1991:47) wys in 'n insiggewende artikel op pastorale 

perspektiewe en motiewe uit die Heidelbergse Kategismus 

(voortaan afgekort as HK). Hy se in die betrokke artikel dat die HK 

basies rondom drie doeleindes ontstaan het. Dit moes (a) dien as bron 

van kennis vir die jeug, (b) as bron van kennis vir leraars en ouers in die 

onderrig van die jeug, en (c) as preekstof in die erediens. Hy gaan dan 

verder deur te se: "Al word pastorale doeleindes nie eksplisiet in hierdie 

drie doelstellings verwoord nie, kan we1 gese word dat 'n uiteindelike 

doelwit met die HK ... moeilik anders kan wees of losgemaak kan word 

van 'n pastorale doelwit". 

Venter, (1991:50) s& verder: "... die uniekheid van die HK Ie in vraag en 

antwoord 1. . . . Omdat reg van die aanvang af oor die 'in-Christus-wees' 

gehandel word, kan gese word dat die inhoud van die hele HK in 

gekonsentreerde vorm in die eerste vraag en antwoord saanlgevat 

word, of ook dat Sondag I die skopus van die hele HK is". 

Die Heidelbergse Kategismus staan algemeen bekend as 'n troosboek 

(Hoeksema, 1976 Vol. 1 :49) en daarom kan veronderstel word dat dit 'n 

besondere plek in die pastoraat behoort in te neem. Tog is dit skynbaar 

nog baie min, indien enigsins, as pastorale hulpmiddel aangewend 

(Venter 1991 :48). 

Die verband tussen sonde en lyding is reeds in 2.1 -2.2 aangetoon. Die 

Heidelbergse Kategismus noem sonde en ellende ook in dieselfde 

verband. Die begrip ellende word deur die HAT ( I  991 :200) beskryf as 

beklaenswaardige toestand, nood, rampspoedigheid of gesukkel. 
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Ellende is dus die beskrywing van die mens se toestand as gevolg 

van die sonde en kan verder ook met die belewing van lyding in 

verband gebring word. 

Die openbaringshistoriese lyne in die Skrif wat oor sonde en ellende 

handel en die noodwendige verband wat dit met lyding het, word 

inderwaarheid op 'n baie logiese en sinvolle manier deur die HK aan die 

lig gebring. 

2.3.2 Die Heidelbergse Kategismus en troos 

Venter (1991:51) wys daarop dat Sondag 1 vraag I onmiddellik 'n 

troosperspektief gee. Die mens leef in ellende en daarom die eerste 

vraag: "Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?". Die HK volstaan 

dan deur die inhoud van die troos te verwoord as: "... dat ek met 

liggaam en siel, in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my 

getroue Saligmaker, Jesus Christus behoort ..." 

Vraag 2 volg logies op vraag en antwoord 1 : 

Vraag 2: "Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie 

troos salig te kan lewe en sterwe? 

Antwoord: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my 

sonde en ellende is; ten tweede; hoe ek van my 

sonde en ellende verlos word en ten derde hoe ek 

God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees" 

(Psalmboek, 2001 :33) (Beklemtoning deur navorser). 

2.3.3 Die Heidelbergse Kategismus wys die pad van verlossing 

Die hele HK as gereformeerde belydenisskrif word volgens 

bogenoemde drie punte in Sondag 1 vraag en antwoord 2 (ellende, 
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verlossing, dankbaarheid) ingedeel om sodoende 'n troosboek vir die 

mens in die belewing van sy lyding (ellende) te wees (Hoeksema, 1976 

Vol. 1 :49). 

De Bruyn (1997:3) se die volgende oor die HK as troosboek: 

God troos nie met blote gebare of mooiklinkende 

maar lee woorde soos: 'Elke donker wolk het 'n silwer 

rand' nie. God troos deur die sonde as oorsaak van 

die mens se lyde, droefheid en die behoefte aan troos 

weg te neem. Daarom beloof God direk na die 

sondeval dat daar Een sal kom wat die Satan se kop 

sal vermorsel, die mens van sy sonde sal verlos en 

die breuk met God sal herstel sodat die mens weer 

ware troos by God kan kry. 

Vir hierdie studie is die lyn wat die HK op grond van die Skrif volg, veral 

belangrik aangesien dit die lydende (ellendige) mens (Sondag 2 - 4) 

na die Here Jesus Christus as Verlosser lei (Sondag 5 - 31). Die 

verloste mens is dan weer in staat tot 'n ware dankbaarheidslewe 

(Sondag 32 - 52) onder leiding van die Heilige Gees wat noodwendig 

ook 'n sinvolle lewe is (Ursinus, 1886:25, Van Bruggen, 2000:23). 

Hoeksema (1976:43 en 44) verduidelik in sy verklaring van die 

Heidelbergse Kategismus die troos wat daar in en deur Christus is 

soos volg: 

"But why is this true? How is this possible? What, 

then, is there in this relationship to Christ that causes 

it to be the source of such an all-comprehensive 

comfort? ... He is Christ, the Lord! He is the Lord of 

heaven and earth! ... He is the Alpha, and also the 

Omega! Nothing exists that does exist, nothing 
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moves that does move, nothing develops that does 

develop, nothing happens that does happen, whether 

sickness or health, whether prosperity or adversity, 

whether joy or sorrow, whether war or peace, whether 

angels or principalities or powers, - nothing in heaven 

or in earth or in hell exists or acts but for Him! The 

very world is upheld by Him, governed by Him. All 

the lines of history converge in Him. He is the center 

of all things, the reason for all things, the pivot on 

which all things turn, in order that in Him and through 

Him all things might be to the praise of Him that 

created them! No, 'things are not what they seem.' 

They may seem hopeless chaos, vanity of vanities, 

encircled by death, from which there is no way out. 

But in Christ, God's Christ, the Lord of life and death, 

the Lord of all, they have their reason and their unity". 

Elke mens op aarde ervaar op een of ander manier lyding en dit boonop 

in wisselende grade. Lyding is 'n persoonlike saak wat deur elke mens 

in sy besondere omstandighede op 'n bepaalde wyse hanteer moet 

word. Die ervaring en hantering van lyding kan in die lig van die HK as 

die mens se ellende beskryf word. Die enigste troos wat die mens 

volgens die HK in sy ellende kan ervaar, is die troos wat daar in die 

Here Jesus Christus gevind word (Van Bruggen, 2000:21). 

2.4 ENKELE PERSONE IN DIE BYBEL AS VOORBEELDE TEN 

OPSIGTE VAN LYDING 

Met behulp van konkordansies asook die rekenaar is daar na bepaalde 

persone in die Bybel gesoek wat lyding ervaar het sodat die fenomeen 

van lyding aan die orde kan kom. 



Vervolgens sal nou na bepaalde persone in die Skrif verwys word. Op 

brierdie stadium sal voorlopig net 'n baie kort motivering gegee word 

waarom die betrokke persoon in sy bepaalde omstandighede vir die 

studie gekies is. Daarna sal, in die volgende afdeling, 

verbandhoudende Skrifgedeeltes wat juis met die betrokke persoon se 

lyding te doen het aan die hand van die openbaringshistoriese metode 

geeksegetiseer word. 

Verder sal gepoog word om met behulp van die gedagterigting wat die 

HK (sonde, verlossing en dankbaarheid) volg, telkens by Skrifgegronde 

pastorale lyne ten opsigte van die sinvolle hantering van lyding by 

gestremdheid uit te kom. Soos Venter (1991 :67) dit goed saamvat: 

"Die HK wil inderdaad pastoraal funksioneer as unica tua consolatio - in 

lewe en in sterwe". 

Op hierdie stadium rnoet by herhaling vermeld word dat die betrokke 

persone, na wie in die Skrif verwys sal word, se lyding nie noodwendig 

met gestremdheid op sigself in verband gebring kan word nie. Tog sal 

hulle belewing van lyding (ellende) sowel as die marlier waarop hulle 

dit in hulle verhouding met die Here hanteer (verlossing), asook 

hulle reaksie op God se verlossing- die sin in lyding - 
(dankbaarheid) waarskynlik vir hierdie studie verhelderend wees. 

2.4.1 Josef - Lyding is deel van God se raadsplan - (Gen. 37 - 50) 

Josef se lewe gaan met veel lyding gepaard. Hoewel hy deur sy 

oormatige selfversekerdheid, in samehang met die feit dat sy pa horn 

voorgetrek het, tot 'n groot mate vir sy eie lyding verantwoordelik was, 

kan sy lyding redelik gemaklik met God se raadsplan vir sy volk in 

verband gebring word. Volgens Gen. 37:18 e.v. het sy broers glad nie 

van hom gehou nie en hom in 'n put gegooi. Daarna verkoop hulle hom 

aan die lsmaeliete terwyl hulle vir hul pa s& 'n roofdier het horn 

opgevreet. In Egipte beland Josef volgens Gen. 39 onskuldig in die 
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tronk. Josef het verstaan dat hy hierdie pad van lyding moes loop (Gen. 

50:20) juis omdat die Here volgens sy ewige raadsplan vir Jakob en sy 

huis na Egipte wou lei en van hulle 'n groot volk wou maak (Helberg, 

1976: 189; Mathews, 2005927). 

2.4.2 Job - Skynbaar onverdiende lyding - (Job 1 - 42) 

In die boek Job sien 'n mens 'n faset van lyding wat, op die oog af, baie 

onnodig en onverdiend skyn te wees. Job "... was vroom en opreg en 

het God gedien en die kwaad vermy" (Job 1:l). Job het beslis nie 

onverantwoordelik opgetree nie. As daar iemand was wat skynbaar nie 

lyding verdien het nie, was dit juis Job. Maar dan tref die 

allerverskriklikste rampe en ellende hom. Die boek handel dus oor die 

worsteling van die regverdige met die vraag waarotrl hy deur lyding 

getref word as God dan almagtig en liefdevol is (Kroeze, 1961:23; 

Wilkinson en Boa 1983: 145; Alden, 1993:47). 

Thus in a matter of hours all the terrors of hell are 

poured out on poor Job, utterly reversing his fortune 

and health ... The pain he can somehow put up with. 

What bothers him more is the sense of betrayal. 

Until now he has always believed in a loving God. 

But the facts simply don't add up. He asks 

anguished questions, the same questions asked by 

nearly everyone in great pain. Why me? What did I 

do wrong? What is God trying to tell me?" (Yancey 

1990:87 en 88). 

'n Studie van die boek Job is noodsaaklik omdat sowel die satan as Job 

se vriende 'n verkeerde siening oor die oorsaak en die gevolge van 

lyding in die mens se lewe gellad het. Hierdie verkeerde siening word 

duidelik in die boek Job aangetoon. 



2.4.3 Dawid - Het God horn vergeet en waarorn moeshy 

onregverdig ly? - (Ps. 13 en Ps. 59) 

Dawid is op 'n vroee stadium in sy lewe deur Saul 

vervolg en selfs soos 'n dier gejag (vgl. 1 Sam 18:10, 

11 en 25; 1 Sam 19:9 e.v. asook 1 Sam 21 - 24) 

Later moes Dawid dit beleef dat sy eie seun Absalom 

teen honi in opstand kom en selfs 'n groot deel van 

die volk in hierdie opstand teen sy vader saamsleep 

(2 Sam 15 - 19), soos Wilkinson & Libby (1983:84) dit 

kleurvol beskryf: 

Trouble and heartache roared into 

David's life like a flood. In short order, 

he lost his job, was driven from his wife 

and home, was separated from his best 

friend, and was forced to flee to the 

wilderness for his very life. The same 

army he previously led in triumph only a 

few months earlier was now pursuing 

him as Public Enemy Number One: 

Dawid se lyding vind neerslag in verskeie van die psalms wat hy geskryf 

het. Daar sal egter in die studie net op twee van die psalms (Ps. 13 en 

59) gefokus word, omdat beide met Dawid in sy lyding te doen het. 

2.4.3.1 Psalm 13 (Het God vir Dawid in sy lyding vergeet?) 

Dawid het beslis lyding ervaar toe hy Psalm 13 geskryf het. Hy het 

gevoel God het horn vergeet. Dit voel vir hom asof die Here hom aan 

sy eie lot oorgelaat het en Hom nie aan sy lyding en ellende steur nie 

(Calvyn, 1979, Vol IV 2: 137; Plumer, 1978: 187). Die Psalm neem die 

vorm aan van 'n klaaglied deur 'n indiwidu, naamlik: (a) Inleiding; (b) 
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Die weeklag; (c) 'n Belydenis van vertroue in God; (d) 'n Smeekbede; 

(e) 'n Lofprysing (Wilkinson & Boa, 1983:156; Mays, 1994:21 ). 

2.4.3.2 Psalm 59 (Laat God hom onregverdig ly?) 

Dawid het hierdie psalm geskryf toe Saul hom wou doodrnaak (vgl. vers 

1 met 1 Sam 19:l l). Volgens vers 4 beleef Dawid die bedreiging as 

onregverdig omdat hy nie dink dat hy iets verkeerd gedoen het nie 

(Plumer, 1978:606 en 609). Dit is juis hierdie skynbare 

onregverdigheid in lyding wat dit vir die lydende so moeilik 

hanteerbaar maak (Hauerwas, 1990:67; Searle, 2003:261). 

2.4.4 Die Here Jesus Christus - Die verpersoonliking van alle 

menslike lyding - (Hoofsaaklik volgens die vier Evangelies) 

Alle menslike lyding trek saam in die lyding wat ons Here Jesus Christus 

op aarde moes ondergaan. Sy worsteling in Getsemane waar Hy bid 

dat die lydensbeker, indien moontlik, tog by Hom sal verbygaan (Matt 

26:39 en 42) is die bevestiging van sy lydensweg. Sy bitter lyding aan 

die kruis wat Hom laat uitroep: "My God, my God, waarom het U my 

verlaat?" (Matt 27:46), is uiteindelik die wentelpunt van God se 

verlossing en oordeel. Louw (2000:73) si3 dat God in Christus aan die 

kruis met die mens in sy lyding identifiseer. 

2.4.5 Paulus - Lyding is onafwendbaar - (Romeine 8) 

In Romeine 8 verwys Paulus na die "lyding wat ons nou moet 

verduur". Volgens Nygren (1978:324) is die mens op aarde aan alle 

moontlike verskillende vorme van lyding onderwerp omdat ons nog in 

hierdie bedeling leef. Hoewel ons op grond van die Here Jesus Christus 

se verlossingswerk nou reeds deel het aan die toekomstige bedeling, is 

ons in ons aardse liggame vasgevang en beleef lyding omdat dit die 

gevolg van die sonde is (Ridderbos, 1975:114). Daarom s6 die apostel 
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Paulus dat hy daarvan oortuig is dat, a1 is die lyding wat ons nou moet 

verduur baie erg, dit nie kan opweeg teen die heerlikheid wat God vir sy 

kinders en sy skepping in die toekoms sal laat aanbreek nie. Hy wys 

ook in Rom 8:24 en 25 op die lewende hoop wat daar, by die gelowige 

wat ly, bestaan. 

2.5 EKSEGETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE BE'TROKKE 

SKRIFDELE 

Om hierdie toepaslike Skrifgedeeltes, met motivering vir gebruik, soos 

dit hierbo aangedui, in perspektief te plaas en die nodige 

openbaringshistoriese lyne te volg, sal elke Skrifgedeelte binne sy 

konteks geeksegetiseer word. Daarmee saam sal dit binne die 

raamwerk van die HK (ellende, verlossing, dar~kbaarheid) geplaas word. 

Sodoende sal die "troos" (vgl. HK Sondag 1 v. I) wat die 

verlossingswerk van ons Here Jesus Christus bied, ook binne die 

bepaalde pastorale konteks van lyding by gestremdheid verdiskonteer 

word. 

2.5.1 Josef - Lyding is deel van God se raadsplan - 
(Genesis 37 - 50) 

2.5.1 1 Josef se ellende 

Hoewel Josef se lyding skynbaar eers werklik begin wanneer sy broers 

horn gryp en in die put gooi, moet 'n mens dit teen die groter agtergrond 

van God se raadsplan beskou (Helberg, 1976:191). Om dus te 

verstaan hoe Josef se lyding binne God se raadsplan inpas en verder 

ook onder sy soewereine beheer plaasvind, moet dit sowel teen die 

agtergrond as die bree verband van die boek Genesis geplaas word. 

Waltke (2001:19) wys daarop dat die boek Genesis in die volgende 6 

hoofdele ingedeel is: 



Section Extent Structure 

Primeval History 1:l - 11:26 alternating 

Abraham cycle 1 1 :27 - 22:24 concentric 

Linking material 23: 1 - 25: 18 parallel with 35:23 - 36:43a 

Jacob cycle 25: 19 - 35:22 concentric 

Linking material 35:23 - 36:43a parallel with 23: 1 - 25: 18 

Josef cycle 37:2 - 50:26 concentric 

(Beklemtoning deur navorser) 

Hiervolgens beklee Josef se geskiedenis 'n prominente plek in die boek. 

God gebruik juis vir Josef om die lsraeliete fisies te red deur hulle kos te 

gee en hulle ook geestelik te red deur hulle van die Kanaiiniete te skei. 

Hy leer hulle verder ook om mekaar lief te he (Waltke, 2001 :491). 

Wilkinson en Boa (1983:5) verskaf op hulle beurt weer die volgende 

verhelderende en ook insiggewende indeling van die boek Genesis: 
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Ook volgens bogenoemde skematiese indeling is Josef h prominente 

Eden - Haran 

0 (4004)- 2090 v.C. 

figuur en sluit sy geskiedenis direk aan by die van die aartsvaders 

Haran - Kanaan I Kanaan - Egipte 

2090 - 1897 v.C. 1897 - 1804 v.C. 

Abraham, lsak en Jakob en pas dit in by God se heilsplan vir sy 

verbondsvol k. 

Waltke (2001 :493) gee 'n skematiese uiteensetting van Josef se 

lewe. lndien hierdie indeling by die van Wilkinson en Boa (1983:ll) 

gei'nkorporeer word, kan God se hand in Josef se geskiedenis, wat 

kennelik van swaar lyding getuig, duidelik waargeneem word. Sy plan 

met Josef se lewe word sodoende duidelik. 



Josef se lewe 37:l - 50:26 

A Inleiding tot disfunksionele gesin in 

Kanaan 

1. Josef se broers verwerp en verkoop hom 

2. Juda sondig teen Tamar 

B Die opgang van Josef in Egipte 

I. Josef se toets met die Egiptiese vrou 

2. Josef se toets met Egiptiese samelewing 

3. Josef se toets met die Farao se drome 

4..Josef word aangestel oor Egipte 

C Die disfunksionele gesin se herstel 

1. Josef se broers besoek Egipte 

2. Josef se broers besoek Egipte vir die 

tweede maal 

3. Josef se broers word getoets en herstel 

4. Jakob se herstelde gesin trek na Egipte 

D Die gesin word in Egipte geseen, soek 

na beloofde land 

1. Jakob arriveer in Egipte 

2. Josef se administrasie van Egipte 

3. Jakob seen vir Josef 

4. Jakob seen die twaalf stamme 

5. Jakob sterf in Egipte 

6. Josef sterf in Egipte 

Uit bogenoemde skematiese uiteensetting is dit duidelik dat God besig 

is met voorbereidings om sy verbondsvolk na Egipte te verskuif. Hy is 

besig om sy volk af te sonder. Josef sou hier 'n belangrike instrument 

in God se hand wees Valtke, 2001:497). Aanvanklik maak God, deur 

middel van drome, aan Josef die besondere posisie wat hy beklee, 

bekend. Die ander genrve buig voor sy gerf en die son, maan en sterre 

buig voor hom neer (3717 & 9). Josef het homself egter hieroor begin 
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aanstel. Hy het hoogmoedig geword (Woodall, 2004:59). Boonop is hy 

deur sy pa voorgetrek omdat hy Ragel, sy pa se lieflingsvrou, se kind 

was. Vir hierdie voortrekkery en verwaandheid sou hy en sy pa volgens 

Gen. 37:28 - 36 duur betaal (Helberg, 1976: 189, Waltke, 2001 :500). 

Selfs ten opsigte van sy geestelike lewe was Josef verwaand en 

hoogmoedig. God het deur middel van die drome Josef se belangrike 

rol in sy gesin se toekoms aan hom geopenbaar, om hom voor te berei 

vir sy dienswerk, maar hy tree vermakerig op. Dit is eers later in sy 

lewe, nadat hy op die harde manier (lyding) geleer het, dat Josef begin 

begryp dat die gawe wat hy ontvang het om drome uit te 16 se doel was 

om ander mense te red (Woodall, 2004:59). 

2.5.1.2 Josef se verlossing 

2.5.1.2.1 Josef se verlossing kom volgens God se beskikking 

In die besondere verloop van Josef se lewe word God se doelbewuste 

bestuur van die geskiedenis duidelik: "...it should be observed that here, 

as in everything which pertains to God's Word, its orderliness evidences 

its Divine Authorship; everything in its proper place" (Pink, 1981:341). 

Josef se skynbare toevallige, of ten minste selfaangestigte, lyding 

is geensins sinloos nie, want dit volg onder God se bestuur 'n 

bepaalde rigting en is boonop die vervulling van 'n profesie wat drie 

geslagte te vore aan Abraham gegee is (Waltke, 2001:504; Woodall, 

2004:60). 

2.5.1.2.2 God betrek ook ander mense terwyl hy Josef verlos 

Die ooglopende strekking van die narratief wys in die eerste plek op 

Josef se broers se aandeel in sy situasie. Dit was immers hulle jaloesie 

(Gen. 37: 1 I), haat (verse 4, 5 & 8), moordgedagtes (vers 20), 

verwerping (vers 24) en die feit dat hulle hom uiteindelik as slaaf 
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verkoop (vers 28) wat hom in Egipte laat beland. Josef se broers se 

negatiewe optrede en die gepaardgaande lyding wat Josef persoonlik 

ervaar, loop uiteindelik uit op sy aanstelling as onderkoning van Egipte. 

Josef is verlos van sy broers se haat en jaloesie. Hy is verlos uit sy 

slawetoestand. Hy word uiteindelik in 'n besondere pos aangestel: "It 

is sufferings, martyr-sufferings, sufferings for righteousness, we see in 

Joseph, marking his path to glories" (Pink, 1981 :341). 

God het beslis 'n doe1 met lyding in 'n mens se lewe. Lyding bring 'n 

mens in 'n nuwe verhouding tot God. Woodall (2004:64) s6 tereg: 

The modern perception of 'comfort-zone Christianity' 

can often be an obstacle to understanding God's 

purpose in suffering. Blessing and suffering are not 

mutually incompatible. Joseph was blessed by God 

in the midst of his affliction. The Scriptural evidence 

is such that we may not even say that this was in 

spite of his suffering, but more so because of it. 

Even as a slave we are reminded that 'the Lord was 

with Joseph and he prospered - the Lord gave him 

success in everything he did' (Gen 39:2, 3). In fact, 

such was God's favour upon Joseph that even 

Pharaoh was forced to acknowledge him as a man 

full of the spirit of God (Gen. 41:38) and to thereby 

trust him with national government (Gen. 41:41). 

2.5.1.3 Josef se dankbaarheid 

Josef kon, toe hy homself na verloop van jare weer aan sy broers 

bekendstel, met oortuiging sg: "... God het my voor julle uit gestuur om 

lewens te red" (Gen. 455) en "Julle wou my kwaad aandoen, maar 

God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in 

die lewe gebly het" (Gen. 50:2) (Beklemtoning deur navorser). In a1 die 
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ellende wat Josef gely het, was God besig om sy raadsplan uit te voer. 

Hy het 'n doel met Josef se lyding gehad (Bridges, 1997:88). 

Josef se lyding onder sy broers sowel as sy lyding in die Egiptiese tronk 

het duidelik bygedra tot die vormiug van sy karakter. Hy kon 

byvoorbeeld met 'n wrok teenoor sy broers geleef het en hy kon ook 

haat teenoor Potifar se vrou gekoester het. Om egter in haat en 

bitterheid te verval sou sy probleme net groter gemaak het. Hy moes 

juis deur sy lyding worstel om God se reddende doelwit vir sy lewe 

te begryp. Josef het verstaan dat God se doel nie is om lyding te 

verwyder nie, rnaar om deur lyding heen betekenis aan die lewe te gee. 

Dit is uiteindelik 'n betekenis wat die indiwidu se persoonlike lewe 

transendeer en oorvloei in die lewe van ander mense (Borthwick, 

2004:34). 

2.5.1.4 Lyding kan 'n mens se lewe verryk tot diensbaarheid 

Die tragiese feit is dat sommige rnense juis as gevolg van die ellende 

en die pyn wat hulle beleef, moedeloos word en dan in 'n toestand van 

haat, bitterheid of selfbejammering verval. Baie mense (gelowiges) sien 

nie, in die lyding wat hulle ervaar, God se hand raak nie en beland dan 

in 'n toestand van wanhoop. Hulle word geestelik arm in plaas daarvan 

dat hulle die geleentheid gebruik om geestelik te groei. 

Volgens Hummel (2003:32) het Luther die pad wat God met Josef 

geloop het as 'n soort spel beskryf. 'n Spel wat God gebruik om sy 

verlossingswerk te realiseer, byna soos 'n pa wat doelbewus iets vir sy 

kind wegsteek om dit dan later weer te gee om sodoende sy kind se 

guns te wen. Josef se baie beproewinge sou dan, volgens Luther se 

beskouivg, die manier wees waarop God geloof by Josef gewek het en 

uiteindelik ook goeie dinge na hom en sy familie gebring het. Hummel 

(2003:32) maak dan die volgende opmerking: "However, in the midst of 



the game God plays with Joseph - and with us - there is no 

consolation: The game is very unpleasant to us and bitter." 

Luther se benadering, soos deur Hummel weergegee, weerspreek egter 

enersyds God se almag omdat God dan sy skepsel se guns moet wen. 

Andersyds weerspreek dit ook God se volmaakte liefde wat in die 

kruisdood van Christus gestalte vind. Om boonop God se handeling 

met sy kind 'n speletjie ("game") te noem, grens aan godslastering. 

Wat w6l uit die bestudering van Josef se lewe duidelik word, is dat God 

volgens sy ewige raadsplan in elke gelowige se lewe werksaam is. 

Niks gebeur toevallig nie. God gebruik situasies en toestande, selfs 

intense lyding, om sy doel met 'n mens se lewe te bereik. 'n Gesin met 

'n gestremde gesinslid kan baie lydirrg ervaar, maar die lyding kan 

uiteindelik 'n sinvolle bydrae lewer om die gesinslede vir God se 

koninkryk diensbaar te maak. 

2.5.2 Job - Skynbaar onverdiende lyding - (Job 1 - 42) 

Breedweg gestel, handel die boek Job oor die worsteling van die 

regverdige met die vraag waarom hy deur lyding getref word. "De kern 

van het boek is de strijd van Job met zijn vrienden over de oorzaak van 

zijn rampen. De vrienden gaan uit van de opvatting dat God de zonde 

straft : op zonde volgt straf! Dit is geheel juist. De straf bestaat in 

rampen! ... Ramp is straf! Hiermede word Job door hen tot zo~idaar 

verklaard" (Kroeze, 1961 :25). 

Volgens Meyer et a/. (200526 en 27) bestaan daar wyd uiteenlopende 

opinies oor watter tipe boek Job is en hoe dit verstaan nioet word. 

Hulle is oortuig dat die boek nie as geskiedskrywing beskou moet word 

nie, maar dat dit eerder as dramatiese fiksie gelees moet word. Dan 

word die boek 'n stuk teaterwat ontwerp is om 'n alternatiewe stem aan 

Israel voor te hou. Dit wou Israel dan uitnooi om weer te dink oor hulle 
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verklaring van die werklikheid en hulle uitnooi om op 'n nuwe manier na 

die lewe, na lyding en hulle verhouding met God te kyk. Alden 

(1 993:40) wys daarop dat hoewel die boek Job nie In volledige 

verklaring van menslike lyding gee nie dit tog altyd sy lesers laat vra 

waarom lyding ontstaan. Die Skrif gee volgens hom verskeie 

antwoorde, maar dit is baie moeilik, selfs onmoontlik, om die volledige 

Bybelse openbaring te vind om besondere ervarings van hartseer en 

lyding te verstaan. 

Wat die outeurskap van die boek betref, is daar geen duidelikheid nie 

(Kroeze,l961 :I I ; Wilkinson en Boa, 1983: 144; Alden, 2001 :28). 

Woodall (2004:68) is van mening dat daar te veel onnodige debat oor 

die outeurskap van die boek gevoer is. Hy haal vir Ellison aan wat se: 

"...it seems clear that we should bow to the Holy Spirit's silence and 

accept the book as anonymous". 

Volgens Kroeze, (1 961 :31) kan die boek Job nie as 'n teodisee getipeer 

word nie. Hy haal Stockum aan wat die boek Job beskryf as "het oude 

nooit opgeloste metafysisch-theologische vraagstuk: hoe in deze 

wereld, de ku~istige schepping van een alwijze, almachtige en algoede 

godheid, het bestaan van de kwade, d.w.z. van pijn, leed en 

onzedelijkheid te verklaren". Daar kom, na Kroeze se mening, we1 vrae 

in die boek aan die orde wat met teodisee in verband gebring kan word, 

maar hy s$ op hierdie vrae gee die boek juis geen antwoord nie. 

In die verband se Woodall (2004:67) dat die vraag wat in die boek Job 

aan die orde kom presies dieselfde vraag is wat die sinikus vandag nog 

vra: 

If God is just, then why is there so much needless and 

apparently unwarranted suffering? Why famine? Why, 

in certain underdeveloped countries, is there such a 

high infant mortality rate? If blamelessness was ever a 
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guarantee of an undisturbed existence, then Job 

should surely have remained untroubled. 

2.5.2.1 lndelinq van die boek Job 

Die boek begin met 'n gesprek of debat tussen God en die satan wat in 

die hemel gevoer word (Job 1:6 - 12). Daarna gaan dit oor in 'n debat 

tussen Job en sy vriende en sluit af met 'n reeks vrae wat God aan Job 

stel. 

Die volgende skematiese indeling van die boek deur Wilkinson en Boa 

(1 983:143), wat ook deur Clines (I 989:xxxv) bevestig word, gee 'n 

paslike blik op die inhoud. 

Fokus dilemma 
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Volgens bogenoemde skema kan daar drie hoofdele in die boek 

onderskei word naamlik: 



Job se dilemma (1 - 2); 

Job se debatte (3 - 37); 

Job se verlossing (38 - 42). 

In 'n paging om die sin van lyding in Job se lewe verder na te vors, sal 

van bogenoemde indeling gebruik gemaak word. Terselfdertyd sal die 

openbaringslyne in die boek ook duideliker word. Hierdie drie dele pas 

ewe goed in die skema van die Heidelbergse Kategismus 

(Sondag 1 v. 2) in 

Hoe groot Job se sonde en ellende is (1 - 2) 

Hoe hy van sy sonde en ellende verlos kan word (3 - 37) 

Hoe hy sy verlossing in dankbaarheid gestalte kry (38 - 42) 

2.5.2.2 Job se dilemma is die ellende waarin hy beland (Hfst. 1 - 2) 

By die lees van die boek word dit van meet af aan duidelik dat Job alles 

behalwe die logiese kandidaat vir lyding is. Inteendeel, Job ontvang 'n 

uitmuntende getuigskrif van God persoonlik: "Sy gelyke kry jy nie op 

aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad" (Job 

1:8). Maar dan gebeur die ondenkbare. Job verloor alles wat hy het - 
sy rykdorn, sy gesin en sy gesondheid - in 'n skielike vlaag van 

katastrofes wat horn so ver dryf dat hy sy geboortedag vervloek (Hfst. 3) 

en horn noodwendig met die vraag: Waarom? laat worstel (Clines, 

1989:8; Woodall, 2004:81). 

2.5.2.2.1 Die ellende of lyding is groter as die mens persoonlik 

Wat Job nie besef nie, is dat daar 'n stryd agter die skerms aan die 

gang is. Hy word die "willose slagoffer" in die stryd tussen God en 

satan (vgl. Job I :9 - 12). Die geding tussen God en satan word 



afgespeel in sy lewe (Kroeze, 1978:4; Clines, 1989:8; Helberg, 

1994:466; Boyd, 2004:85). 

Dit is verder ook baie duidelik dat Job se morele toestand geen rol 

gespeel het in dit wat met hom gebeur het nie. Die verskriklikste lyding 

en ellende waarin hy homself bevind het, was beslis nie straf op 

moontlike vooraf verkeerde dade nie. As daar we1 'n verband te I& is, 

moet dit gesoek word in die feit dat hy, as gevolg van sy vroom en 

opregte lewe, 'n teiken vir die aanvalle van die satan geword het. Dit is 

die enigste aanduiding van oorsaak en gevolg wat enigsins in die boek 

Job gevind kan word (Woodall, 2004:69; Clines, 1989:26; Boyd, 

2004:86). 

Teen die agtergrond maak Woodall (2004:71) die volgende opmerking: 

In view of its extensive scope, the book of Job 

reflects a vast array of issues facing humanity. 

Because of this, it has often been portrayed as 

supplying the solution to some of the more profound 

moral dilemmas of human experience, specifically in 

regard to the problem of the suffering of the 

innocent. As an overview, the most striking feature 

of Job's concern is not so much his affliction at the 

hands of God as with the diabolical (sic!) treatment 

he receives from his fellows. Even this, however, 

must be considered as forming a particular element 

within the overall condition of his general adversity 

(Beklemtoning deur navorser). 

2.5.2.2.2. Waarom ly Job dan so? 

Die dringende vraag is: Was God by magte om dit doen? Kon Hy, ter 

wille van sy persoonlike stryd met die satan, toelaat dat Job in hierdie 
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allerverskriklikste ellende beland - selfs tot so 'n mate dat ook Job se 

vriende (troosters?) instrumente in die hand van die satan kon word? 

Volgens Kroeze (1978:5) en ook Woodall (2004:77) was God we1 by 

magte orrl kragtens sy albeskikkingsreg oor alle dinge, kragtens sy 

soewereiniteit, so op te tree. Bridges (1997:88) wys daarop dat God 

dikwels op maniere werk wat vir ons onbegryplik is. Sy wee en sy 

gedagtes is hoer as ons wee en ons gedagtes (Jes. 55:8 - 9). En 

boonop hoef Hy aan Job geen verklaring te gee oor al die rampspoed 

waarin Hy Job laat beland het nie. En Job erken dit (vgl. Job 1:21 en 

22). Job was deeglik onder die indruk hoe groot sy sonde en ellende is 

(vgl. HK Sondag I v. 2) 

Die waarom-vraag dwing mense om antwoorde ten opsigte van lyding 

te soek. 'n Boek van Rabbi H.S. Kushner: When bad things happen to 

good people het groot opslae gemaak. Baie mense het die idees in sy 

boek aangegryp in 'n poging om perspektief op menslike lyding te 

verkry. In 'n artikel met dieselfde titel as sy boek maak hy die stelling 

dat hy God se beperkings aanvaar. Hy aanvaar dat God niks kan doen 

aan die wette van die natuur nie en ook niks kan doen aan menslike 

vryheid nie. Hy gaan dan verder deur te s6: 

I no longer hold God responsible for illnesses, 

accidents, and natural disasters, because I realize 

that I gain little and I lose so much when I blame 

God for those things. I can worship a God who 

hates suffering but cannot eliminate it, more easily 

than I can worship a God who chooses to make 

children suffer and die, for whatever exalted 

reason ... The painful things that happen to us are 

not punishments for our misbehavior, nor are they 

in any way part of some grand design on God's 

part. Because the tragedy is not God's will, we 

need not feel hurt or betrayed by God when tragedy 
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strikes. We can turn to Him for help in overcoming 

it, precisely because we can tell ourselves that God 

is outraged by it as we are (Kushner, 1981). 

Boyd (2004:17) sluit by bogenoemde standpunt van Kushner aan. In sy 

boek met die titel: Is God to blame? maak hy daarop aanspraak dat hy 

die vraag na die sin varl lyding vanuit 'n nuwe perspektief benader. Hy 

gebruik die boek Job om sy standp~~nt ten opsigte van sy sogenaamde 

"warfare worldview" te motiveer. Hy opper ernstige besware teen wat 

hy 'n "blueprint worldview" noem. Hy beweer God het geen ewige en 

vasstaande raadsplan nie. Op grond van dit wat in Job Hfst. 1 staan, sQ 

hy, het alle mense op aarde deel aan 'n oorlog tussen God en satan 

(Boyd , 2004:85). Sy (nie so nuwe) standpunt is dat God die mens met 

'n vrye wil geskep het en dat die mens steeds, selfs na die sondeval, 

nog oor hierdie volkome vrye wil beskik. Hy verwerp enige vorm van 

predeterminisme. Hy se: "Predetermined beings may think they have 

the power of choice, if they've been predetermined to think this way, but 

in fact they aren't genuinely capable of choosing" (Boyd, 2004:115). 

Hy redeneer dan verder dat God gekies het (sic!) om 'n wereld te skep 

waar alle mense 'n vrye keuse het en dit beteken: " (If) God genuinely 

gives freedom to any agent, he has to give it irrevocably. God can't 

intervene to stop it. He has to tolerate it. This isn't because God lacks 

power to do so but because this is what it means to give genuine 

freedom to agents" (Boyd, 2004: 1 15). 

Boyd (2004:117 - 119) verklaar dus dat 'n mens nie op die basis van 'n 

vrye keuse waaroor die mens beskik, sowel as die oorlog wat tussen 

God en satan aan die gang is, lyding en ellende voor God se deur sou 

kon 16 nie. Lyding is volgens hom nie 'n manier hoe God die mens 

beproef en louter nie. Hy meen dit kan bloot die gevolg wees van 'n 

onbekende klomp faktore wat op mekaar inwerk. God kan, volgens sy 



standpunt, dus ook onverwags met 'n klomp ellende te doen kry en kan 

dan dikwels niks aan 'n mens se lyding, soos in Job se geval, doen nie. 

Die probleem met sowel Boyd as Kushner se benaderings is dat hulle 

God aan die mens en ook aan die geesteswereld se sogenaamde vrye 

keuses ondergeskik stel. Beide dink in beperkende, antropomorfistiese 

terme aan God. Veral Boyd probeer met 'n soort teodisee God teen die 

mens se beskuldigiqgs, soos in Job se geval (Job. 9:23 - 24; 10:16 en 

20; 21 : 15; 24:12) verdedig. In die proses tas Hy egter God se eer en 

soewereiniteit aan (Piper, 2006: 1 ; Wayne House, 2006:2). 

Alden(1993:41) se in Iiierdie verband die volgende: 

Many Christians would like to blame the devil for all 

manner of unpleasantness from minor occasions of 

bad luck to the most severe of human tragedies - 
loss of wealth, children, health, and honor. But the 

message of Job is that nothing happens to us that is 

not ultimately controlled by the knowledge, love, 

wisdom, and power of our God of all comfort (2 Cor. 

I :3). 

Om die regte perspektief op God se optrede met Job te kry, is dit 

belangrik om te verstaan dat die skrywer van die boek Job uiteindelik 

nie die mens, in did geval Job, die fokuspunt maak nie. Dit gaan in die 

eerste plek oor God se optrede. Die mens moet God nie dien omdat hy 

daaruit voordeel sou kon trek nie, maar ter wille van God self (Helberg, 

2006:15) Verder gaan dit dan blykbaar oor die mens se (beperkte) 

begrip van God en sy optrede. Woodall (2004:69) maak die volgende 

opmerking en gee terselfdertyd ook 'n duidelike antwoord op Boyd se 

siening hierbo beskryf: 



"... Job is not the focal point, though he appears to 

be early on. And this, too, is significant in our 

approach to somehow cutting through the clutter of 

the existence of evil to find what is left of God. 

Anthropocentric theodicy will always seek to modify 

God's nature (or existence). Commence with God, 

however, from a position of faith and the problem 

will not necessarily be resolved, but it will be 

consigned where it belongs - to the realm of 

mystery1' 

2.5.2.3 Job se debatte is 'n soeke na verlossing (Hfst. 3 - 37) 

Job se vriende kom om hom in sy pyn en lyding te ondersteun. Vir 

sewe dae sit hulle saam met hom en betoon hulle medelye (Job 2:11 - 
13). Nadat Job die stilte verbreek het, volg daar 'n drie-rondte-debat 

waarin Job se vriende beweer dat hy so verskriklik ly omdat hy 

gesondig het (Janzen, 1985:25 - 28). Hulle oorbeklemtoon die leer dat 

God die regverdige voorspoedig maak, maar die goddelose laat 

ondergaan. Hulle maak van hierdie waarheid 'n onpersoonlike saak, 'n 

meganiese wet van vergelding, wat 10s staan van '11 persoorllike 

verhouding met die Here (Helberg, 2006:15). Job se reaksie op hulle 

simplistiese veronderstellings laat die debatte in emosionele intensiteit 

toeneem (Wilkinson & Boa, 1983:147) 

2.5.2.3.1 Job het basies drie besware: 

God hoor my nie (13:3, 24; 19:7; 23:3 - 5; 30:20) 

God straf my (6:4; 7:20; 9: 17) 

God laat die goddeloses voorspoedig lewe (21 :7). 

Job se besware hou direk verband met die lyn van ellende, verlossing 

en dankbaarheid wat die HK gee: 
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.- Job sien nie sy eie ellende in perspektief nie, daarom beskuldig 

hy vir God wat hom kwansuis nie hoor rrie (Hfst. 13:22 - 24; 

19:7) 

Job soek nie verlassing nie omdat hy nie sy sonde raaksien nie, 

hy verwyt die Here wat hom "onregverdig" straf (Hfst. 9:21 & 

10:7). 

In plaas van self in dankbaarheid lewe, ten spyte van sy 

teespoed, sien hy die voorspoedige lewe van die goddeloses en 

vennryt dan vir God (Hfst. 125 en 6). 

Job se persoonlike verdediging in die debatte word uiteindelik veel 

langer as die beskuldigings van sy vriende. In sy poging om sy onskuld 

te bewys, maak hy hom skuldig aan selfregverdiging (Wilkinson & Boa, 

1983: 147; Clines, 1993:241). 

2.5.2.3.2 God stuur Elihu as profeet om die weg na verlossing aan 

te dui 

Na Job se vyf-hoofstuk-lange monoloog (27 - 31), kom Elihu met 'n 

beter perspektief as wat Elifas, Bildad of Sofar kon bied en gee boonop 

'n meer akkurate blik op Job se situasie. Hierdie drie het die saak op 'n 

intellektuele wyse benader en vervolgens beweer: 

God straf jou omdat jy 'n slegte mens is. 

God straf jou omdat jy nie diegene in nood gehelp het nie. 

God straf jou sodat jy deur die lyding opgebou of gesond gemaak 

kan word. 

Elihu daarenteen benader die saak op 'n heel ander vlak. Hy tree as 'n 

profeet op wat die weg vir God voorberei. Hy se dat Job God se hoere 

wysheid moet erken en wys hom daarop dat hy voor God nederig moet 

wees (Janzen, 1985:221). Hy moet homself aan God, wat besig is om 
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hom met beproewing op te voed, onderwerp (Wilkinson en Boa, 

1983:147; Woodall, 2004:74). 

Met hierdie perspektief bring Elihu vir Job nader aan die Here. Volgens 

Hfst. 42:7 en 8 se die Here dat Hy vir Elifas, Bildad en Sofar kwaad is. 

Hulle moes 'n offer bring en Job moes vir hulle bid, want "julle het nie 

die waarheid oor My gepraat nie". Hulle siening oor God en sy optrede 

was dus verkeerd! 

2.5.2.4 Job se ware verlossing en nuwe dankbaarheidslewe kom 

wanneer hy met God persoonlik praat (Hfst. 38 - 42) 

Die verlossing wat in Job se geval ter sprake is, is nie soteriologies van 

aard nie, maar veel eerder verlossing uit verkeerde denke of persepsies 

oor God en sy handelinge met 'n mens. 

2.5.2.4.1 God antwoord nie Job se vrae nie 

Na verskeie rondtes van bittere en toenemend neerdrukkende dialoog 

kan Job nie langer redeneer nie. Sy laaste hoop is om horn na God self 

te wend. Die verstorr~mende is dat God, hoewel Hy bereid is om na Job 

te luister, nie een van Job se vrae beantwoord nie - in elk geval nie 

soos Job dit graag sou wou hoor nie (Meyer et a/. 2005:34; Woodall, 

2004:75). 

2.5.2.4.2 God openbaar aan Job sy wysheid en soewereiniteit 

God antwoord vir Job persoonlik uit 'n stormwind. In sy eerste betoog 

openbaar God aan Job sy wysheid as skepper en onderhouer van die 

heelal (Janzen, 1985:229). Job antwoord daarop deur sy eie onkunde 

en nietigheid (hoe groot sy sonde en ellende is) te bely (Hfst. 39:36 - 

38) (Janzen, 1985:242) . In sy tweede betoog openbaar God sy 

soewereiniteit en daag vir Job deur middel van twee illustrasies van sy 
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almag uit om die onbeheerbare te beheer (Janzen, 1985:246). Hierop 

reageer Job (Hfst. 42:l - 6) deur sy onmag, sy onkunde en sy 

verwaandheid (onvermog tot selfverlossing) met 'n berouvolle hart te 

bely (Janzen, 1985:251). 

As Job nie eers in staat was om God se werk in die natuur te begryp 

nie, hoe sou hy dan enigsins in staat wees om God se werke op 

geestelike vlak te verstaan? Job moes voor God se almag, wysheid en 

soewereiniteit buig. Hy beskryf sy eie toestand as 'n toestand van 

"berou" en van "sak en as" (vgl. Hfst. 42:6). Sodoende bely hy sy 

nietigheid sowel as sy berou oor sy opstandigheid teenoor God 

(Janzen, 1985257; Alden, 1993:409). Eers toe dit gebeur, verander sy 

situasie. Hy begin in God glo om geen ander rede nie as net God self 

(Meyer, et a/. 2005: 104 ). Helberg ( I  980: 160) wys in die verband 

daarop dat die wese van godsdiens is om God te dien ter wille van 

Homself. Job bely dus dat hy homself nie uit sy ellende en lyding kan 

verlos nie en daarom ten volle van God se genadige verlossingswerk 

afhar~ klik is (Alden, 1993:409; Bridges, 1997:87). 

Alhoewel daar gewoonlik aanvaar word dat begrip en insig slegs verkry 

kan word op grond van 'n breer basis van ir~ligting waarop, op hulle 

beurt weer, hipoteses gegrond kan word, openbaar God dat Job 'n hogr 

en breer perspektief op die sin van sy lewe moet kry. Job se probleem 

was kennelik nie so groot as gevolg van 'n gebrek aan inligting nie, 

maar we1 as gevolg van sy beperkte perspektief. Die wortel van Job se 

probleem moet gesoek word in die (beperkte) konsep wat hy van God 

gehad het (Woodall, 2004:75 en 76). 

Meyer et a/. (2005: 108) beklemtoon die feit dat 

Sy vrae (Job se vrae - navorser) het nie opgekom 

uit die moeite wat hy gehad het om in God te glo 

nie. 
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Sy worsteling het daarmee te doen dat hy moeite 

gehad het om die vreemdheid van die God in wie 

hy tot elke prys en ten spyte van alles bly glo het, te 

verstaan. Wat sy grootste versugting dus 

uiteindelik is, is nie soseer om die sin van lyding te 

verstaan nie, maar om iets van God te verstaan. 

Woodall (2004:76) wys ook daarop dat die omvang van Job se begrip 

van God juis die probleem was waarmee hy geworstel het. Hy haal 

H.L. Ellison aan wat s&: " 

The book [of Job] does not set out to answer the 

problem of suffering but to proclaim a God so great 

that no answer is needed, for it would transcend the 

finite mind if given". Hy gaan dan verder en s9: 

"Indeed, if he were so small that he could be finitely 

understood, then it is questionable whether he would 

be large enough to worship. 

Die finale antwoord van God ten opsigte van die vraag oor die probleem 

(sin?) van lyding in die boek Job kan opgesom word in Job 41:1 b en 2: 

"Wie wil dan nog teen My standhou? Wie wil aan My eise stel dat Ek 

iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My." 

Die skepsel is ondergeskik aan die Skepper. Met ander woorde, enige 

begrip of verstaan van die raaisel ten opsigte van lyding moet slegs by 

God in sy openbaring gesoek word en nie in die mens se denke nie. 

Verstaan kom dus deur geloof en nie andersom nie (Helberg, 1994:466; 

Woodall, 2004:77). 

In sy worsteling met God, wat so ver bo sy begripsvermoe bestaan, het 

Job telkens voor die feit te staan gekom dat hy nie opgewasse is om 

teen God te redeneer nie (vgl. 0.a. 19.5 -12; 39:36 - 38; 40:l - 4; 42:3). 



Woodall (2004:79) sg: 

The real question is not: Why do I suffer7 But Who is 

wise? In the midst of turmoil, pressure and 

unresolved conflict, can finite human understanding 

and intellect really stand in the place of an all- 

seeing, all-knowing, all-powerful Creator God? Job 

does not repent because he finds the answer to his 

question, but because he submits to a far higher 

authority than he had hitherto been prepared to 

acknowledge. 

In die lig van die feit dat die mens nie aan God gelyk is nie en ook nie 

op God se vlak kan verstaan of selfs redeneer nie, beroep Job hom op 

'n Middelaar (vgl. "Ek weet dat my Losser leef ..." in Hfst. 19:25). 

Sonder 'n Middelaar staan die mens met sy totale sondeskuld voor God 

en kan nie by God se genade en ontferming ~~i tkom nie. Dit is immers 

slegs in en deur Jesus Christus, as Verlosser en Saligmaker wat 

die mens God sy Vader kan noem (vgl. Rom. 8:14 - 17 en Gal. 4:6). 

Sonder die Here Jesus Christus se Middelaarswerk (vgl. Gr. mesites in 

I Tim. 2:5) kan daar geen herstelde verhouding tussen God en mens 

tot stand kom nie (Berkhof, 1976:282; Pink, 1974:20). 

"In elke vraag van Job klink die ewige, die grootste waarom-vraag van 

alle tye: My God, my God, waarom het U My verlaat? Juis op grond 

van Jesus se vraag weet ons dat al ons vrae nie in 'n afgrond van 

duisternis verdwyn nie, maar dat die vrae van elke Job op aarde gehoor 

word" (Meyer et a/. 2005: 1 13). 

Louw (2000:lOO) se ten opsigte van hierdie herstelde verhouding 

tussen God en sy volklkinders in en deur ons Here Jesus Christus, die 

volgende: "The cross is an ontic principle, which indicates our new 
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status as new beirlgs in Christ and creates fellowship between God and 

human beings. Through this koinonia, which is a work of God's Spirit, 

God is in our suffering, and thus there is an identificationlsolidarity 

between God and human beingsn. 

Job kon na sy worsteling die verlosser waarna hy gesoek het (vgl. Hfst. 

19:25), in God persoonlik vind. Om God egter te verstaan is vir 'n mens 

onmoontlik en om sy optrede te verklaar is bo die mens se vermoe (vgl. 

ook Jes. 538 en 9). Job het dit aanvanklik nie begryp nie. Hy moes dit 

leer - en hy het dit geleer! Daarom s6 hy in Hfst. 42:5 en 6: "Tot nou 

toe het ek net gehoor wat mense van U s6, maar nou het ek U self 

gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en as". 

Wanneer Job sy ellende begryp en sy Verlosser vind, kry sy lewe nuwe 

sin en betekenis. Hy ervaar dubbele seen van die Here (vgl. Hfst. 42:10 

- 17). Deur rniddel van sy lyding het Job se geloof gegroei. Hy het in 'n 

nuwe verhouding tot God gestaan en kon dus 'n ware 

dankbaarheidslewe lei. 

2.5.3 Dawid - Het God horn vergeet en waarom moet hy 

onregverdig ly? - (Ps. 13 en Ps. 59) 

2.5.3.1 Inleiding 

Slegs twee van Dawid se psalms word gebruik om iets van sy 

persoonlike belewing van lyding na te vors. Hierdie psalms wys 

enersyds op die gevoel van Godverlatenheid (Ps. 13) wat die lydende 

mens ervaar en andersyds op die skynbaar onregverdigheid (Ps. 59) 

van lyding in 'n mens se lewe. Allender & Longman ( I  995: 17) s6 tereg: 

"Perhaps no section of Scripture more poignantly exposes the inner 

world of our heart and more vividly reveals the emotional life of God 

than the Psalms". 



2.5.3.1 I Die belang van die Psalms ten opsigte van lyding 

Die boek Psalms ontleen sy naam aan verskeie liedere in die boek wat 

as tehilliem (lofsange) bekend staan. By die bestudering van die boek is 

dit egter duidelik dat 'n groot aantal van die liedere alles behalwe 

lofsange is. Daar is verskeie psalms wat met stryd, lyding en klagte te 

doen het. "Die Psalmdigters gee spontaan uiting aan die wyse waarop 

hulle gebeurtenisse beleef. Hulle stel hulle saak vrymoedig wanneer 

hulle oor die Here se optrede praat en wanneer hulle tot Hom bid. Wat 

hulle partykeer oor die Here en selfs vir Hom si2, laat 'n mens huiwer. 

Dit is so eg menslik, soms selfs sondig menslik - daarom spreek hulle 

gedigte tot ons" (Helberg 2006:3). 

Volgens Mays (1994:21) is die meeste van die psalms in die vorm van 

klaagliedere geskryf (vgl. Psalms 3-7; 12; 13; 22; 25-28; 35; 38-40; 42; 

43; 51 ; 54-57; 59; 61 ; 63; 64; 69-71 ; 86; 88; 102; 109; 120; 130; 140- 

143). 

Die belangrike vraag vir hierdie studie van Dawid se psalms is: Wat s6 

die betrokke psalms vir 'n mens wanneer jy so ly dat jy moed verloor het 

en jy jouself nie kan help nie? Volgens Helberg (2006:3) 18 die antwoord 

in die feit dat die psalms jou oproep om reg te kies. Die psalms bring 'n 

blye boodskap, maar jy moet reg kies om die blydskap te beleef. 

(Allender & Longman (1995:39) maak in die verband die volgende 

insiggewende opmerkirlg: 

In the darkness of our emotional wrestling with God, 

we grow in our understanding of Him. When He 

does not respond to us as we expect, we learn about 

His surprising character. We attack Him with anger, 

but we do not receive His judgment in return. We 

plead desperately for Him to save us from terror, but 
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He does not necessarily rescue us with immediate 

resolution of our circumstances. However, what He 

does reveal is His heart for us. 

Die lyding wat Dawid ervaar het en hoe hy daarop reageer het, word 

juis duidelik wanneer 'n mens sommige van die psalms wat hy geskryf 

het, bestudeer. Uit die aard van die saak is dit onmoontlik om binne die 

bestek van hierdie navorsing 'n volledige studie oor die aspek van 

lyding in al Dawid se psalms te doen. Dit sou op sigself 'n volledige 

studie vereis. Slegs twee van sy psalms (Ps. 13 en Ps. 59) word 

bestudeer om daaruit enkele lyne te trek ten opsigte van Dawid se 

belewing en hantering van lyding in sy lewe. Ps. 13 is tiperend van 

iemand wat in sy lyding van God verlate voel terwyl Ps. 59 weer op die 

skynbare onregverdigheid van lyding klem 16. 

Om die twee psalms te bestudeer, sal hulle aanvanklik eers teen die 

groter agtergrond van die hele boek gestel word. 



2.5.3.1.2 lndeling van die Psalms 

Die boek Psalms word deur McCann (1 996:658 - 664) en Craigie 

(1983:30) in die tradisionele in vyf hoofdele verdeel. Wilkinson en Boa 

( I  983:151) gaan verder en maak die volgende uitgebreide en ook 

insiggewende skematiese indeling: 

Boek Boek 1 Boek 2 Boek 3 Boek 4 Boek 5 

Hoof Dawid Dawidl Asaf Onbekend Dawidl 

skrywer Korag Onbekend 

Hoeveelheid 41 3 1 17 17 44 

Psalms 

Basiese Liedere Liedere van nasionale Liedere van lofprysing 

inhoud van belang 

aanbidding 

Onderwerpe Genesis: Eksodus: Levitikus: Numeri: Deut. 

verwant aan en Bevryding Aanbidding Wildernis Skrif en 

Pentateug skepping en en en lofprysing 

Verlossing heiligdom rondtrek 

Sluitings 41:13 72: 18 - 19 89:52 106:48 15011 - 6 

Doksologie 

Moontlike Dawid Hiskia of Josia Esra of Nehemia 

samesteller 

Moontlike Ongeveer Ongeveer Ongeveer 

datums 1020-979 970-61Ov.C. Tot 430 v.C. 
v.C. 

Totale Min of meer 1000 jaar (Ongeveer 141 0 - 430 v.C.) 

tydperk 



Op grond van bogenoemde indeling is dit duidelik dat Ps. 13 sowel as 

Ps. 59 in die gedeeltes van die boek val wat deur Dawid geskryf is. 

Deur hierdie twee psalnis varl Dawid te bestudeer, kan sy 

hartsgesteldheid, veral in lyding, en sy verhouding met God blootgele 

word. 

2.5.3.2 Psalm 13 (Het God horn vergeet?) 

Volgens Plumer ( I  978: 183) is Ps. 13, ten spyte van kritiese teoloe soos 

Clarke se mening dat dit eers tydens die ballingskap ontstaan het, 

beslis deur Dawid geskryf. Hy wys daarop dat Dawid dit waarskynlik 

geskryf het in die tyd toe sy seun Absalom teen hom in opstand was. 

Plumer haal ook vir Luther aan wat skryf: "This is a prayer full of 

sighings and groanings of an afflicted heart in the time of darkness, and 

almost overwhelmed, under that darkness, with the extreme of grief and 

sorrow, and driven to the greatest strait of mind". Hoewel enkele 

moderne verklaarders liewer oor die outeurskap swyg, is daar tog 

voldoende getuienis, wat tyd van ontstaan sowel as die omstandighede 

waarin die skrywer hom bevind het, betref, om Dawid as outeur te 

aanvaar. 

2.5.3.2.1 Psalm 13 as 'n Klaaglied 

Wilkinson en Boa (1 983: 156), asook McCal-~n (1 996:726) klassifseer 

Ps. 13 as een van die indiwiduele klaagliedere. Die klaaglied is direk 

aan God gerig en bestaan uit die volgende elemente (nie noodwendig 

altyd presies in dieselfde volgorde nie): 

lndelinq Psalm 13 

Inleiding (gewoonlik 'n uitroep tot God) Vers 2a en b 

Die klagte Vers 2c en 3 

Die smeekbede Verse 4 en 5 
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'n Belydenis van vertroue in God Vers 6a 

'n Lofprysing Vers 6b 

Hierdie indeling kan weereens gemaklik met die algemene indeling 

ellende (klagte), verlossing (smeekbede en belydenis van vertroue) en 

dankbaarheid (lofprysing) van die HK in verband gebring word. 

2.4.3.2.2 Dawid ervaar intense en langdurige lyding 

(ellendelsonde) 

Op grond van die feit dat Dawid aan die begin (verse 2 en 3) vier keer 

uitroep: "Hoe lank nog, Here?" en boonop vra: "Vir altyd?" bevestig die 

feit dat hy op hierdie stadium werklik swaar gely het en dus ellende 

beleef het (McCarln, 1996:726). Dit voel vir honi byna asof hy nooit 

weer die Here se ontferming sal sien of ervaar nie. Dit het vir hom 

donker geword. En dit sal niemand verstaan nie, behalwe hy wat dit 

persoonlik ervaar het (Spurgeon, 1976: 14; Plumer 1978: 187; Mays, 

1994:78; Helberg 2006:41). 

Calvyn, (1 979, Vol IV: 182).se in sy kommentaar op hierdie gedeelte: 

"The words, How long, for ever? are a defective form of 

expression; but they are much more emphatic than if he 

had put the question according to the usual mode of 

speaking, Why for so long a time? By speaking thus, he 

gives us to understand, that for the purpose of 

cherishing his hope, and encouraging himself in the 

exercise of patience, he extended his view to a 

distance, and that, therefore, he does not complain of a 

calamity of a few days' duration, as the effeminate and 

cowardly are accustomed to do, who see only what is 

before their feet, and immediately succurr~b at the first 

assault. He teaches us, therefore, by his example, to 
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stretch our view as far as possible into the future, that 

our present grief may not entirely deprive us of hope". 

Dawid se lyding was 'n langdurige lyding. Dit het vir hom gevoel 

asof die Here "vir altyd" van hom vergeet het. Tog het hy geweet dat 

dit vir die troue Verbondsgod onmoontlik is om "vir altyd" te vergeet. 

Daarom hou hy aan om smekend te bid en bely hy terselfdertyd sy 

vertroue in God (Helberg, 2006:41). By Dawid is daar egter nie 

sprake van skynbaar onverdiende ellende nie. Dawid weet hy is 

skuldig aan sonde (vgl. Ps. 32 en Ps. 51). Hy het in teenstelling met 

Job (vgl. 2.4.2.3) nie met God oor sy (on)skuld geredeneer nie. 

2.5.3.2.3 Dawid se omstandighede het nie verander nie, tog 

ervaar hy verlossing 

Opvallend is die kontras tussen Ps. 13:2 en 3 enersyds en Ps. 13:6 

andersyds. Verse 2 en 3 druk hulpeloosheid en verlorenheid uit 

terwyl vers 6 spreek van vertroue, verlossing en lofprysing. Wat het 

gebeur? 

Dawid se omstandighede kon uit die aard van die saak nie binne die 

bestek van die skryf van die psalm van hulpeloosheid en 

verlorenheid na vertroue en verlossing verander nie. Mays 

(1994:79) s6: "The psalm's composition is guided by the radical 

knowledge of faith that cannot separate God from any experience of 

life and perseveres in construing all, including life's worst in terms of 

a relation to God". Wat dus we1 gebeur het, is dat Dawid se 

gesindheid oftewel sy innerlike gemoed tydens die skryf van die 

psalm onder leiding van die Heilige Gees verander het. Hy het gebid 

om verlossing (vers 4) en in vers 6 beleef hy die uitkoms en 

verlossing (Helberg, 1994:472). 



2.5.3.2.4 Dawid beskryf sy belewing van dankbaarheid 

Omdat hy sy vertroue op God gestel het en by Hom die lewe (vers 4) 

gesoek het, ervaar hy nou volgens vers 6 die belewing van vertroue, 

dankbaarheid en hoop (Mays, 1994:79). 

Helberg, 1994:475 s6: "Die lydende moet oor sy lydirlg dus nie net 

oorsaak-georienteer wees nie, maar veral doel-georienteer. Selfs in 

die moeilikste omstandighede moet hy uit vertroue in God leef". Met 

so 'n lewenshouding erken die mens God se misterievolle optrede en 

vertrou hy homself onvoorwaardelik aan die Goddelike bestier toe. 

God is met die verloste mens op pad na 'n sinvolle bestemming. 

2.5.3 3 Psalm 59 (Laat God hom onregverdig ly?) 

Nieteenstaande die feit dat moderne kritiese verklaarders die psalm 

sien as 'n "prayer to express the anxieties and needs of the postexilic 

religious community" (Mays, 1994:213) hou dit, op grond van dit wat in 

soveel woorde in die inleiding (vers I )  staan, duidelik verband met 

Dawid se situasie soos beskryf in I Sam. 19:9 - 17. En dan meer in 

besonder die woorde in vers I I (Plumer, 1978:605). Vasgekeer in sy 

eie huis, wat deur Saul se soldate omsingel is, het Dawid geen hoop om 

uit die stad te ontvlug nie. Hy was skynbaar 'n slagoffer van 

omstandighede waaroor hyself geen beheer gehad het nie en daarom 

beskou hy sy lyding as onregverdig. 

2.5.3.3.1 lndeling van Psalm 

Volgens die indeling wat Wilkinson en Boa (1983:156) asook Mays 

(1994:212) maak, is hierdie psalm ook, soos Ps. 13, 'n klaaglied van 'n 

indiwidu met die volgende indeling: 
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Indeling 

Inleiding ('n uitroep tot God) 

Die klagte 

'n Belydenis van vertroue in God 

Die smeekbede 

'n Lofprysing 

Psalm 59 

Vers 2 en 3 

Vers 4 - 8 

Verse 9 - 1 1 

Vers 12 - 16 

Vers 17 en 18 

2.5.3.3.2 Dawid se ellende 

Kom die kwaad van God af? 

In die lig van 1 Sam. 19:9 was Saul se aggressiewe optrede teenoor 

Dawid die werk van 'n "boosaardige gees wat deur die Here gestuur is". 

Die vraag ontstaan: Is God dan nie tog die oorsprong van die kwaad of 

die bose nie? Met ander woorde, bevind Dawid homself in dii! moeilike 

situasie omdat dit juis God was wat 'n boosaardige gees na Saul toe 

gestuur het? Volgens Keddie (1988:166) asook Keil & Delitzsch (1978, 

Vol2b:170) en Miller (2003) is God nie die bewerker van die kwaad nie. 

Wat we1 gebeur het, is dat God, as gevolg van Saul se 

ongehoorsaamheid, sy Heilige Gees van hom onttrek het. Sodoende 

het Hy toegelaat dat daar ruimte ontstaan vir die boosaardige gees wat 

Saul gepla het. Volgens Miller (2003) is daar verskeie voorbeelde in die 

Skrif waar God mense op so 'n manier hulle verdiende straf laat kry het: 

He brought a global deluge against the earth's 

population (Genesis 6-9) due to rampant human 

wickedness and depravity (6:5). God did not act 

inappropriately in doing so, not only because the 

people deserved nothing less, but also because He 

repeatedly warned the people of impending disaster, 

and was longsuffering in giving them ample opportunity 

to repent (1 Peter 3:20; 2 Peter 2:5; 3:9). The Bible 
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provides instance after instance where evil people 

received their "just deserts". 

In die verband moet verder na Luk 11:24 - 26 verwys word waar die 

Here Jesus dit duidelik stel dat die mens wat nie met die Gees van God 

vervul word nie, 'n gerieflike teiken en woonplek vir bose geeste word 

(Hendriksen, 1978:624). God is regverdig en mag daarom nie verwyt 

word as hy mense, soos hier in koning Saul se geval, in hulle 

selfverdiende ellende laat nie. 

Dawid het skynbaar onregverdig gely 

Saul word deur die bose gees geteister. Hy verdien die bose gees, 

maar wat van Dawid? In verse 4 en 5 is Dawid se klagte: "... Maar ek 

het nie gesondig nie, ek het nie oortree nie, Here! Ek is onskuldig 

en tog bestorm hulle my en val hulle my aan" (beklemtoning deur 

navorser). Hierdie gebeure het vroeg in Dawid se lewe plaasgevind. 

Blykbaar nog voordat hy amptelik koning geword het of Ps. 51 en Ps. 

32 geskryf het. Hy voel hier in Ps. 59 hy het sy vervolgers geen kwaad 

aangedoen nie en beskou gevolglik die situasie waarin hy homself 

bevind as onregverdige lyding. Hy verdien, volgens sy eie oordeel, r~ie 

dit wat met hom gebeur nie (Keil & Delitzsch 1978, Vol5b:186, Plumer, 

1978:606). 

Dawid se verlossing 

Van vers 9 af getuig Dawid van sy vertroue in God. Hy vestig sy hoop 

op God en verklaar openlik dat God hom te hulp sal kom. Dawid het uit 

die huis wat omsingel was ontsnap, en is op so 'n manier uit sy ellende 

verlos, maar nou is die vraag: Wie het hom verlos? 



Het Mikal (sy vrou) horn uit sy ellende gehelp? 

Op die oog af was Dawid vir sy verlossing uit die situasie afhanklik van 

sy vrou Mikal (Saul se dogter) se hulp. Haar hulp was boonop gebou 

op 'n fondament van bedrog en oneerlikheid. Sy sit 'n afgodsbeeld in 

die bed om die soldate te bedrieg en vertel 'n leuen aan haar pa. Op 

die oog af lyk dit dus of Dawid sy verlossing aan sy vrou se slim plan te 

danke het. 

2.5.3.3.3. Die Here het vir Dawid verlos? 

Ps. 59 laat 'n mens egter geensins in die duister oor die feit dat Dawid 

sy vertroue vir hulp en uitkoms volkome op die Here gestel het nie 

(Calvyn 1979, Vol V(2):380). Die Here gebruik dus Dawid se vrou, met 

haar bedrog en leuens, om hom uit Saul se greep te verlos. In die 

verband kan na Paulus se opmerking in Rom. 8:28 verwys word: "Ons 

weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Horn liefhet, 

die wat volgens sy besluit geroep is" (Beklemtoning deur navorser). 

Nygren, (1978:341) s6 in .sy kommentaar op hierdie vers: 

"We are so apt to see in the sufferings of the present 

only an obstacle to God's will and purpose, thinking that 

God's purpose can apply only to glory. But Christ's path 

went through suffering to glory. Therefore God has also 

predestined those who are "in Christ" to go the same 

way. God has predestined them to suffer with him in 

order that they may be glorified with him". 

Uit hierdie psalm, in samehang met die geskiedenis soos beskryf in 1 

Sam. 19, is dit duidelik dat die mens nie 'n willose slagoffer van sy 

omstandighede is nie. 



Die mens moet met sy wil en wese by sy situasie betrokke wees en alles 

in die werk stel (bid en werk) om verlossing te ontvang. Uiteindelik is dit 

God wat alles ten goede laat meewerk. 

2.5.3.3.4 Dawid se dankbaarheid 

Sy dankbaarheid spreek duidelik uit die feit dat hy volgens verse 17 en 

18 tot eer van God wil sing en jubel. Sy dankbaarheid word sigbaar in 

sy daad van lofprysing. Die uiteindelike sin van Dawid se lyding I$ in 

die feit dat God alles in sy lewe ten goede laat meewerk vir sy rol en 

taak as koning van Israel. 

2.5.4 Die Here Jesus Christus se lyding 

(Die verpersoonliking van ons lyding) 

Die feit dat ons Here Jesus Christus lmmanuel (God met ons) is (Matt. 

1 :23), beklemtoon die feit dat Hy as God in die mensdom se ellende 

kom deel het. As die HK oor troos (in 'n toestand van- ellende) praat, 

stel Son. 1 v. 1 se antwoord dit duidelik dat die gelowige se enigste 

troos juis die feit is dat hylsy aan die Here Jesus Christus behoort. 

2.5.4.1 Christus se lyding staan in direkte verband met die mens 

se lyding 

Vir Louw (2000:15) is die vraag hoe en tot watter mate God Hom met 

die mens se lyding identifiseer, 'n wesenlike vraag vir die pastoraat: 

... one can assume that the question of identification 

becomes the most fundamental theological problem 

in pastoral care: How should theology understand and 

interpret God's identification with our human suffering 

so that this identification conveys God's compassion 
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and sheds light on our quest for meaning and 

significance? 

Maddox (1994:120) wys in die verband op die gelowige se eenheid met 

Christus: 

Counselors must emphasize the doctrine of union 

with Christ because it incorporates two key issues 

essential to understanding change and struggle. 

First, union with Christ is an all-encompassing 

doctrine. It embraces the wide span of salvation 

from its ultimate source in the elect. Second, it is the 

one doctrine that embraces the factors of what 

Christ has accomplished (the indicative) and what 

believers are commanded to do (the imperative). 

2.5.4.1.1 Reeds by die sondeval en moederbelofte (Gen. 3) word 

Christus se lyding aan die mens se lyding verbind 

lndien die sondeval nie God se skeppingsorde versteur het nie, sou die 

ontwikkelinglvoortgang van die lewe sonder die inwerking van enige 

nuwe kragte tot 'n ryke ontplooiing gekom het. Toe die sondeval egter 

inbreuk op God se geskape wgreld kom maak het, is die hele skepping 

aan God se vloek onderwerp en moes daarom uitloop op die dood 

(Calvyn, 1 984:354). 

lndien God nie 'n beperking of moratorium ingestel het waardeur die 

vloek getemper sou word nie, sou hierdie volledige dood die wgreld 

dadelik en katastrofaal ineen laat stort het. God het egter, volgens sy 

ewige raadsplan, die moontlikheid geopen om die wi3reld met 'n nuwe 

lewensbeginsel van herskepping te dra en te genees (Schilder, 1930 

Vol 3:102). Hierdie nuwe hoop word in die moederbelofte 

verdiskonteer: "Christian tradition has referred to Gen. 3:15 as the 
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protevangeljum since it has been taken as the prototype for the 

Christian gospel (Mathews, 1996:247). 

Teen die agtergrond moet die mens se lyding, soos reeds vroeer in 

2.1.2 en 2.2.2 aangetoon, direk aan die sondeval en die gevolge 

daarvan verbind word. By die moederbelofte (Gen. 3:15) is dit alreeds 

duidelik dat die gevolg van die sondeval lyding vir die mens sowel as 

Christus inhou. Die vrou se nageslag (Jesus Christus) sal die slang 

(satan) se kop vermorsel, maar eers sal Hy verraderlik, van agter, aan 

die hakskeen gebyt word (Van der Walt, 2006:73). 

2.5.4.1.2 God stuur sy eie Seun om namens sy volk te ly 

Die Here Jesus Christus het as die Seun van God (Luk. 1:32) na hierdie 

wereld gekom om die in-sonde-gevalle-mens se lyding op Hom te neem 

(Berkhof, 1976:305; Calvyn, 1986:661; Van der Walt, 2006:203). 

God laat die mens dus nie sondermeer aan sy sonde en ellende oor 

nie. Hy ontferm Hom oor die mens in sy ellende. Hy baan 'n weg tot 

verlossing. Om salig te kan lewe en stewe moet die mens bewus 

gemaak word van die feit dat daar in en deur die Here Jesus Christus 

verlossing is (HK Son 1 v. 2). God self kom in die persoon van die 

Seun na hierdie wereld om mense te red (Joh. 3:16). Sy 

verlossingswerk behels 'n volledige betrokkenheid en identifisering, 

selfs 'n eenwording, met die mens se lyding (Jes. 53). God kom na die 

mens wat ly en kom self, in Persoon, om te ly. 

2.5.4.2 Die Here Jesus Christus se lyding 

2.5.4.2.1 Die Here Jesus Christus se lydirlg was verlossende lyding 

Die Here Jesus Christus se lyding was veel me& as die duisende ander 

mense wat aan kruise gesterf het. Sy lyding het 'n heel ander dimensie 
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omdat Hy doelbewus en verlossend gely het . Boonop was sy lyding 

gekoppel aan die toorn van God wat Hy moes dra. Berkhof (1 976:336 - 
338) wys op die volgende aspekte van sy lyding 

a. Hy het gedurende sy hele /ewe gely. Hy was op 'n daaglikse 

basis in kontak met sondaars. Hy, die allerheiligste Seun van 

God, moes hier in 'n sondevervloekte wereld lewe. Sy 

volgehoue gehoorsaamheid was terselfdertyd vir Hom 'n pad van 

lyding. Hy het onder die herhaalde aanslae van die satan, die 

haat en ongeloof van sy eie mense en die vervolging van sy 

vyande gely. 

Calvyn, (1984:619) se uitspraak bevestig hierdie siening: 

"Jesaja se getuienis is ook duidelik wanneer hy se dat die straf 

vir ons vrede op Christus gele is en dat die genesing deur sy 

pyniging ons te beurt geval het". 

b. Hy het na liggaam en siel gely. Die sonde het 'n baie 

negatiewe invloed op sowel die liggaam as die siel en daarom 

moes Hy as Verlosser lyding aan beide dra. Die Bybel leer ook 

eksplisiet dat Hy so gely het: In die tuin van Getsemane het Hy 

"ontsteld en beangs" geword en gese Hy voel "doodsbenoud" 

(Mark 14:33 & 34). Daarna is Hy liggaamlik gemartel en 

gekruisig (vgl. ook Calvyn, 1984:671). 

Louw (2006:47) wys daarop dat God in Christus met my as mens 

plekke ruil: "My pyn word sy pyn; my siekte Syne. lbly kanker en 

krisis word sy kanker en krisis ... Ons lyding is regtig Syne". 

c. Sy lyding het verskeie oorsake. Uiteindelik kan die volle lyding 

wat die Here Jesus Christus ervaar het teruggevoer word na die 

feit dat Hy plaasvervangend die plek van sondaars ingeneem 

het. Verskeie onmiddellike oorsake kan onderskei word: (1) Die 
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feit dat Hy, wat die God van die heelal is, die posisie van 'n 

dienskneg, 'n slaaf, moes inneem en Hy wat bevele gee, verplig 

was om net te gehoorsaam. (2) Die feit dat Hy wat volkome rein 

en heilig is daagliks in die atmosfeer van sonde moes leef en 

daagliks met die sonde van sy tydgenote gekonfronteer is. (3) 

Sy volledige bewustheid en kennis van die lydensweg wat hy tot 

aan die einde van sy lewe moes loop. (4) En dan natuurlik ook 

die ontberings van die lewe, die versoekings van die duiwel, die 

haat en vewerping van die mense asook die mishandeling en 

vervolging waaraan Hy onderwerp is (vgl. ook Calvyn, 1984:615). 

d. Sy lyding was uniek. Sy skynbaar "gewone" lyding was vir 

Hom uniek omdat dit in sy geval 'n buitengewone karakter 

aangeneem het. Die lyding wat hy ervaar het was nie maar net 

natuurlik nie, maar die resultaat van 'n positiewe daad van God. 

God het die mens se sondes op Hom laat neerkom (vgl. Jes. 

53:6 & 10). Hierby moet ook die versoekings in die woestyn, die 

doodsangs in Getsemane en die pyn aan die kruis op Golgota 

gereken word (vgl. ook Calvyn, 1984:614). 

e. Sy lyding in versoekings. Die versoekings het 'n volledige deel 

van sy lyding gevorm (Matt. 4: l  - 11 en parallelle gedeeltes; Luk. 

22:28; Joh. 12:27; Heb. 4:15; 5:7 & 8). Sy openbare bediening 

het met 'n tydperk van versoeking begin en dit is met 

tussenposes herhaal, uiteindelik tot in die donker nag van 

Getsemane. Dit was juis deur sy toetrede tot die mens se 

leefw&reld vol ellende met beproewings en versoekings dat 

Jesus 'n simpatieke Hoepriester kon word en in die ware sin van 

die woord die mens se lyding op Hom kon neem (Heb. 4:15; 5:7 

- 9) (vgl. ook Calvyn, 1984:625 en 626). 



2.5.4.2.2 Die Here Jesus Christus se lydiug beteken dit is 

God wat ly 

Louw (2000:73) wys daarop dat die vraag: "Kan God ly?', In rnens 

noodwendig by die verhouding tussen God en Christus aan die kruis 

bring. Hy behandel vervolgens verskeie teoloe se "Theologia crucis" 

waar hulle die sin en betekenis van die Here Jesus se kruisdood en 

opstanding bespreek. Hy kom dan by die punt waar hy aantoon dat 

God juis in en deur Christus se kruisdood by die mens in sy lyding 

betrokke raak en selfs daarmee identifiseer: "Only if we can say that 

God Himself was involved in the suffering of Christ on the cross, can we 

do justice to the place of the cross in Christian faith. Without the divine 

involvement and intervention, the cross is reduced to a mere display of 

suffering and pain ..." (Louw, 2000:110). 

Vir die doeleindes van hierdie studie in pastoraat is dit daarom 

noodsaaklik om van Louw (2000: 1 12 - I 16) se insigte ten opsigte van 

die idee van 'n "crucified God" kennis te neem. Hy vestig die aandag 

op die volgende nege punte (verkort weergegee - navorser) wat die 

betekenis van 'n teologie van die kruis beskryf (Hier word telkens 

ook na die bevestigende insigte van ander teoloe verwys): 

(1) 'n Persoon wat ly, moet weet dat alle mense sondaars is en 

dat hulle verlore is as gevolg van hulle eie sonde en skuld. Alle 

mense verdien so om te ly. Hier moet egter teen determinisme 

ten opsigte van 'n bepaalde sonde en lyding gewaak word (vgl. 

ook Calvyn, 1984:414). 

(2) Versoening, aan die kruis, is 'n daad van God en 'n 

openbaring van sy toorn. Dit is verder ook 'n demonstrasie van 

sy liefde, teenwoordigheid, medelye en solidariteit met die 

lydende (vgl. ook Calvyn, 1984:660 en 661). 
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(3) In die Middelaar word sowel die goddelikheid as menslikheid 

van God by lyding betrek (vgl. ook Calvyn, 1984:636). "On the 

grounds of Christ's high-priestly suffering, we can say: God is in 

suffering. He is not a tyrant, devoid of all emotion, who 

separates Himself from us in his ice palace of apathy, but rather, 

He identifies Himself with sufferirlg" (Louw, 2000:112). 

(4) Christus se dood lei tot oorwinning oor lyding. Sy 

plaasvervarrgende werk verwyder skuld en open die weg tot 

verlossing waaraan die hele persoon deelname het 

(heiligmaking) (vgl. ook. Calvyn, 1984:656). Die inwonende 

Heilige Gees stel die persoon in staat om in die oorwinning sowel 

as etiese gevolge van Christus se verlossingswerk te deel. 

(5)  Vir die gelowige beteken versoening terselfdertyd 

selfverloening waarby lyding 'n deel van die proses van geestelike 

groei vorm. Die gelowige se lyding is nie 'n nabootsing van 

Christus se lyding nie, maar eerder 'n noodwendige gevolg of 

resultaat van sy lyding (vgl. ook Calvyn, 1984:914). 

(6) Die teologie van die kruis gee hoop. "The atonement also 

offers hope in suffering: 'God is alongside me, with me and 

provides the fundamental framework in which I can discover 

meaning in suffering'. ... 'The cross provides an answer to human 

beings' existential questions and their struggle with life's anxiety, 

despair, absurdity, purposelessness and meaninglessness" 

(Louw, 2000: 1 13). 

(7) 'n Teologie van die kruis herdefinieer ons verstaan van God. 

God se swakheid word 'n teken van krag. God word die 

"Wounded Healer1' (Louw, 2000: 1 1 3). Die idee van die 

gekruisigde God is belangrik vir pastorale versorging van 
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lydendes omdat dit die belangrike aspek van God se liefdevolle 

solidariteit met die wereld in lyding vertoon. Dit is egter belangrik 

om die kruis in die lig van die opstanding te verstaan. Louw sluit 

in die verband by Moltmann aan en se: "The contradiction 

between the cross and the resurrection (no logical, rational or 

even ontological necessity exists for these two) creates a 

dialectical eschatology, in which promise (the new creation) 

contradicts present reality (sufferiqg, forsakenness). ... And it is 

this knowledge of a future and possibilities 'beyond' our own 

immanent capacities, that creates a vivid hope for all who suffer 

(Louw, 2000: 1 13). 

Hoop in pastoraat gaan dus nie oor blote optimisme nie. Dit 

gaan ook nie oor verwagtinge en geleenthede nie. Hoop in 

pastoraat is radikaal omdat dit met die perspektief van die 

opstanding werk. In sy versorging van lydendes moet die pastor 

altyd in gedagte hou dat hierdie lewende hoop en selfs die 

perspektief van die opstanding nooit 'n verklaring van lyding kan 

gee nie. 

Die basis vir hoop is tweeledig: 

Eskatologie, soos geprojekteer deur die opstanding 

en in terme van die verlossing, is nie 'n gebeurtenis 

in terme van tyd (ons geskiedenis) nie, niaar we1 'n 

gebeurtenis in terme van genade (God se 

geskiedenis). Eskatologie verwys dus na die 

alreeds van redding. 

Hoop op God se finale oorwinnirlg (nog nie) is nie 

op onsekerheid gebou nie, inteendeel, dit is 

gevestig op God se getrouheid aan sy beloftes. Die 

finale bewys van God se geloofwaardigheid is die 

opstanding. 



Die taak en doel van pastorale versorging ten opsigte van die 

lydende is orrl hierdie solidariteit van God met die lydende te 

beklemtoon. Die k r ~ ~ i s  10s nie die probleem van lyding op nie. In 

sy wese is die probleem van lyding onoplosbaar. Die 

perspektief van 'n gekruisigde God hanteer die probleem van 

lyding met 'n vrywillige saam-ly en saam-kwesbaar-wees. Louw 

(2000:114) wys daarop dat solidariteit in lyding nie die lyding 

wegneem nie, maar, en dan haal hy Moltman aan, "it does 

overcome ... the suffering in suffering". 

Die resultaat van 'n gekruisigde en lydende God is drieledig: 

Alhoewel lyding nie weggeneem word nie, is dit nooit 

finaal nie. Die lydende kan met liierdie kwesbare, 

gewonde God identifiseer. 

Alhoewel lyding tot baie spanning, twyfel, wanhoop en 

angs ly, kan 'n mens altyd tot God nader, Hom selfs 

beskuldig en vir Hom kwaad wees. 

Alhoewel die probleem van lyding, sonder 'n oplossing 

voortduur, lei hierdie insig ten opsigte van solidariteit nie 

tot bloot 'n fatalistiese onderwerping nie, maar eerder tot 

'n aktiewe weerstand teen lyding. 

(8) 'n Teologie van die kruis verhinder die teologie om 'n 

roniantiese karikatuur van goddelike liefde te maak. Die 

postmodernisme maak liefde die norm waaraan elke eienskap 

van God getoets word. "Love becomes an unqualified 'yes' 

without any 'no' " (Louw, 2000:115). 

Die teologie van die kruis ontbloot dus goedkoop genade. Dit 

handel oor die moed om die donker in te gaan sodat die lig 



gesien kan word. Dit is nie tevrede met 'n passiewe aanvaarding 

van die status quo nie, maar lei tot 'n aktiewe weerstand. 

(9) Die teologie van die kruis is radikaal. Louw (2000: 1 15) 

verduidelik Paulus se uitspraak in 2 Kor. 5:21 deur te s6: "Paul is 

thinking in qualitative terms . The implication is a paradox: Christ 

was without sin. Nevertheless, God made Him (ontic) the 

impossible: a sinner. But, because of ,this identification, we are 

redeemed of sin and can, in terms of salvation, never sin again 

( I  John 5:18)". 

Hierdie paradoks openbaar enersyds die kontradiksie en 

andersyds die vreemde realiteit van 'n teologie van die kruis. Dit 

vertoon die radikale karakter van verlossing en sodoende die 

radikale karakter van bevryding. 

In die lig van die medelye en hoop wat die Christen in 'n lewende 

geloofsverbintenis met die Here Jesus Christus behoort te ervaar, sal 

vervolgens die apostel Paulus as verloste (nuwe mens in Christus) se 

perspektief op lyding in die lig van Romeine 8 bestudeer word. 

2.5.5 Paulus - Lyding is onafwendbaar, maar daar is verlossing - 
(Rom. 8) 

Paulus se beskouing oor lyding word doelbewus hier, nadat die lyding 

van ons Here Jesus Christus reeds bespreek is, hanteer. Die mens kan 

alleen deur Jesus Christus uit sy ellende verlos word. In die sin behoort 

Christus se verlossingswerk dan, soos Louw dit in sy "teologie van die 

kruis" verdiskonteer (vgl. 2.5.4.2.2), juis in Paulus se uitsprake neerslag 

te vind. Pa1.11us behoort, om dit so te stel, die Christelike (verlossings-) 

perspektief op lyding te gee. 



Verklaarders van die HK soos onder andere Van Bruggen (2000:23) 

wys daarop dat die drieledige indeling van die HK (ellendelsonde, 

verlossing en dankbaarheid) ook in die boek Romeine gevind kan word 

en heel moontlik juis daaraan ontleen is. 

Hfst. 1 :I - 3:20 (Sonde en ellende) 

Hfst. 3:21 - 1 1 :36 (Verlossing) 

Hfst. 12:l - 16:27 (Dankbaarheid). 

Uit die aard van die studie kan die volledige boek Romeine nie hier 

bespreek word nie, daarom sal slegs 'n gedeelte van die boek, wat 

meer in besonder oor lyding handel, bestudeer word. Die apostel 

Paulus maak in Romeine hoofstuk 8 opvallende en boonop 

veelseggende uitsprake oor lyding. Daarom sal hierdie hoofstuk binne 

die groter konteks van die res van die boek in diepte bestudeer word. 

2.5.5.1 Die plek van Romeine 8 binne die boek 

Volgens bogenoemde bree indeling (ellende, verlossing, dankbaarheid) 

van die boek, val Romeine 8 binne die tweede deel wat oor die 

verlossing uit ellende handel. Wilkinson en Boa (1983:371) gee egter, 

'n ietwat ander, maar ook 'n meer gedetailleerde skematiese indeling 

van die boek. 



2.5.5.1 .I Skematiese indeling van die boek Romeine 

Coetzee (1986:108) sluit by bogenoemde indeling aan deur daarop te 
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openbaring van God se vryspraak. Dit gaan met ander woorde oor 

God se genadewerk om sy kinders, wat in die greep van die sonde en 

die dood vasgevang sit, te verlos en vry te spreek. Die lyn van sonde, 

verlossing en dankbaarheid (heiligmaking) van die HK word, 

opvallend selfs ook in hierdie indeling van hoofstukke 1 - 8 gevind: 

(vgl. skematiese indeling hierbo). 

2.5.5.1.2 Gedetailleerde indeling van Hoofstukke 1 - 8 

Wilkinson en Boa (1 983:377 en 378), asook Osborne (2004:24 - 26) 

ietwat aangepas, gee die volgende meer gedetailleerde indeling van die 

eerste gedeelte (1 : I  - 8:39). 

I. lnleiding 1:l - 17 

II. Veroordeling: Noodsaak aan God se vryspraak 

A. Skuld van die heiden 

1. Rede vir die heiden se skuld 

2. Gevolge van die heiden se skuld 

B. Skuld van die Jood 

1. Jode word geoordeel op grond van 

die waarheid 

2. Jode word geoordeel op grond van 

hulle dade 

3. Jode word geoordeel op grond van 

gelykheid 

4. Jode gehoorsaam nie die wet nie 

5. Jode glo nie die uitsprake van die 

profete nie 

C. Bevinding: Almal is skuldig voor God 

Ill. Regverdigmaking: Die toesegging van God 

se vryspraak 
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A. Beskrywing van God se vryspraak 3:21 - 31 

B. Bewys van God se vryspraak 4:l -25 

1. Abraham vrygespreek sonder werke 4:l - 8 

2. Abraham vrygespreek sonder 

besnydenis 4:9 - 12 

3. Abraham vrygespreek sonder die 

wet 4113 - 15 

4. Abraham vrygespreek deur die 

geloof 4:16 - 25 

C. Voordele van die vryspraak 511 -11 

1. Vrede met God 511 - 2 

2. Vreugde te midde van swaarkry 5:3 - 8 

3. Verlos van God se oordeel 5:9- 11 

D. Ko~itras tussen vryspraak en oordeel 5112 - 21 

IV. Heiligmaking: die bewys van God se 

vryspraak 

A. Heiligmaking en sonde 

1. Gelowige is in beginsel dood 

vir die sonde 

2. Gelowige is in praktyk dood 

vir die sonde 

B. Heiligmaking en die wet 

1 . Dood vir die wet, maar lewend 

vir God 

2. Wet kan nie van sonde verlos nie 

C. Heiligmaking en die Gees 

1. Die Gees bevry van die krag 

van die vlees 

2. Die Gees gee kindskap 

3. Die Gees waarborg toekomstige 

oorwinning 

4. Die Gees waarborg finale 
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oorwinning 8:31 - 39 

In die lig van bogenoemde indeling het die navorser dieselfde indeling 

van sonde verlossing en dankbaarheid ook weer in die kleiner 

onderdeel van Rom. 6 - 8 gevind. Hfst. 6 - 8 handel oor die mens se 

heiligmaking, dit wil si5 oor hoe die mens uit sonde verlos word en gelei 

word om as nuwe mens te lewe. 

2.5.5.1.3 Heiligmaking: die bewys van God se vryspraak 

A. Heiligmaking en sonde 6: l  -23 

Gelowiges is in beginsel en praktyk dood vir die 

Sondelellende 

B. Heiligniaking en die wet 7: I - 25 

Omdat gelowiges in Christus verlos is, is hulle 

dood vir die wet, maar lewend vir God 

C. Heiligmaking en die Gees 

Die lewe onder leiding van die Gees is 'n 

dan kbaarheidslewe. 

Hierdie indeling van sonde, verlossing en dankbaarheid word selfs in 

die kleiner eenheid van Rom. 8:l - 39 gevind: 

2.4.5.1.4 Gedetailleerde indeling van Romeine 8:l - 39 

Heiligmaking deur die Gees beteken 

A Sonde en ellende is oorwin 811 - 11 

B Verlossing op grond van kindskap in Christus 8:12 - 17 

C Dankbaarheidslewe lewe as gelowiges 8:18 - 30 

D Oorwinningslied wat Rom. 1-9 afsluit 8:31 - 39 



Verbasend is die feit dat dieselfde drie-deling ook nog weer 'n keer in 

die fokusgedeelte van Rom. 8:18 - 30 gevind word: 

2.5.5.2 Paulus se perspektief op lyding en verlossing in 

Rom. 8:18 - 30 

Paulus gebruik in hierdie gedeelte die begrip lyding om die toestand 

van die gelowige se huidige lewe op aarde te beskryf. Hy stel hierdie 

lewe wat vol lyding is teenoor die ewige heerlikheid wat God in die 

toekoms vir sy kinders sal laat aanbreek (vgl. vers 18). 

Om deur hierdie lyding by die ewige heerlikheid uit te kom, moet die 

gelowige 'n bepaalde pad loop. Dit kan beskryf word as die proses van 

verlossing. Hierdie proses word duidelik by die bestudering van Rom. 

8: 18 - 30 wat soos volg ingedeel word: 

A. Ellende en lyding laat gelowiges asook 

skepping sug 8118 - 23 

B. Verlossing in Christus staan vas, daarom hoop 8:24 - 25 

C. Dankbaarheidlheiligmaking 0.l.v. die 

Heilige Gees 8:26 - 30 

In die lig van die HK se indeling van sondelellende, verlossing en 

dankbaarheid wat logies saamhang met die indelirlg van Rom. 8:18 - 
30 sal Paulus se perspektief op lyding volgens die indeling verder 

bespreek word (vlg. 2.3.2 en 2.3.3). 

2.5.5.2 Ellende en lyding is 'n noodwendigheid op hierdie aarde 

(Rom. 8:18 - 23) 

"Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur ...." 

(Rorn. 8: 18) 



Wanneer die gelowige met lyding in hierdie wereld te doen kry, is daar 

baie vrae. Hierdie vrae ontstaan omdat daar 'n skynbare 

teenstrydigheid bestaan wat juis groot worstelinge by menige gelowige 

ontketen. Aan die eerl kant leer die gelowige uit die Bybel dat die Here 

Jesus Christus homlhaar verlos het, maar aan die anderkant kry die 

gelowige nog steeds, presies net soos die ongelowiges met die volle 

omvang van ellende en lyding op hierdie aarde te doen. Hy kry ook 

kar~ker, hy beland ook in 'n motorongeluk, word besteel of kry seer 

wanneer 'n aardbewing of oorstroming sy omgewing tref. 

Die verloste kind van God kry teen die agtergrond van hierdie studie, 

ook met die lyding van 'n gestremde kind of ander gesinslid te doen. 

Dan kom die worstelvrae, die "waarom-vrae": Waarom ek? Waarom 

my kind? Waarom op so 'n manier? 

Om enersyds perspektief op die lyding wat die gelowige tans ervaar te 

kry en andersyds aandag te gee aan die skynbare teenstrydigheid wat 

in die gelowige se lewe bestaan, word verder gebruik gemaak van die 

betekenisvolle studie en kommentaar van Nygren (1978) oor Romeine. 

Nygren sluit by Adolf Schlatter aan deur daarop te wys dat dit in die 

brief van Paulus oor veel meer gaan as net die regverdiging deur die 

geloof (Nygren, 1978:16). Ridderbos (1 975:95) handhaaf ook dieselfde 

siening en wys daarop dat die apostel in Rom. 5:12 - 21 'n parallel 

tussen Adam en die Here Jesus Christus trek, wat juis bepalend vir die 

verstaan van die boek is. Adam en Christus is vir Paulus die 

verpersoonliking van twee bedelings ('n oue en 'n nuwe). 

2.5.5.2.1 Die gelowige het te doen met twee bedelings wat teenoor 

mekaar staan 

Nygren (1978:20 en 21) verduidelik wat hy onder die twee bedelings 

verstaan: 
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"One is the dominion of death over all that is human, 

the age of Adam. The other is the domirrion of life, 

the age of Christ. The question to which Paul is 

here addressing himself is to inquire what it is that 

has come about because Christ has been given to 

us. His answer is clear: the new aeon, the aeon of 

life, has come upon us. Thereby have they who 

stand with Christ, in faith on Him, been taken out 

from the dominion of death which overshadows 

Adam's race". 

Coetzee (1984:347) sluit by Nygren aan en gee die volgende 

insiggewende diagrammatiese uiteensetting van die 

openbaringsgeskiedenis met sy verskillende bedelings (aeone) en toon 

sodoende hierdie "dubbel lewe" van die gelowige in Christus aan: 

6 aiwv 6 
piAA wv 

6 aiwv o piAA wv "daardie eeu" 
Voor "daardie eeu" - - 
sondeval I t  In 

Volkomen- 
heid 

6 aiwv O U T O ~  o ajwv o u ~ o g  
"hierdie eeu" "hierdie eeu" 

Koms van 
die Messias 

Parousia 
van die 
Messias 

Figuur 2. I 

Dit is juis hierdie oorvleueling van die twee aeone of bedelings ("hierdie 

eeu" en "daardie eeu") wat die gelowige kind van God laat sug (Rom. 
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8:23) en hom na die ewige heerlikheid laat uitsien (Rom. 8:19). "Die 

finale en volkome openbaring van God in sy Seun Jesus Christus open 

'n nuwe en duideliker perspektief op die gang en sin van geskiedenis: 

In Christus, sy koms as mens, sy prediking en wonderdade, sy kruis en 

opstanding, sy hemelvaart en sy uitstorting van die Heilige Gees, het 

die eschaton beslissend in vervulling begin gaan, maar tog ook nog nie 

volkome nie" (Coetzee, 1984:347). 

Om hierdie skynbare teenstrydigheid in 'n gelowige se lewe op te los, is 

dit belangrik om 'n wyer perspektief te kry: 

The present age is not the first, as its comparison with 

that which is to come might suggest. Just as the 

present aeon is to be followed by eternity, it has 

already been preceded by an eternity. Only when we 

see our present existence set in God's activity, which 

goes from eternity to eternity, do we get it in right 

perspective. Then man comes to see that everything 

that comes to the Christian in this life - and 

consequently the sufferings of the present too - must 

work together for good to him (Nygren, 1978:337). 

Paulus praat hier dus van twee ordes van bestaan. Die ou orde onder 

die heerskappy van die dood en die nuwe orde onder die 

heerskappy van die lewe (lewendniakende Gees). (Ridderbos, 

1975:214; Nygren, 1978:23; Calvyn, 1984:702). 

Schilder (1 930, Vol 3: 102) maak dieselfde punt as hy s$: "Hier vloeit 

dan nu voort, dat dit nieuwe herscheppingsleven, hetwelk zijn 

fundamenten schuift 6nder die van scheppingleven, slechts door den 

Christus kan worden gebracht tot zijn bestemde doel". 



Ridderbos (1975224) se siening sluit ook by die gedagte aan en wys 

dan daarop dat God deur sy Heilige Gees met herskeppingswerk besig 

is: 

The meaning of this is not only that the church has 

in Christ come to belong to the new aeon, the new 

order of things, and in that sense to the new 

creation, but likewise that this almighty and re- 

creating work of the Spirit enters into the existence 

of believers in a personal and individual way. 

2.5.5.2.2 Lyding is vir 'n gelowige die teken van h geboorteproses 

lnsiggewend is egter die feit dat hierdie "alles" d.w.s. al die pyn en 

lyding deur die apostel as geboortepyne beskryf word. Soos by die 

geboorte van 'n kind is die pyn en lydiqg, wat God se kinders, volgens 

die apostel Paulus in hierdie bedeling ervaar, nie vrugteloos nie. Dit dra 

inherent die hoop op 'n nuwe lewe vir die hele skepping (Mounce, 

1995: 185). 

Paulus se in Rom. 8:22 en 23: "Ons weet dat die hele skepping tot nou 

toe sug in pyne van verwagting (Gr. (SUOTEVU<EI). En nie net die 

skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het ... ons sug ook 

(beklemtoning deur navorser). 

Die lyding in "hierdie bedeling" is volgens Paulus dan geboortepyne 

van God se herskeppingsproses. God is in "hierdie bedeling" besig om 

in Christus deur die lewewekkende krag van die Heilige Gees alles te 

bevry "van die verslawing aan die verganklikheid" (vgl. Rom. 8:21). 

Hierdie "geboorteproses" behels 'n verandering of 'n vernuwing en is ten 

nouste verbind aan kennis ten opsigte van die wil van God (Rom. 12:2). 

God verander uit genade 'n mense se denke deur die Heilige Gees. 

Paulus beskryf dit as 'n nuwe manier van dink (Ef. 4:23). Elders beskryf 
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hy dit as die vouvXpia~o6 of te we1 die denkwyse van Christus (1 Kor. 

2:16). Om as 'n nuwe mens en as oorwinnaar te lewe, moet die 

gelowige soos Christus begin dink. Die gelowige se denke bei'nvloed 

noodwendig sy optrede en sodoende kan hy in Christus se oorwinning 

deel (Ridderbos, 1975:228). Lotter (1995:555) wys daarop dat dit "wat 

heilshistories deur Jesus Christus gedoen is, word heilsordelik deur die 

Heilige Gees gei'nkorporeer en toegepas". 

Die ongelowige ondergaan nie hierdie "geboorteproses" nie en het 

gevolglik slegs deel aan die ou bedeling wat onder die mag van die 

dood staan. Die ongelowige bly op die weg van die dood wat oorgaan 

na die ewige dood (vgl. fig. 2.1). Daarteenoor het die gelowige in 

Christus deel aan beide bedelings! Hy is verlos en het nou reeds 

deel aan die bedeling van die nuwe, ewige lewe, maar solank hy op 

hierdie aarde leef, het hy nog 'n worsteling om uit die mag van die 

sonde en die dood bevry te word (vgl. fig. 2.1). Daarom ervaar die 

verloste gelowige ook nog steeds pyn en lyding (vgl. ook Ridderbos, 

1975:216 en 217).. Enersyds sug die gelowige dus onder die pyn en 

lyding van die ontworsteling uit die ellende (Rom. 8:18 - 30) en 

andersyds jubel hy oor die oorwinning in die Here Jesus Christus (Rom. 

8131 - 39). 

Alles wat vir die gelowige kind van God in hierdie bedeling skynbaar so 

negatief is, ook gestremdheid, het klaarblyklik 'n positiewe doel in God 

se ewige raadsplan. God beskik alles so dat hierdie lyding wat sy 

kinders nou ervaar, 'n "geboorteproses" is wat uiteindelik vir hulle ten 

goede meewerk, dit wil se lewegewend werk (vgl. Rom 8:28). God is 

nou hier besig om sy kind wat in "hierdie eeu" leef te bemoedig en te 

versterk omdat hylsy nou reeds deel het aan die "daardie eeu". 

Nygren (1978:22) voel dat die huidige lewe in hierdie bedeling 

inderdaad in die lig van Rom. 7:24 as 'n doodsbestaan beskryf moet 

word. Hy gaan dan verder en se: "Against this background the 
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meaning of the gospel is seen most clearly. To us who are in bondage 

to the dominion of the age of death comes the gospel with its message 

that the new age, the age of life, has burst upon us". 

Die evangelie gee in Christus die hoop op die ewige lewe. In Joh. 3:3 

wys die Here Jesus vir Nikodemus op die feit dat niemand die koninkryk 

van God sal sien nie, tensy hylsy opnuut gebore word. Wedergeboorte 

is dus deel van die proses van verlossing uit ellende. 

2.5.5.3 Verlossing (Rom. 8:24 en 25) 

"Ons is imniers gered, en ons het nou hierdie hoop ..." 

Paulus gaan in sy bespreking van die lyding wat die gelowige in hierdie 

bedeling moet verduur uit van die veronderstelling dat hy aan gelowiges 

skryf. 'n Gelowige "is immers gered" (vgl. Rom. 8:24). 

In die lig hiervan se Nygren (1978:23): "As death became the lot of all 

through one man, Adam, so God now bestows life on us through one 

man, Christ. Just as Adam stands at the head of the old aeon (0 aiwv 

OUTO~), SO Christ stands by reason of His resurrection, as the author 

and perfecter of the new (0 aiwv 6 piAAwv)"(vgl. fig. 2.1) 

Maddox (1994:128) sluit hierby aan deur te s6: "In Christ, we are a new 

creation or a new person whose citizenship is in the new age or aeon. 

Newness is the description of being joined with Christ". 

2.5.5.3.1 Vrygespreek maar nog nie vrygemaak nie 

Die vryspraak waarvan Paulus in Rom. 8: l  - 3 praat, beteken in die lig 

van die voorafgaande (vgl. 2.5.5.2) dan glad nie dat die gelowige 

vrygemaak is van die pyn en lyding in hierdie bedeling (aeon) nie. 

Solank die gelowige op hierdie aarde leef, sal hy sug as gevolg van die 
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lyding wat deel van die aardse bestaan is (Osborne, 2004:210). Solank 

die gelowige in hierdie bedeling van die sonde en die dood leef, sal hy 

met die noodwendige gevolge van die sondeval moet saamleef (vgl. 

2.2.2.2). 

Die feit van die saak is: Die gelowige wat in Christus verlos is en nou 

onder leiding van die Heilige Gees lewe, is verlos van die mag van die 

sonde, die satan en die dood. Dit beteken egter nie dat hylsy verlos is 

van die invloed van die sonde, die satan en die dood wat nog in 

hierdie lewe bestaan nie. Die verloste mens lewe nog steeds in 'n 

sondegevalle wGreld (Calvyn, 1984:914). 

Lewis (1978:72) gee in die verband die volgende perspektief: "The 

world is a dance in which good, descending from God, is disturbed by 

evil arising from the creatures, and the resulting conflict is resolved by 

God's own assumption of the suffering nature which evil produces". 

Ons Here Jesus bid irnmers in sy hoepriesterlike gebed ook duidelik dat 

God nie sy kinders uit die wereld sal wegneem nie, maar dat Hy hulle 

van die Bose sal bewaar (Joh. 17: 15). Pyn en lyding is dus inherent 

deel van hierdie bedeling (Nygren, 1978:329). Siekte, gestremdheid en 

dood laat die gelowige in hierdie bedeling sug (vgl. Rom. 8:18 en 23). 

As gevolg van die mens se sonde het die dood, oftewel die 

verganklikheid (vgl. Rom. 8:23), in hierdie aardse bestaan ingetree en 

dit sal tot met die voleinding (wederkoms) voortduur. Daarom teken die 

apostel Paulus die aardse bestaan van die Christen nog steeds met dik 

lyne van lyding en pyn (Rom. 8:18 en 22). Hy beskryf die verloste mens 

(kind van God) se lewe in die ou bedeling as 'n "sug" (Rom. 8:23). 

Eerstens 'n sug orndat hy ly en daarna ook h sug as wens of begeerte 

om van hierdie vergar~klikheid bevry te word (Nygren, 1978:331). 



2.5.5.3.2 Die gelowige lewe in hoop 

Paulus se: "Ons is immers gered en het nou hierdie hoop" (Rom. 8:24). 

Henry (1977:570) s6 in sy kommentaar op hierdie vers: "Faith is the 

evidence, hope the expectation of things, not seen. Faith is the mother 

of hope". Omdat daar geloof is, is daar hoop en waar daar hoop is, is 

daar 'n toekoms. Die gelowige het 'n vaste hoop op die ewige 

heerlikheid. Hierdie lewe is nie heerlikheid waarop die gelowige hoop 

rrie, inteendeel, daar is 'n ewige toekoms vol heerlikheid. 

2.5.5.4. Dankbaarheid (Rom. 8:26 - 30) 

2.5.5.4.1 'n Dankbaarheidslewe is 'n lewe onder leiding van die 

Heilige Gees 

"Die Gees staan ons ook in ons swakheid by . . . I J  (Rom. 8:26). 

Die gelowige in "hierdie bedeling" lewe in swakheid. Hylsy weet nie 

eers wat en hoe om te bid nie! Daarom het God sy Gees uitgestort - 

om die gelowiges by te staan in hulle worstelstryd. 

In die nuwe bedeling wat met die opstanding van Christus aangebreek 

het, het die lewe vir die Christen-gelowiges met groter mag en 

heerlikheid deurgebreek. Dit is 'n lewe onder die kragtige leiding van 

die Heilige Gees (Lotter 2005497). Deur die Heilige Gees is God met 

sy heiligmakende (vernuwende) werk in sy uitverkore kinders se lewens 

besig. Die huidige lyding (verse 17 - 18) sal uiteindelik op die finale 

oowinning (verse 18 - 30) uitloop (Osborne, 2004:209). 

Lotter (2005:490) bespreek die Heilige Gees se rol ten opsigte van die 

vasmaak van die gelowige aan die Here Jesus Christus. Hy s6: 

"Alhoewel die gelowige nie 'n aandeel hierin het nie, is hylsy nie passief 
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in die verdere groeiende en ontwikkelende eenheid met Jesus Christus 

nie". Die gelowige moet self moeite doen om in die geloof te groei en 

kan aanvaarding vind in God se belofte. Om alles so vir sy kinders ten 

goede te laat meewerk, stuur God sy Heilige Gees om die gelowige in 

sythaar swakheid by te staan (vgl. vers 26). 

2.5.5.4.2 Heiligmaking wat met lyding gepaard gaan 

"Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom 

liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is" (Rom. 8:28). 

Wat opvallend is, is die feit dat hierdie lewe van vernuwing oftewel 

heiligmaking juis met lyding gepaard gaan (Rom 8:18, 21, 23, 28). 

Lyding is 'n noodwendige gevolg van die feit dat God se kinders, al is 

hulle wedergebore, met hul liggame nog steeds in hierdie sondige 

bedeling (aeon) leef (Nygren 1978:333; Hendriksen, 1980: 121). 

It is the tension between the old aeon and the new, 

between the suffering of this present time and the 

glory that is to be, that marks the Christian life on 

earth and calls forth its groaning and its longing. 

The Christian still lives in this aeon with all that 

presses upon him and causes suffering and need; 

but before him opens the prospect of eternal glory 

(Nygren 1978:335). 

Dieselfde dubbelslagtigheid (lyding en oorwinning) in die gelowige se 

lewe word ook op ander plekke in Paulus se briewe beskryf onder 

andere in 2 Kor. 4: 16 - 5: 10. Lotter (1 995557) wys op die feit dat 

Paulus as persoonlike ontvanger van die Heilige Gees die nuwe lewe in 

Christus het en die gevolglike oorwinning in lyding prakties beleef. 

Paulus se lewe kan beskryf word as 'n lewe EV rrveupa~~ ay~w. "In die 

ontvang van die Heilige Gees word Paulus begiftig met 'n besondere 
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gawe: die Heilige Gees self. Die Heilige Gees as gawe is 

onafskeidbaar van die gawes tot 'n nuwe lewe wat Hy skenk (Lotter, 

1 995:553). 

Nog meer opvallend! Hier identifiseer God Homself in die persoon van 

die Heilige Gees weereens met sy lydende kind. Hy ly ook hier (soos in 

die Here Jesus Christus) saam, want Hy sug ook! Calvyn (1979, Vol 

XIX 2:311) se: "There is then no reason for anyone to cornplain, that 

the bearing of the cross is beyond their own strength, since we are 

sustained by a celestial power. And there is great force in the Greek 

word auvavr~Aap~av~~a~,  which means that the Spirit takes on Himself 

a part of the burden, by which our weakness is oppressed" 

(beklemtoning deur navorser). 

2.5.5.4.3 Heiligmaking wat tot heerlikheid lei 

Rom. 8:30: "Die wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En die 

wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En die wat Hy vrygespreek 

het, het Hy ook verheerlik 

Paulus sluit hierdie gedeelte af met 'n opsomming van die proses van 

herskepping of vernuwing. Dit is duidelik God Self wat aktief besig is 

om te herskep. Opvallend is die feit dat Paulus hierdie vers in die 

verlede tyd skryf. Wat hom betref, is die proses reeds afgehandel. 

Daar is by hom geen twyfel oor die toekoms van die gelowige nie 

(Henry, 1977:572). 



2.6 SAMEVATTING VAN DIE HOOFSTUK 

Die HK se struktuur (vgl. HK Son. 1 v. en antw. 2) verskaf 'n sinvolle 

indeling waarvolgens daar pastoraal met die mens in sy lyding omgegaan 

kan word. 

2.6.1 Riglyne van die HK toegepas op Josef se lyding 

2.6.1 .I Hoe groot Josef se sonde en ellende was 

Josef het vermakerig teenoor sy ouers en sy broers opgetree en 

was sodoende op 'n manier vir sy eie lyding verantwoordelik. 

Josef is gehaat, as slaaf verkoop en het in die tronk beland. 

Josef se lyding is nie toevallig of sinloos nie. 

God het 'n groter doel met Josef se lewe (lyding) gehad. 

2.6.1.2 Hoe Josef verlos is 

Josef se lyding het suiwering in sy lewe bewerk. 

Nieteenstaande sy negatiewe karaktertrekke word Josef deur 

God as 'n waardige instrument gebruik. 

Josef ervaar verlossing uit sy ellende toe hy sin in sy lyding sien 

(vgl. Gen. 50:2). 

God was by horn in sy lyding en het hom gered (Hand 7:9 en 

10). 

2.6.1.3 Hoe lyk Josef se dankbaarheidslewe? 

Deur lyding heen, beantwoord Josef aan God se doel met sy 

lewe. 

Hy kon dit slegs doen omdat gehoorsaam gebly het. 

God gebruik mense, soos Josef, selfs deur hulle te laat ly, om sy 

raadsplan uit te voer. 

Lyding gee betekenis aan 'n mens se lewe, 'n betekenis wat die 

indiwidu se persoonlike lewe transendeer en oorvloei in die lewe 

van ander mense 



2.6.2. Riglyne van die HK toegepas op Job se lyding 

2.6.2.1 Job se ellende 

Die mens wat "vroom en opreg" (1 :8) lewe kan steeds aan die 

verskriklikste lyding onderwerp word. 

Job kry nie by God antwoorde oor of verklarings vir sy kinders se 

dood of die verlies van sy besittings nie. 

God is soewerein in sy optrede. 

God maak geen opmerkings oor Job se persoonlike lyding nie. 

2.6.2.2 Job se soeke na verlossing 

Job se vriende soek met 'n oorsaak-gevolg-benadering 

antwoorde op Job se vrae oor sy lyding, maar dit blyk 

onbevredigend te wees. 

'n Mens is nie noodwendig self die oorsaak van jou lyding nie. 

Job moet ' r~  hoer of breer perspektief op die sin van sy lewe kry. 

Job roep na 'n Middelaar (Losser) tussen Hom en God. 

Die meeste wat Job 'n mens van lyding leer, is dat die beperkinge 

van die menslike verstand dit onmoontlik maak om die onderwerp 

ten volle te begryp. 

Job begryp dat hy nie God tot verantwoording kan roep ten 

opsigte van die lyding wat hy ervaar nie. 

God konfronteer vir Job met sy almag en soewereiniteit. 

2.6.2.3 Job se dan kbaarheid 

Job berus in God se soewereiniteit. 

Alle lyding, ongeag die oorsprong of graad, is 'n toets vir 'n mens 

se geloof. 

Van al die moontlike reaksies op lyding soos onder andere 

selfbejammering, selfverwyt of selfhandhawing is self-oorgawe 

die enigste houdbare opsie. 



Deur middel van ons gemeenskap met Christus, wat deur die 

Heilige Gees bewerk word, word God deel van ons lyding. 

2.6.3. Riglyne van die HK toegepas op Dawid se lyding volgens 

Psalm 13 

2.6.3.1 Dawid se ellende 

Dawid het langdurige en intense lyding verduur. 

Dit is onmoontlik dat Dawid se totale omstandighede binne die 

bestek van sy kort gebed kon verander. 

2.6.3.2 Dawid se verlossing 

Die logiese afleiding is dat Dawid self verander het. 

Hoewel sy onistandighede nie verander het nie, het sy 

ingesteldheid en sy belewing van die situasie wesenlik verander. 

Dawid se geloof en vertroue op die troue Verbondsgod het die 

verskil gemaak. 

2.6.3.3 Dawid se dan kbaarheid 

Word sigbaar in sy hart wat juig (vers 6). 

Wil sing omdat die Here aan horn goed gedoen het. 

2.6.4 Riglyne van die HK toegepas op Dawid de lyding volgens 

Psalm 59 

2.6.4.1 Dawid se ellende 

Dawid was skynbaar 'n slagoffer van omstandighede waaroor 

hyself geen beheer gehad het nie. 

Die kwaad of bose kom nie van God af nie. As 'n mens egter nie 

met die Gees van God vervul is nie, laat jy ruimte vir die bose om 

van jou besit te neem. 

Dit lyk dikwels vir 'n gelowige asof hylsy onregverdig ly. 



2.6.4.2 Dawid se verlossing 

God gebruik omstandighede, selfs ander mense se sondige 

optrede, om alles vir sy kind ten goede te laat meewerk. 

Lyding is in 'n bepaalde sin 'n bewys van die lydende se 

solidariteit met die Here Jesus Christus. 

2.6.4.3 Dawid se dankbaarheid 

Word verwoord in sy lofrede waarmee hy die psalm afsluit (verse 

17 en 18) 

2.6.5 Riglyne van die HK toegepas op die Here Jesus Christus se 

lyding 

2.6.5.1 Ellende 

Die beklemtoning van die lydende se eenheid met Christus is 'n 

absolute vereiste vir sinvolle pastorale begeleiding. 

Reeds by die moederbelofte (Gen. 3) word Christus se lydirlg met 

die van die mens verbind. 

Christus kom na hierdie aarde om met die mens in lyding te 

identifiseer. 

2.6.5.2 Verlossing 

Christus aan die kruis is God Self as lydende aan die kruis 

(Teologie van die kruis). 

Christus betaal nie net die lydende se sondeskuld aan die kruis 

nie, Hy oowin ook die dood deur op te staan. 

Elke lydende mens wat deur 'n ware geloof aan Christus verbind 

is, beleef hierdie verlossing. 

Die verlossing is nie 'n verlossing uit lyding nie, maar 'n 

verlossirlg in lyding. 



2.6.5.3 Dankbaarheid 

'n Teologie van die kruis verhinder die teologie om 'n romantiese 

karikatuur van goddelike liefde te maak. 

'n Teologie van die kruis ontbloot goedkoop genade, wat sonder 

versoening gegee wil word. 

Die perspektief van 'n gekruisigde God hanteer die probleem van 

lyding met 'n vrywillige saam-ly en saam-kwesbaar-wees. 

Die gelowige kan nou in volle dankbaarheid lewe vanuit die feit 

dat hylsy saam met Christus sin in lyding ervaar. 

2.6.6 Riglyne van die HK toegepas ten opsigte van lyding in die lig 

van Romeine 8 

2.6.6.1 Ellende 

Lyding is die noodwendige gevolg van die sondige bedeling 

waarin die mens lewe (Rom. 8:18 en 20). 

Hierdie lyding laat die hele skepping, sowel as die mens in sy 

besondere rol as kind'van God, sug (Rom. 8:22 en 23). 

Daar bestaan 'n voortdurende spanning tussen die ou - en die 

nuwe bedeling waarin die Christengelowige mens tans lewe 

(Rom. 8:18 en 19). 

2.6.6.2 Verlossing 

Hierdie spanning is deel van 'n geboorteproses waardeur nuwe 

lewe tot stand gebring word (Rom. 8:22). 

Die lyding wat met die versorging van 'n gestremde persoon in 

die huis gepaard gaan, kan as 'n gedeelte van hierdie 

geboorteproses/vernuwingsproses gesien word. 



2.6.6.6 Dan kbaarheid 

Hierdie lyding kan slegs 'n positiewe vernuwingsproses wees as 

dit in Christus onder leiding van die Heilige Gees hanteer word 

(Rom. 8:24 en 25). 

Die lydende kan verder as die hier en die nou kyk. 

Pastorale begeleiding in die verband is gevolglik onontbeerlik. 

2.7 Paradigrna van die Heidelbergse Kategisrnus toegepas op die 

sin in lyding by gestremdheid 

2.7.1 Ellende in lyding 

2.7.1 .I Alle lyding wat die mensdom op hierdie aarde beleef, kan 

teruggevoer word na die ellende wat die noodwendige gevolg van die 

sondeval is (Gen. 3 en Rom. 3). 

2.7.1.2 Die verskillende vorme en grade van gestremdheid wat in lyding 

manifesteer, is gevolglik ook die noodwendige gevolg van die sondeval. 

2.7.1.3 Hoewel daar beslis 'n verband tussen skuld en lyde bestaan en 

daar noodwendig indiwiduele lyde as gevolg van indiwiduele skuld kan 

wees, kan alle lyding nie na bepaalde sondes in h indiwidu se lewe of 

sylhaar ouers se lewe teruggevoer word nie. 

2.7.1.4 Die mensdom ervaar kollektiewe lyding (ellende) op grond van 

solidere skuld. 

2.7.1.5 Die lyding wat die gelowige in hierdie bedeling moet verduur, 

word deur Paulus as geboortepyne gesien. Alles word deur God 

herskep. Die mens word ook herskep, oftewel opnuutgebore (vgl. ook 

Joh. 3:3). 



2.7.2 Verlossing in lyding 

2.7.2.1 God vereenselwig Hom met die mens in sy lyding 

(gestremdheid) deur in die persoon van die Seun op aarde, veral aan 

die kruis op Golgota, te korn ly. 

2.7.2.2 God korn sterf Self in die persoon van die Seun aan die kruis om 

sodoende die mens se straf op die indiwiduele sowel as die kollektiewe 

sonde te dra. Geen gelowige wat gestremd is hoef dus sylhaar 

gestremdheid as 'n straf te beskou nie. 

2.7.2.3 God korn na hierdie aarde in die Persoon van die Here Jesus 

Christus. Sodoende word Hy die lydende God. Hy korn om met die 

mense mede-lyde te he. 

2.7.2.4 God korn identifiseer met die mens in sy ellende en korn toon as 

lmmanuel medelye met die lydende mens, dit wil s& ook met die 

gestremde en sylhaar gesin. 

2.7.2.5 Die Here Jesus Christus staan uit die graf op en oorwin die 

dood. Sodoende gee Hy as die opgestane Here ook nuwe lewe en 

hoop op die ewige (volmaakte) lewe aan elkeen, ook die gestremde, 

wat in Hom glo. 

2.7.3 Dankbaarheid in lyding 

2.7.3 1 Die Christengelowige het deel aan twee bedelings (aeone). 

Solank die gelowige nog op hierdie aarde leef, word hylsy noodwendig 

in hierdie bedeling aan lyding (bv. gestrerndheid) onderwerp. Tog het 

die gelowige as wedergeborene in hierdie lewe reeds deel aan die 

volmaakte bedeling van die ewige lewe. 

2.7.3.2 Die feit dat die gelowige deel het aan die nuwe bedeling maak 

van homlhaar 'n oorwinnaar (vgl. Rom. 8:31 - 39). Dit beteken dat die 

gelowige ook 'n oorwinnaar word oor die lyding wat met gestremdheid 

gepaardgaan. 



2.7.3.3 Die lyding (gestremdheid) wat die gelowige gesin tans ervaar 

weeg volgens Rom. 8:18 nie op teen die heerlikheid wat God vir sy 

kinders in die toekoms sal laat aanbreek nie. 

2.7.3.4 Omdat gelowiges in Christus deel kry aan God se liefde, word 

hulle liefdesbetoon 'n vrug van die Heilige Gees se kragtige werking in 

hulle persoonlike ,en gesinslewe. 

2.7.3.5 Opregte dankbaarheid kry noodwendig gestalte in die vorm van 

goeie dade met diensbaarheid as motief. 



HOOFSTUK 3: 

METATEORETIESE PERSPEKTIEWE UIT AANVERWANTE 

LITERATUUR TEN OPSIGTE VAN DIE PASTORALE BEGELElDlNG 

VAN GESINNE MET BETREKKING TOT DIE SIN VAN LYDING BY 

GESTREMDHEID 

In hierdie hoofstuk word kennis geneem van die literatuur uit ander 

dissiplines soos die mediese wetenskap, psigologie, sosiologie, 

maatskaplike werk en opvoedkunde, wat navorsing met betrekking tot 

die verskynsel van die invloed van gestremdheid op gesinne opgeteken 

het. Hoewel hierdie studie in praktiese teologie gedoen word en daar 

primer op die pastorale aspekte van die begeleiding van gesinne met 

gestremde gesinslede gefokus word, sal die kennis waaroor die 

betrokke dissiplines beskik, op 'n sinvolle manier gei'nkorporeer word 

(vgl. De Wet, 2006:78). 

Hierdie kennis is belangrik vir die studie aarlgesien die lyding wat 'n 

gesin met 'n gestremde gesinslid ervaar, juis met al hierdie dissiplines in 

verband gebring kan word. Steele (2000:163), self 'n pa van 'n erg 

gestremde dogter, se byvoorbeeld die volgende: 

Of course we have a phalanx of doctors, nurses, 

pharmacists, physical therapists, genetic 

counselors, respite care workers, insurance 

agents, wheelchair technicians, adaptive 

equipment vendors, teachers, teacher's aids, 

lawyers, financial consultants, and sympathetic 

friends and relatives who provide all sorts of 

valuable information, advice, assistance, and 

medical care. 
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3.1 .I Doelstelling 

Aandag word eerstens in hierdie hoofstuk gegee aan die aard van lyding 

wat gesinne met gestremde gesinslede ervaar. Met die begrip die aard 

van lyding meen die navorser om die tipe of soort van lyding uit te druk, 

sy dit fisies, finansieel, sosiaal, emosioneel, psigologies of spiritueel van 

aard soos dit deur verskillende navorsers beskryf word. 

Verder word in die tweede gedeelte van die hoofstuk aandag gegee aan 

die impak of invloed wat 'n gestremde gesinslid binne die gesinsopset 

uitoefen, soos nagevors en opgeteken deur verskillende aanverwante 

dissiplines. Die navorser verkies die begrip impak omdat dit die trefkrag 

en intensiteit van die fenomeen van gestremdheid in die gesin sterker 

verwoord. 

In die derde gedeelte van hierdie hoofstuk word gekyk na die gevolge 

wat sodanige lyding vir die gesin het. Met die begrip gevolge word na 

die uitkoms of meer langtermyn uitwerking van gestremdheid op die 

gesin verwys 

3.1.2 Doelwitte 

Bogenoemde doelstelling word onderverdeel in drie hoofdele, naamlik, 

om metateoretiese perspektiewe op die aard van lyding wat die 

gesin met 'n gestremde gesinslid(-lede) ervaar, te verkry; 

om metateoretiese perspektiewe op die impak van lyding by 

gestremdheid op die gesin te verkry; en 

om metateoretiese perspektiewe op die gevolge wat sodanige 

lyding vir 'n gesin inhou, te verkry. 



3.1.3 Metode van navorsing 

Venter (1996:89) beskryf in terme van Zerfass se model die begrip 

metateorie soos volg: "... 'n Teorie waarin wetenskaplike vertrekpunte 

uitgespel word wat raakvlakke met ander vakke deel, dit wil se, vakke 

wat aspekte van dieselfde werklikheidsveld ondersoek". In hierdie 

hoofstuk word die metateoretiese perspektiewe uit die aanverwante 

literatuur ondersoek. Die inligting wat sodoende verkry word, sal later in 

die studie met die metateoretiese perspektiewe wat uit die empiriese 

ondersoek (vgl. Hfst. 4) verkry word, ge'integreer word. Die 

basisteoretiese perspektiewe (vgl. Hfst. 2 ) word uiteindelik gesamentlik 

hiermee (Hfst. 3 en 4) in verband gebring ten einde die praktykteorie 

(vgl. Hfst. 5) te ontwikkel. 

In die verband beklemtoon De Wet (2006:84) die feit dat die 

hermeneutiese wisselwerking tussen Skrif en praksis by die gebruik van 

Zerfass se model sy vertrekpunt moet neem in die openbaring van God 

in sy Woord. Deur die Woord van God word lig in 'n konkrete situasie 

ingebring en word die mens opgewek tot gehoorsaamheid aan die 

Woord. Hy sQ verder: "Die reformatoriese gerigtheid van die arbeid sal 

(sodoende) nie vasgevang wees in 'n sikliese gang om 'n bestaande 

praksis deur 'n nuwe praksis te korrigeer nie, maar sal in die geloof 

gefokus wees op Christus deur Wie die handelingspraksis van die kerk 

met reddende krag oopgebreek word en uiteindelik sy voleillding vind in 

'n nuwe hemel en aarde" (De Wet, 2006:85). 

Sonder om verder in die hoofstuk telkens na een of ander spesifieke 

vakwetenskap te verwys, sal daar van inligting uit die verskillende 

dissiplines gebruik gemaak word. 



3.2 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE AARD VAN 

LYDING BlNNE 'N GESlN MET 'N GESTREMDE GESlNSLlD 

De Kock (2003:55) toon aan dat 'n gesin met 'n erg gestremde gesinslid 

in 'n voortdurende krisis verkeer. Die gesin funksioneer nooit werklik 

"normaal" nie. Die gesin word daagliks met die praktiese belading van 

die versorging van die gestremde gekonfronteer. Hierdie praktiese 

belading vind vergestalting in die volgende aspekte: 

3.2.1 Fisies 

Die hele gesin is uiteindelik belas met die fisiese versorging van veral h 

erg gestrernde persoon. Die heel basiese van hierdie versorging behels 

die hantering of verskuiwing van die gestremde persoon van plek tot 

plek. Dit beteken dat die persoon fisies van sy bed na die badkamer of 

die res van die huis, op en af van sy rolstoel, asook in en uit die motor 

fisies verskuif moet word. Die gestremde persoon rnoet gehelp word om 

te eet, gehelp word om aan te trek, en selfs in die badkamer en die 

toilet, met alles gehelp word. 

3.2.1 .I Versorging tuis 

Die fisiese vereistes wat 'n gestremde gesinslid aan die res van die 

gesin stel, het veral te doen met die spesiale behoeftes van die 

gestremde persoon. Du Plessis, Greef en Koen (2004:7) wys daarop 

dat die gestremde persoon volkome op sy gesin vertrou wat al sy fisiese 

behoeftes betref. Veral 'n erg gestremde persoon is geheel en al 

afhanklik van die gesin se hulp en ondersteuning vir letterlik alles wat hy 

nodig het. Hy kan eenvoudig nie op sy eie funksioneer nie. Hierdie 

fisiese versorging plaas baie druk op die ander gesinslede se tyd en 

aandag en word as lyding ervaar (Steele, 2000:171). 



Die gestremde persoon moet, veral by gevalle van ernstige 

gestremdheid, op 'n daaglikse basis gewas, gevoed en fisies van een 

plek na h ander verskuif word. Nouwen (2001 :29) beskryf in sy boek 

Adam hoe hy daagliks vir Adam moes versorg: 

Helping Adam meant waking him up at 7 a.m., 

taking off his pajamas and dressing him in a 

bathrobe, walking him to the bathroom, shaving his 

beard, giving him a bath, choosing clothes for the 

day, dressing him, combing his hair, walking him to 

the kitchen, making his breakfast, sitting close 

beside him as he ate his breakfast, supporting his 

glass as he drank, brushing his teeth, putting on his 

coat, gloves, and cap, getting him into his 

wheelchair, and pushing him over the pothole-rich 

road to his Daybreak day programme. 

Die hele gesin, ouers sowel as die ander kinders in die huis ervaar 

hierdie voortdurende druk. McPherson (200426) s6 in verband met die 

praktiese situasie in so 'n gesin die volgende: "It's just not fair" isn't a 

whiny complaint when applied to siblings in a family with a special needs 

child. It's an accurate statement". 

3.2.1.2 Ter wille van mediese sorg 

Ouers van h gestremde kind word baie gou na 'n vreemde wgreld 

begelei. Dit is 'n w6reld van hospitale en mediese spesialiste. Dit is 'n 

wereld van kardioloe, ortopediese spesialiste, genetika spesialiste, 

neuroloe, fisioterapeute en arbeidsterapeute. Dit is 'n wgreld wat vol is 

van frustrasie met die invul van onverstaanbare vorms en ellelange, 

moeisame verduidelikings aan mediese fondse (McPherson, 2004:23). 



Hierdie ervarings word dikwels as lyding beleef omdat die ouers in sulke 

omstandighede geheel en al blootgestel is. Hulle voel uitgelewer omdat 

hulleself en hulle kind na verskillende plekke verwys word en aan 

allerhande toetse en menings ondennrerp word. Dit is uiteraard 

uitputtend en spanningsvol. 

3.2.1.3 Spesiale apparate 

Rolstoele, looprame, suurstofmasjiene, suigapparate, kommunikasie- 

apparate, kunsledemate en ander gespesialiseerde hulpmiddels moet, 

afhangend van die soort en graad van gestremdheid, aan die betrokke 

gestremde persoon verskaf word. 

Omdat hierdie apparate gespesialiseerd is en dikwels op aanvraag 

gemaak moet word, is dit gewoonlik moeilik bekombaar en duur (Cook, 

1988:51). Gestremdes het ook soms spesiale doeke nodig wat duur is 

en gereeld omgeruil moet word, soos in die geval van die navorser se 

kind (vgl. De Kock 20035). 

3.2.1.4 Spesiale omgewing 

In die verband moet verwys word na aanpassings wat in die huis 

gedoen moet word sodat die omgewing byvoorbeeld rolstoelvriendelik 

kan wees. Om 'n gestremde persoon, wat moeilik beweeg, tuis te 

versorg moet daar dikwels spesiale relings teen die mure en in die 

badkamers aangebring word. Badkamers moet soms aangepas word 

om 'n gestremde persoon by die bad of toilet te kry. 

In die geval van die navorser se kind, moet al die kaste en deure slotte 

hi2 omdat hy graag oopmaak en uitpak. So nie ontgeld h mooi boek of 

'n kosbare porseleinkoppie dit! 



McPherson (2004:25) beklemtoon 'n baie belangrike feit: "You can't 

minister effectively to families who have disabled children until you 

understand their lives; these are the lives that these parents are living, 

day after day, week after week, perhaps forever". 

3.2.2 Finansieel 

3.2.2.1 Op mediese gebied 

Gestremdheid op sigself noodsaak mediese hulp. Gestremdes het 

dikwels spesiale mediese sorg nodig. Operasies, fisioterapie en 

arbeidsterapie word in 'n sekere sin deel van die gestremde se lewe. 

Rolstoele, krukke, gehoorapparate en 'n spesiale bril kan verder die 

kostes opjaag. Verder is daar die koste van fisioterapie, spraakterapie, 

arbeidsterapie (McKenzie & MUller, 2006). Hierdie fasiliteite is duur en 

mediese fondse is net bereid om tot op h punt te help. Die mediese 

uitgawes en voortdurende terapie oorweldig kort voor lank die 

gesinsbegroting (McPherson, 2004:26). 

3.2.2.2 Tuisversorging 

Die spesiale behoeftes van 'n gestremde gesinslid noodsaak hoer as 

normale finansiele uitgawes. Dit plaas 'n ekstra las op 'n maandelikse 

gesinsbegroting. lndien 'n erg gestremde gesinslid tuis versorg word, 

moet iemand spesiaal vir die doel gehuur word. Spesiale kossoorte 

moet vir bepaalde diete aangekoop word. Soms is spesiale skoene of 

klere ook noodsaaklik. Al hierdie uitgawes plaas ekstra druk op die 

gesin se begroting. Ander gesinslede moet dan "luukshede" ontbeer 

(vgl. De Kock, 20035 & 60). 



3.2.2.3 Versorging in 'n versorgingsoord 

Om 'n gestremde persoon in 'n inrigting vir gestremdes te laat versorg, 

is weliswaar ook duur en kan maklik twintig persent van 'n gemiddelde 

huishouding se begroting opneem. Die tariewe verskil egter van plek tot 

plek afhangend van die fasiliteite beskikbaar en die luuksheid al dan nie 

van die akkommodasie. 

3.2.3 Sosiaal 

Costandius (2003:198) bevind in sy studie dat die ouers van 'n 

gestremde kind 'n groter sosiale sensitiwiteit ontwikkel. Hy se: 

High levels of perceived stress in the parents 

included in this study increases the likelihood that 

they will experience greater social sensitivity in 

terms of what others may think of the child and . 

themselves and that they may have a more 

negative appraisal of themselves and of 

society's attitude towards them and their 

severely handicapped child. These parents' 

perception of society's attitude may be a projection 

of their own fears and biases or could reflect their 

fear for rejection by society. This highlights a 

parental perception that, by having a severely 

handicapped child, they themselves have become 

abnormal. 

3.2.3.1 Sosiale lewe van die gesin 

Weens die feit dat 'n gesin met 'n gestremde gesinslid hulleself as 

"abnormaal" beskou, is hulle geneig om hulleself te isoleer. Dit is uit die 
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aard van die saak moeilik om met 'n erg gestremde kind, plus al die 

noodsaaklike ondersteuningsapparate te beweeg. Daarom bly die gesin 

al hoe meer tuis waar die versorging gemakliker hanteer kan word. 

Die noodwendige gevolg is: 

Omdat die gesin nie na buite beweeg nie, kom mense hulle ook 

al hoe minder besoek. Hulle het dus gewoonlik maar 'n beperkte 

vriendekring . 
Dit lei noodwendig daartoe dat die gesin al hoe meer asosiaal 

optree. 

Op sy beurt lei hierdie asosiale optrede weer tot 'n gevoel van 

stigmatisering . 

Die gesin voel uitgeskuif en afgesonder en bekyk die wereld wat 

hulle (soos hulle dit beleef) uitgeskuif het, met agterdog en selfs 

vyandigheid. 

Hulle ervaar dan 'n gevoel van "ons moet ons lyding maar alleen 

draw (vgl. De Kock 200357). 

3.2.3.2 Sosiaal aanvaarbare gedrag 

Die gestremde kind moet, indien moontlik, sosiaal-aanvaarbare gedrag 

aanleer. Dit is soms vir die ouers 'n byna bomenslike taak. Ouers 

probeer die tipe gedrag vir die kind aanleer wat vir homthaar moontlik is, 

terwyl dit waarskynliklik onder die standaard is wat die samelewing 

normaalweg van so kind, of die ouers, verwag. 

Die ouers word dan enersyds maklik geblameer vir "wrede" of 

"ongevoelige" optrede wanneer hul die kind konkreet en konsekwent 

dissiplineer, maar vind andersyds dieselfde gemeenskap baie 

ontoegeeflik wanneer algemene gedragsnorme nie konsekwent deur die 

kind eerbiedig word nie. Hierdie ontoegeeflikheid vind dikwels uiting in 

uitlatings soos: "stout", "onbeheerbaar" of "onopgevoed" vir gedrag wat 

by normale kinders as "oulik", "snaaks" of "normaal" bestempel sou 
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word (Joubert, 1986:96). 

3.2.4 Emosioneel 

Plutchik (2003:308 en 309) wys daarop dat die twee mees algemene 

emosies in die mens se daaglikse lewe liefde en hartseer is. Hy s6: 

Current research has revealed that love can be 

considered as a complex state having a variety of 

components such as respect, attraction and 

attachment ... In contrast to love, which is associated 

with the experience of attachment, care giving, and 

care receiving, sadness is associated with the loss 

of an important attachment or bond" (beklemtoning 

deur navorser). 

Omdat die gestremde persoon, veral in die geval van 'n kind, nie is wat 

hylsy behoot? te wees nie, is daar beslis sprake van hartseer of rou. 

Volgens De Kock (2003:55) verteenwoordig die erg gestremde kind, 

psigologies gesproke, 'n sterfgeval - die afsterwe van geantisipeerde 

vreugde en verwagtings. Die feit dat daar 'n parallel bestaan tussen 'n 

werklike sterfgeval en dit wat met die belewing van 'n erg gestremde 

kind in die huis gepaard gaan, word lank reeds aanvaar. Dit is egter 

eers maar onlangs dat daar begrip ontstaan het vir die feit dat hier van 'n 

voortdurende rouproses sprake is (vgl. ook Ikeler, 1990:236). 

Costandius (2003:7) wys in sy psigologiese studie, wat handel oor die 

ouers se reaksie op 'n gestremde kind, daarop dat baie navorsers op die 

gebied van gestremde kinders sogenaamde fase-feoriee ontwikkel om 

die opeenvolging van ouers se reaksies op die geboorte of diagnose 

van 'n gestremde kind te verklaar. Die meeste van hierdie teoriee 

beskryf die ouers se reaksie in terme van 'n rouproses. Hierdie proses 

sou dan beweeg van die aanvanklike skok- en lamgevoel-fase deur die 
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fase van on,tkenning en woede na die finale fases van aanvaarding en 

herintegrasie. Hy gaan dan verder en s6: 

Stage theories have inherent difficulties when 

applied to the grief process of the parent with a 

handicapped child. Whereas they mostly presume 

a time-limited 'natural' progress through the stages, 

parents of a handicapped child experience ongoing 

grief. Stage models may, therefore, distort and limit 

insight into this complex mourning process 

(Costandius, 2003:7). 

Die ouers van 'n gestremde kind kan dus nooit werklik "normaal" wees 

nie. Hulle is in 'n chroniese rol.lproses. Hulle ervaar voortdurende 

lyding . Guild-Smith (1 983: 1 54) beskryf die gesin se emosionele 

toestand soos volg: 

To learn that one's child has a lifelong handicap 

and that he may never walk or talk like other 

children, go to a regular school, have friends, hold 

a job, get married, and do all the things that 

children grow up to do, leaves the parents with a 

strange mixture of anguish and helplessness. They 

are required to accept an unwelcome reality. 

3.2.5 Psigologies 

'n Gesin, en dan meer in besonder die ouers as primere versorgers, kan 

nie ongeskonde deur die lyding wat met die versorging van 'n gestremde 

gesinslid gepaardgaan kom nie. Steele (2000:171) se opmerking in die 

verband is veelseggend: "Parents must learn to live with this, or they will 

eventually collapse". 



3.2.5.1 Negatief 

Binne die gestremde gesin as eenheid sowel as die betrokke gesinslede 

se persoonlike lewens ontstaan konflik tussen liefde en hartseer. 

Enersyds is daar opregte liefde vir die gestremde, maar terselfdertyd is 

daar voortdurende hartseer omdat die gestremde nie "normaal" is nie. 

Die situasie waarin 'n gesin met 'n gestremde gesinslid beland, is soms 

van so 'n aard dat dit tot psigologiese wanfunksie aanleiding kan gee. 

Die stres en frustrasie wat ouers as prim&-e versorgers in so 'n situasie 

moet hanteer, raak soms ondraaglik wat dan weer tot depressie en 

ander emosionele wanfunksies aanleiding gee. 

Guild-Smith (1 983: 157) wys op die feit dat ouers van gestremde kinders 

.. . (are) prime candidates for the devastation of 

depression. In recent preparation for a seminar on 

the topic of depression and widowhood, this author 

found that the causes of America's number one 

health problem are nearly all experiences that 

parents of impaired children could encounter. Very 

briefly, some of the causes of depression as they 

could relate to such parents are: (1) excessive 

stress, (2) emotional conflicts, (3) low self-concept, 

(4) fatigue, and (5) physiological changes. 

Brown (1998:364 & 365) wys op sy beurt daarop dat mense wat so in 

hulle omstandighede, met byvoorbeeld gestremdheid, vasgevang is dan 

geen uitweg sien nie, selfs tot 'n groter mate geneig is om depressief te 

raak as byvoorbeeld diegene wat iemand deur middel van die dood of 

egskeiding verloor het. Hy si2 sulke mense se gewaatwording is di6 van 

'n soort gevangenskap. Die navorser kan, as ouer met 'n gestremde 

kind, by hierdie siening aansluit deur dit te bevestig dat ouers met 'n 
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gestremde kind juis sodanige gevoel ervaar. Die ouers het hierdie 

gestremde kind en dit is hljlle, en rriemand anders se, 

verantwoordelikheid om homlhaar te versorg nie. Die spanning wat met 

hierdie "gevangenskap" gepaard gaan, maak noodwendig van sulke 

ouers kandidate vir 'n toestand van depressie. 

Brown (1998:365) maak ook verder die betekenisvolle waarneming ten 

opsigte van 'n persoon wat in so 'n toestand van "gevangenskap" 

verkeer. Hy wys daarop dat ernstige, lewensbedreigende toestande, 

wat as snellers vir depressie dien, sal die volgende, maar nie 

noodwendig al die karaktertrekke nie, vertoon: 

High commitment in the role area involved in 

the event 

Loss - defined in a broader sense 

Devaluation in one's own or others' eyes 

Experience of defeat 

Entrapment 

Lack of sense of control 

It should be added that almost all such events 

involved some kind of interpersonal crisis. 

Hierdie karaktertrekke is tipies van ouers wat 'n erg gestremde kind 

versorg. Die laaste sin van bogenoemde aanhaling is veelseggend ten 

opsigte van die belewenis van die lyding by gestremdheid in h gesin. 

3.2.5.2 Positief 

Die aard van lyding wat met die versorging van 'n gestremde persoon in 

die huishouding gepaard gaan, is egter nie deurgaans net negatief nie. 

Om 'n gestremde persoon te versorg kan psigologies 'n baie positiewe 

belewenis vir die primere versorger wees. Yancey (2005:266) wys op 
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Henri Nouwen se ervaring met Adam, 'n erg gestremde man wat hy in 'n 

versorgingsoord op 'n daaglikse basis bygestaan en fisies versorg het. 

Nouwen, self h hoogsgewaardeerde akademikus en skrywer, het 

volgens Yancey by Adam geleer dat dit wat ons menslik maak nie ons 

verstand is nie, maar ons hart; nie ons vermoe om te dink nie, maar ons 

vermoe om lief te he. 

Dit was aanvanklik vir Nouwen baie moeilik om Adam te versorg, maar 

toe hy eers vir Adam werklik leer ken en verstaan het, het sy benadering 

tot Adam ten goede verander. Yancey (200566) haal dan vir Nouwen 

aan wat se: "Wie ook al van Adam praat as 'n koolkop of dierlike 

skepsel, mis die heilige rnisterie dat Adam ten volle daartoe in staat is 

om liefde te ontvang en te gee". 

3.2.6 Spiritueel 

Stolk en Kars (1998:ll) wys op die feit dat die meeste ondersoeke na 

"... deze 'coping resource' bij ouders van een gehandicapt kind richt zich 

op de invloed van de religie op de door ouders ervaren 'stress' ". Hulle 

wys dan verder daarop dat religie, en dan veral die Christelike geloof, 'n 

positiewe invloed het op die welwees van gesinne met 'n gestremde 

kind. 

Religieuse gesinne (veral Christelike gesinne) hanteer die gestremdheid 

van 'n kind beter en dan veral om twee redes: 

(I) "In de eerste plaats levert het geloof ouders een 

'valuable interpretive framework' voor het 

aanvaarden van hun kind en 

(2) in de tweede plaats functioneert de 

geloofsgemeenschap voor het gezin als steun in de 

rug" (Stolk & Kars,1998:11). 



Geloof word dus die middel waardeur die ouers die gestremdheid kan 

interpreteer en selfs sin in die gestremdheid kan sien. Geloof is as't 

ware die lens waardeur ouers met 'n gestremde kind hulle daaglikse 

lewe beskou. In die sin kan geloofswaarhede sin en doel aan die lewe 

in die algemeen, en meer in besonder ten opsigte van die versorging 

van kinders niet gestremdhede gee. Yancey (2005:266) wys daarop dat 

Henri Nouwen uit die ure wat hy met Adam deurgebring het so 'n 

innerlike vrede gekry het wat die meeste van sy ander take vervelig en 

oppervlakkig laat lyk het. 

Stolk en Kars (1998:l I )  se verder: 

Vergeleken met niet-godsdienstige gezinnen, 

geven gezinnen met een sterke godsdienstige 

levensovertuiging significant vaker uit zichzelf aan 

dat het geloof voor hen een middel is om voor 

zichzelf te begrijpen waarom hun kind gehandicapt 

is. Het geloof fungeert voor hen als een vorm van 

zelfbescherming. Beide groepen verschillen niet in 

de dagelijkse omgang met hun gehandicapte kind. 

Zo krijgen godsdienstige ouders bijvoorbeeld niet 

meer steun uit hun omgeving (i-c. de kerkelijke 

gemeente) dan niet-godsdienstige ouders uit hun 

kennissenkring. Kenmerkend voor godsdienstige 

ouders is, dat zij zich inzetten voor hun kind 'with a 

sense of hope for the future, with attempts at 

creating or discovering meaning in the present'. 

3.2.7 Voorlopige samevatting van metateoretiese perspektiewe op 

die aard van lyding binne 'n gesin met 'n gestremde gesinslid 

Op grond van die literatuur wat bestudeer is, ontwikkel die perspektief 

dat die aard van die lyding wat gesinne met 'n gestremde gesinslid 
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(lede) ervaar die volle omvang van hulle leefwgreld omvat. Hulle beleef 

die lyding op fisiese, finansiele, sosiale, emosionele, psigologiese en 

spirituele vlak. Hierdie lyding vind neerslag in hulle daaglikse 

bestaanswyse. Daar moet voortdurend aanpassings gemaak word om 

die betrokke gestremde gesinslid te akkommodeer. 

3.3 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE IMPAK VAN 

LYDING BY GESTREMDHEID OP DIE GESlN 

Louw (2006:24) wys op die feit dat wanneer mense ly, dit vir hulle voel 

asof iets hulle tref. Hulle ervaar dat lyding van buite kom. Hy 

beklemtoon dit egter dat lyding juis nie van buite kom nie. h Ramp, 

krisis, verlies, pyn of siekte kan volgens hom we1 die snellerfaktor van 

lyding wees, maar dit op sigself is nie lyding nie. Hy se: "Die werklike 

lyding in lyding kom egter nie van buite nie. Dit bekruip jou nie. Dit 

oorrompel jou ook nie. Dit tref jou nie soos noodlot nie. Dit is die 

kragonderbreking, die kortsluiting of gebrek aan lewensenergie van 

binne. Lyding het te doen met die menslikheid en waardigheid van 'n 

mens se siel" (beklemtoning deur navorser). 

3.3.1 Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde 

gesinslid self 

Omdat die gestremde gesinslid die ge'identifiseerde objek binne die 

gesi~isopset is en dus ook die oorsprong vorm van verskeie stimuli vir 

die gesin se respons ten opsigte van sylhaar gestremdheid, is dit 

belangrik om die impak van die gestremdheid op die persoon self na te 

gaan (Cook, 1988:46). 

Gestremdheid laat die gestremde self, sowel as diegene wat met 

homlhaar te doen kry, met 'n beangste gevoel van onsekerheid. Hierdie 

gevoel is dikwels onbewustelik, maar kan as 'n soort 

verdedigingsmeganisme beskou word, ten opsigte van gedagtes, vrese, 
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worstelinge en verliese wat met gestremdheid gepaard gaan 

(Watermeyer, 2006:32). 

'n Studie met betrekking tot 'n gestremde persoon se belewing of 

ervarirlg van sylhaar toestand, is volgens Siyabulela K en Duncan 

(2006:291) problematies, aangesien die studie gewoonlik deur een of 

ander akademikus gedoen word wat in so 'n geval die gestremde se 

ervaring van die toestand namens homlhaar probeer beskryf. 

At the base of this dilemma is the question: how do 

academic professionals give expression to values 

of inclusion and equal opportunities while 

simultaneously insisting on retaining ownership and 

control of academic paradigms and methodologies, 

the criteria and assessment of 'academic rigour' as 

a condition of participation, and the production of 

dissemination of research and 'findings' (Siyabulela 

K & Duncan, 2006:292). 

Hierdie problematiek verg sekerlik 'n afsonderlike selfstandige studie. 

Dit word egter hier slegs vermeld om die aandag te vestig op die 

probleem wanneer 'n navorser probeer om namens 'n gestremde te 

praat. Om as navorser namens 'n gestremde te verduidelik wat die 

invloed van die gestremdheid op die gestremde self is, is dus geensins 

'n eenvoudige taak nie en boonop verskil elke gestremde se persoonlike 

ervaring in vele opsigte van die van ander. Om werklik die wesenlike 

ervaring en leefwgreld van 'n gestremde te beskryf sal noodwendig 'n 

studie op sigself vereis. 

Siyabulela K en Duncan (2006:293) wys op die volgende aspekte van 'n 

gestremde se belewing. Al hierdie aspekte dui op lyding wat die 

gestremde persoonlik ervaar: 



Gestremdes, indien hulle we1 in staat is om sinvol te praat, 

beskryf hulle eie toestand dikwels met woorde soos eensaam, 

bekommerd, angstig en onseker. 

'n Gestremde voel nie in beheer van sylhaar eie lewe nie. 

Skaamte is 'n algemene gevoel onder gestremdes aangesien 

hulle besef dat hulle "anders" is en mense dit raaksien. 

Gestremdes voel swak en kragteloos en selfs nutteloos as 

hulle h~~lself met "normale" mense vergelyk. 

lndien 'n gestremde bepaalde simptome soos voortdurende 

hoofpyne of rugpyn en ander ongemak ervaar, word die 

gestremd heid 'n fisiese lyding. 

lndien die gestremde persoon, soos in die geval van die 

navorser se kind, nie kan praat nie, kan pyn 'n uitmergelende 

enlaring word. Die versorgers kan byvoorbeeld sien dat die 

gestremde pyn ervaar, maar weet nie waar die pyn is nie. Is 

dit hoofpyn of tandpyn of dalk oorpyn? 

Die impak van 'n gestremdheid op die gestremde self hou uit die aard 

van die saak verband met sylhaar ouderdom asook met die graad van 

gestremdheid. 'n Baba of kleuter ervaar sylhaar toestand 

(gestremdheid) uiteraard heel anders as 'n adolessent of volwassene. 

'n Verstandelik gestremde sal noodwendig ook sy gestremdheid anders 

ervaar as 'n fisies erg gestremde persoon wie se verstand niks makeer 

nie. 

Ook ervaar mense met psigiatriese afwykings hulle gestremdheid weer 

op 'n ander manier. Hulle voel byvoorbeeld dat daar meer openlik teen 

hulle gediskrimineer word as teen mense met ander gestremdhede. 

Siyabulela K en Duncan (2006:302) haal Johnstone aan wat s6: 

Mental ill-health - and its profound stigmatisation - 
carries with it a burden of human suffering that at 

times is not incalculable, but i~icomprehensible to 
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non-afflicted onlookers. This, in turn, can 

perpetuate a most cruel injustice, notably; the 

denial of the mentally ill's moral entitlements to 

things that other people take for granted 

(beklemtoning deur navorser). 

Die feit van die saak is dat onkunde, vrees en wanbegrip die 

samelewing verhoed om enersyds die lyding en andersyds die volle 

potensiaal van gestremde persone raak te sien en te waardeer. 

Vervolgens sal daar nou op die impak van gestremdheid op die gesinslid 

self binne sylhaar bepaalde ouderdomsgroep binne 'n gesin gefokus 

word. 

3.3.1 .I Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

baba 

Gestremdheid by babas belemmer die gebondenheid en afhanklikheid 

binne die gesinsopset. Gewysigde gevoelens en sosiale reaksies 

teenoor die baba belemmer die normale positiewe 

verste~kingsmeganismes in ouergedrag. Die baba se gebrek aan 

kognitiewe begrip ten opsigte van sylhaar probleme lei daartoe dat hylsy 

bloot reageer op herhaalde skeiding met versorgers, pynlike ervarings 

en ongemaklike fisiese beperkings. Die gestremde baba se algemene 

persepsie is dikwels die van 'n fisiese en sosiale onigewing wat nie- 

ondersteunend, skrikwekkend en ongeborge is (Cook, 1988:46). 

3.3.1.2 Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

kleuter 

Vir kleuters lei gestremdheid tot ongewone beperkings en behoeftes. 

Herhaalde episodes van pyn, gedwonge passiwiteit, onbeweeglikheid 

en skeiding asook die verlies aan beheer oor prosedures, begeertes en 
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selfs sythaar dieet lei tot 'n gevoel van verlies, apatie en toenemende 

passiwiteit. Om 'n gevoel van selfstandigheid en onafhanklikheid te 

ontwikkel is dus vir h gestremde kleuter baie moeilik. Kleuters verstaan 

gestremdheid slegs in sover dit 'n invloed op hulle aktiwiteite en keuses 

het. Verder het jong kinders die geneigdheid om gedagtes as towerkrag 

te beskou. Dit laat kleuters dink dat hulleself moontlik vir hulle 

gestremdheid verantwoordelik is (Cook, 1988:46). 

3.3.1.3 Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

voorskoolse kind 

Voorskoolse kinders met 'n gestremdheid ervaar beperkte of selfs geen 

geleentheid tot interaksie met hulle eie portuurgroep. Hulle kry gevolglik 

ook nie erkenning vir wie hulle as mense is nie. Dit lei weer verder tot 'n 

afwesigheid van 'n behoefte om inisiatief te neem en leierskap te 

ontwikkel. Hulle is dus meermale geneig om 'n swak selfbeeld te 

ontwikkel en vreesagtig op te tree. Hulle is oormatig afhanklik van 

volwassenes en hipersensitief op kritiek. Hulle reaksie op hul 

gestremdheid word verder gekompliseer deur hulle antropomorfiese en 

simplistiese siening van die werking van hulle liggame asook hulle 

onvermoe tot kognitiewe begrip van die kompleksiteit van faktore of 

vereistes vir "herstel" (Cook, 1988:46). 

3.3.1.4 Die irnpak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

skoolgaande kind 

Skoolgaande kinders wat gestremd is, bekommer hulle oor die feit dat 

hulle anders as die ander kinders is. Hulle gestremdheid verhinder 

beslis normale interaksie met hulle portuurgroep. Dit is belangrik dat 

gestremde kinders we1 skool toe gaan omdat belangrike hulp hier vir 

hulle ontwikkelirlg verleen word. Gebrek aan skolastiese opvoeding is 

vernietigend ten opsigte van die ontwikkeling van vermoens en die 

nodige selfvertroue (Cook, 1988:47). 
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Tans word al hoe meer aandag gegee aan die moontlikheid om 

gestremde leerders binne die hoofstroomonderwys te akkommodeer. 

Sodoende word gestremdes tot 'n mindere mate gei'soleer. Die 

geleentheid om, al verg dit spesiale reelings, as deel van 'n 

portuurgroep te funksioneer, word sodoende veel groter. In die verlede 

was daar uitsluitlik gefokus op spesiale skole, met spesiaal opgeleide 

onderwysers, wat die gestremdes objekte van voortdurende toetse en 

ondersoeke gemaak het. Dit is besig om te verander. Die doel is 

deesdae om die gestremde so "normaal" moontlik binne die gewone 

skoolopset te laat f~~nksioneer (Soudien & Baxen, 2006:155). 

3.3.1.5 Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

adolessent 

Adolessente met gestremdheid moet toenemende afhanklikheid in die 

gesig staar in 'n fase waar hulle juis meer onafhanklik wil word. 

Veranderinge ten opsigte van liggaamsbeeld, wat selfs in die 

gemiddelde adolessent wisselvallig is, veroorsaak probleme wat op 

hulle beurt weer tot 'n gevoel van onaantreklikheid en onvolmaaktheid 

lei. Dit het weer onttrekking en isolasie tot gevolg. Die gestremde 

adolessent ervaar daarom groot probleme om sinvolle verhoudings buite 

die gesin te bou (Cook, 1988:47). 

3.3.1.6 Die impak van lyding by gestremdheid op die gestremde as 

volwassene 

Watermeyer (2006:33) wys daarop dat die volwasse gestremde persoon 

op 'n stadium een of meer van die volgende gewaatwordings het: 

'n Gevoel van kwesbaarheid en afhanklikheid wat homlhaar 

skaam maak; 

'n Vrees om vir ander mense onaanvaarbaar te wees; 

'n Gevoel van nie-in-staat-wees of onbekwaamheid; 
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'n Vrees om uitgesluit of verstoot te word; 

'n Vrees dat sylhaar liggaam lelik en onaanvaarbaar is; 

'n Vrees om 'n las vir ander te wees. 

Betenbaugh (2000:208) verwoord haar persoonlike ervaring en 

frustrasie as gestremde deur te se: 

Many persons with permanent disabilities fall 

away, discouraged and disgusted by the church's 

inability to separate healing and cure and to 

recognize that a person can be healed, whole, and 

still live in a visibly broken "malfunctioning" body. 

The church, by its teachings both explicit and 

implicit, says that we are the visible objectifications 

of sin, victims, needing the patronization, the pity, 

and "charity" of the church, rather than a source of 

wisdom, an experience of God and .the Holy Spirit 

that may be far deeper, far richer, and far fuller 

than that of the "normal person". 

3.3.2 Die impak van lyding by gestremdheid op die primere 

versorgers 

Gesinslede van die gestremde persoon, wat 24 uur per dag, jaar in en 

jaar uit, met die gestremde saamleef en primer met sylhaar basiese 

versorging te doen het, beleef die spanning baie persoonlik en intens. 

McPherson (2006:27) wys daarop dat die ouers van 'n gestremde kind 

voortdurend besig is om maniere te vind om probleemsituasies te 

vermy. Sy se: "It's an exhausting way to live". 

Gestremdheid dui op 'n verlies aan lewenskwaliteit. Vir beide die 

gestremde en sylhaar versorgers gaan die gestremdheid met 'n 

voortdurende worsteling gepaard. Louw (2006:15) raak die kern van die 
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probleem aan as hy na die "hoekom-vraag" verwys. Hy se: "Die 

hoekom-vraag is die pyl van pyn binne-in die vesels van die menslike 

hart. Daarom s6 ons: Dit breek my hart". Om 'n erg gestremde persoon 

te versorg, breek 'n mens se hart en dan soveel te meer as dit jou eie 

kind is. 

3.3.2.1 Die impak van lyding by gestrerndheid op die ouers as 

prim6re versorgers 

Steele (2000:163) maak die volgende opmerking oor die rol van primere 

versorgers: "There are distinct differences between the sort of 

compassion displayed by even the best professional caregiver or well- 

meaning friend and that required of the parent of a sick child". 

Om dag vir dag met 'n kind se gestremdheid en gepaardgaande lyding 

saam te leef, is 'n uitmergelende ervaring. Die volgende woorde in 'n 

"brief' van 'n ma aan haar erg gestremde kind illustreer duidelik wat die 

impak van gestremdheid op 'n ouer is: 

With great regrets and self-reproach, I confess having 

you for a daughter has been the single greatest 

heartbreak and disappointment of my life. Nothing 

can ever cause me so much personal grief. Nothing 

can ever break my heart in the way your life has1' 

(Giesecke, 2001 : xxvi). 

Naseef (2000), wat ook self 'n gestremde kind het, wys in 'n artikel oor 

die versorging van sulke kinders op die feit dat die versorging van 'n 

gestremde kind vir ouers 'n voortdurende traumatiese enraring is: 



Children with special healthcare needs can be 

wonderfully endearing and loveable. They readily 

evoke our compassion. Simultaneously they can 

drain their parents to unfathomable lengths and be 

very difficult to live with from day to day ... 
Sometimes a sick baby will keep you up all night. 

You worry and you check to see that your infant is 

still breathing. What if your child never got better7 

What if all the love and the best medical care didn't 

change that-but your child lived? Who would you 

become? What if you had a child like Steven who 

reportedly had up to 30 seizures in a single day? I 

can tell you that it is a grief like no other. It will take 

you places you never wanted to go. It feels like 

your baby died, but the crib is not empty. Your 

dream of a healthy child would certainly shatter 

(Naseef, 2000). 

Stolk en Kars (1998:lO) het in hulle ondersoek oor die 

ervaring van ouers met 'n gestremde kind bevind: 

Uit de grote hoeveelheid publicaties van ouders over 

hun leven met een verstandelijk gehandicapt kind 

blijkt, dat er bij deze ouders sprake is van een 

diepgewortelde behoefte om zich met de zin van het 

leven van en met hun kind te verstaan. Steeds 

terugkerende thema's zijn de vraag naar de 

bedoeling van het ouderschap en het opvoeden van 

een verstandelijk gehandicapt kind, vaak toegespitst 

op de vraag naar het 'waarom' van het lijden in het 

leven van (ernstig) gehandicapte kinderen 

(beklemtoning deur navorser). 

118 



Uit bogenoemde aanhalings is dit duidelik dat die ouers van erg 'n 

gestremde kind onder voortdurende asook intense spanning verkeer. 

Sulke gesinne ervaar gedurig lyding in die ware sin van die woord. 

Benewens die geestelike en emosionele worstelinge, beleef die ouers 

voortdurende druk ten opsigte van die fisiese versorgingsbehoeftes van 

die gestremde kind. Baie dinge wat "normale" gesinne saam kan geniet 

soos gesinsuitstappies in die natuur of om bloot net 'n skoolkonsert van 

een van die ander kinders in die gesin by te woon, word vir 'n gesin met 

'n gestremde gesinslid baie moeilik of selfs onmoontlik. Ouers voel 

vasgevang in 'n bestaan wat hulle nie altyd seker is hoe om te hanteer 

nie (De Kock, 2003:60; Heystek, 1998:63). 

Tensy daar hulp van buite kom, hetsy in die persoon van iemand wat 

spesiaal vir die doel gehuur word of in die persoon van 'n medelydende 

familielid of vriend, is die ouers een honderd persent verantwoordelik vir 

letterlik al die behoeftes van die gestremde (McPherson, 2004:25). In 

die geval van die navorser se gestremde kind is daar is geen oomblik 

van die dag of nag wat die ouers nie bewus is van die buitengewone 

verantwoordelikheid wat met die versorgingsbehoeftes van die 

gestremde kind gepaard gaan nie. 

Hierdie voortdurende druk wat op die ouers geplaas word, lei tot 

spanning en frustrasie wat weer neerslag vind in die persoonlike 

emosionele, psigiese en spirituele toestand van die ouers. Sulke ouers 

word maklik kandidate vir depressie en ander psigologiese 

wantoestande. 



McPherson (2004:25) wys op die byna bomenslike eise wat soms aan 

ouers met gestremde kinders gestel word. Sy vertel van vriende se 

dogtertjie wat net drie nagte oor h tydperk van vier jaar deurgeslaap het! 

Sy gaan dan verder en vertel van h ma met twee kinders wat beide aan 

'n "food absorption disorder" gely het. Om hierdie twee kinders aan die 

lewe te hou moes sy elke vier uur, vier en twintig uur per dag, aan hulle 

medisyne en kos met spesiale voedingsbuise direk in die maag toedien. 

Dit moes aanhou van hulle babatyd, deur hulle kleutertyd tot in hulle 

kinderjare. Hierdie aanhoudende druk op die ouers raak mettertyd byna 

ondraaglik. 

In die dagblad Beeld (5 November 2005:3) was daar 'n berig van 'n 

Britse vrou wat voor die hof erken het dat sy haar kind met 

Downsindroom uit wanhoop vermoor het nadat sy 36 jaar na hom 

omgesien het. "Die 67-jarige me. Wendolyn Markcrow het skuld beken 

op 'n aanklag dat sy haar seun, Patrick, met 'n plastieksak versmoor het 

nadat sy dit nie verder kon hou nie ...". Patrick het, benewens die feit 

dat hy Downsindroom gehad het boonop aan outisme en chroniese 

slapeloosheid gely. Hy het dikwels in sy kamer aan die skree gegaan 

en homself herhaaldelik in die gesig geslaan. Die staatsaanklaer het 

gese: "Die omstandighede kan as 'n ware tragedie beskou word". Me. 

Sasha Wass, die prokureur vir die verdediging het gese: "Markcrow het 

die hartseer van 'n gestremde kind beleef. Sy het alles in haar vermoe 

gedoen om na hom om te sien, maar sy het nie die ondersteuning gekry 

waarna sy herhaaldelik gesoek het nie; nie van haar oorlede man, of die 

owerhede nie". Die regter het haar 'n opgeskorte vonnis gegee. 

3.3.2.2 Die impak van- lyding by gestremdheid op die 

huwelik 

Gestremdheid kan, indien dit die man of vrou is wat self gestrem is, 'n 

bepaalde invloed op die huwelik he. Die impak wat sodanige 
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gestremdheid binne 'n huwelik kan he, kan nie hier bespreek word nie 

aangesien dit 'n studie op sigself vereis. Daarom sal daar ook nie 

verder op die bepaalde impak van gestremdheid ingegaan word nie. 

Die gestremde gesinslid het egter, as dit 'n kind in die gesin is, 'n 

besonder groot impak op die ouers se huwelik. Costandius (2003:46) 

maak in die verband die volgende opmerking: 

The marital relationship is especially vulnerable to 

the stress of having a handicapped child. These 

parents may experience less marital satisfaction, 

psychological well-being, social support and 

religiosity and more isolation. In order to maintain 

positive feelings toward the handicapped child, 

parents may internalise some of the strain, 

experience physical symptoms and could tend to 

displace their negative feelings onto a spouse, 

leading to greater marital strain. 

Volgens Steele (2000: 168) kan skuldgevoelens enlof verwyte met 

betrekking tot biologiese of genetiese oorsake vir die gestremdheid van 

die kind ook tot spanning by een of albei van die ouers lei. Hierdie 

spanning het noodwendig h negatiewe invloed op die 

huweliksverhouding. 

3.3.2.3 Die impak van lyding by gestremdheid op ander 

gesinslede as die ouers 

Die navorser het dit dikwels as pastor teegekom, en ook so in sy eie 

gesin beleef, dat ander gesinslede, veral broers of susters, die impak 

van die gestremdheid meer intens beleef wanneer daar in bepaalde 
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omstandighede van hulle verwag word om as primere versorgers op te 

tree. Wanneer ouers per geleentheid ander verpligtinge het, kan dit 

gebeur dat ander persone in die gesin, selfs jonger kinders, die tydelike 

verantwoordelikheid vir die gestremde persoon se toesig of versorgiqg 

noodgedwoqge moet aanvaar. 

Costandius (2003:47) se waarneming in die verband is veelseggend en 

moet deeglik van kennis geneem word: 

Researchers have rarely sought the needs and 

views of siblings of handicapped children. Parents 

who over-utilise their non-handicapped children by 

placing high demands on them to assist and 

expecting them to overcompensate for the 

disappointment of a handicapped child may cause 

these siblings to miss important emotional and 

social milestones and may also increase their 

tendency to develop psychological problems. 

'n Oupa of ouma kan ook deel van 'n gesin wees en soms die 

verantwoordelikheid vir 'n gestremde kind in die huisgesin aanvaar. Dit 

gaan uit die aard van die saak ook met spanning gepaard. Veral 

wanneer hulle eie liggaamskragte nie meer so goed is nie. Hierdie 

spanning is uiteraard ook ongewens. 

3.3.2.4 Die impak van lyding by gestremdheid op primere 

versorgers anders as die ouers 

Afhangende van die graad en omstandighede asook ouderdom van die 

gestremde kan ander persone as die ouers die primere versorgers 

wees. Die gestremde kan byvoorbeeld tuis deur persone van buite die 

huishouding versorg word. A~idersins kan 'n gestremdes in 'n inrigting 

deur spesiaal opgeleide personeel versorg word. 
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Hierdie versorgers ervaar uit die aard van die saak ook stres, maar daar 

is blykbaar nog baie min navorsing in die verband gedoen. Wat we1 

waar is, is die feit dat geen mens onaangeraak by 'n gestremde persoon 

betrokke kan wees nie. 

Watermeyer (2006:32) stel dit duidelik dat gestremdheid 'n mens 

aanvanklik altyd met 'n gevoel van onsekerheid en bevreesdheid laat, 

want 'n mens weet nie hoe jy moet optree nie. Versorgers van buite die 

gesin bevind hulleself gewoonlik in so 'n posisie. Moet 'n mens 

byvoorbeeld aanbied om te help of is die persoon in staat om self reg te 

kom? 'n Mens wil kyk, maar is ook bang om die persoon aan te staar. 

Wanneer 'n mens die gestremde egter beter leer ken en vir die 

gestremde se versorging verantwoordelik gemaak word, ontstaan daar 

gewoonlik 'n hegte band. 

Sommige gestremde kinders moet, enersyds as gevolg van die ernstige 

aard van die gestremdheid en andersyds as gevolg van die ouers se 

beroepe en verantwoordelikhede ten opsigte van hulle ander kinders, op 

'n vaste basis voortdurende versorging van buite die huishouding 

ontvang. In so 'n geval is dit belangrik dat daar 'n goeie verhouding 

tussen die ouers as primere versorgers en die betrokke versorgers of 

terapeute wat van buite kom, sal bestaan. 

Van sodanige versorgers word in 'n sekere sin verwag om die rol van 

die ouers te vervul, hoewel hulle dit nooit werklik kan doen nie. Dit lei 

tot spanning omdat die kind na sy ouers se persoonlike aandag hunker 

en ouers op hulle beurt weer met 'n skuldgevoel sit omdat hulle nie die 

kind self versorg nie. 

Du Plessis, Greef en Koen (2004:7) wys daarop dat daar veral vier 

kategoriee onderskei kan word wanneer die perrnanente versorging van 

'n gestremde ter sprake is naamlik die fisiese, psigiese, sosiale en 
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spirituele. In elkeen van hierdie kategoriee is daar 'n bepaalde 

verhouding tussen die gestremde en die versorger. Die gestremde 

maak op elk van hierdie terreine op die versorger se insette staat. 

Sulke primere versorgers anders as die ouers ervaar uiteindelik tot 'n 

baie groot mate dieselfde druk en spanni~g as wat die ouers ervaar. 

Selfs iemand soos Henri Nouwen wat in 'n versorgingsoord gaan inwoon 

het en die voltydse versorging van die erg gestremde Adam in die tyd as 

h baie positiewe ervaring beskryf, vertel hoe hy na veertien maande op 

'n krisis in sy lewe afgestuur het: 

I wasn't sleeping well and I was preoccupied by a 

friendship that had seemed life-giving but had 

gradually become suffocating to me ... I found 

myself overwhelmed by intense feelings of 

abandonment, rejection, neediness, dependence, 

despair. Here I was in the most peaceful house, 

with the most peaceful people, but raging inside 

myself (Nouwen 2001 :66). 

Mense soos verpleegpersoneel wat fisiese versorging van pasiente 

moet behartig wat niks vir hulleself kan doen nie, beleef spanning omdat 

hulle daagliks die voortdurende swaarkry, ongemak, hulpeloosheid en 

lyding aanskou. In die verband kan onder andere verwys word na die 

ervaring van verpleegsters wat vigspasiente versorg. Hierdie pasiente 

is ook, soos erg gestremdes, van volgehoue fisiese versorging afhanklik 

sonder die hoop op herstel. Sulke verpleegsters ervaar volgens Bester, 

Du Plessis en Greef (2006:49) sodanige spanning dat hulle spesiale 

ondersteuning nodig het. Hulle moet van tyd tot tyd die geleentheid kry 

om hulle gevoelens te kan lug. Verder moet hulle ook raad kry hoe om 

die situasie te hanteer. So nie kan hulle self later emosionele en 

psigologiese probleme ontwikkel. Dit geld ook vir elkeen wat daagliks 

fisies met erg gestremde mense werk. 
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3.3.3 Die impak van 'n gestremde gesinslid op die gesin as eenheid 

Die gesin met 'n gestremde kind of gesinslid is in 'n voortdurende krisis 

en kan as 'n gestremde gesin beskryf word (vgl. De Kock, 2003:55). Die 

gesin kom, solank die gestremde gesinslid leef, nooit werklik 10s van 

hierdie "stigma" nie. 

3.3.3.1 Wanneer die kind tuis versorg word 

McPherson (2004:25) wys daarop dat gestremde kinders tot h veel 

groter mate van hulle ouers en die res van die gesin afhanklik is as 

"normale" kinders. Sy s6 onder andere: "Self-help skills such as 

dressing, bathing, and toileting may be significantly delayed. Imagine 

for a moment doubling or tripling the time spent in every stage your child 

has gone through". 

'n Tipiese ervaring binne so 'n gestremde gesin is skuldgevoelens. 'n 

Skuldgevoel teenoor ander lede in die gesin gekoppel aan die 

gestremdheid van een gesinslid, het 'n vernietigende effek op die gesin 

se eie-waarde, optimisme en openheid tot die gemeenskap - alles 

faktore wat vir die gesin noodsaaklik is om hierdie stresvolle toestand te 

hanteer (De Kock, 2003:57). 

Die volgende aanhaling bevestig hierdie impak wat gestremdheid op die 

ouers en die gesin het: 

As Sheri approached her twenty-first birthday, I was 

having greater difficulty keeping the broken pieces of 

my life and my heart hidden behind the door deep 

inside me. I was just beginning to allow myself to feel, 

and what I felt was rage, and a sadness so great I 

thought it might destroy me" (Giesecke, 2001:99). 



Navorsing dui daarop dat dit by die ondersteuning, al dan nie, van die 

gemeenskap is, waar die vermoe van die gesin om die situasie te 

hanteer tot 'n baie groot mate bepaal word. Gesinne wat die 

ondersteuning van die gemeenskap geniet, is baie beter in staat om die 

stres, wat met h gestremde kind in die gesin gepaard gaan, te hanteer 

(Costandius, 2003:22). Heystek (1998:77 & 80) het in sy navorsing tot 

die gevolgtrekking gekom dat veral rnede-Christene in hierdie opsig 'n 

besondere ondersteuningstruktuur kan vorm, maar dat hierdie 

ondersteur~ing as gevolg van 'n gebrek aan kennis ongelukkig dikwels 

ontbreek. 

3.3.3.2 Plasing van die kind in 'n versorgingsoord 

Dit gebeur dikwels dat die spanning en fisiese versorging van veral 'n 

erg gestremde kind van so 'n aard is dat dit die totale funksionering van 

die gesin belemmer. In so 'n geval is die enigste uitweg dan om die kind 

in 'n geskikte versorgingsoord te plaas (Costandius, 2003:62). Hy se 

verder: "These families can disengage from pre-placement stress, 

resume daily activities, pursue personal interests and seek personal and 

occupational growth opportunities that may not have been accessible 

with the child in the home". 

Om egter 'n kind in 'n versorgingsoord te plaas, bring op sy beurt weer 

nuwe spanning in die gesin. Die skeiding met die kind, wat alreeds so 'n 

integrale deel van die huishouding geword het, is traumaties en lei 

dikwels tot 'n groter mate van skuldgevoelens (De Kock, 2003:71). 

Towns en Groff (1972:94) maak in die verband die volgende relevante 

oprnerking : 

Emotionally healthy parents can survive the shock of 

parting with their retarded child, but not every couple is 
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well adjusted. For the chronically disturbed parent 

(e.g., the one who needs a 'cross to bear' to maintain a 

neurotic adjustment to himself and others), separation 

is traumatic. The parent may have found in the 

retarded child a 'new meaning in life,' or a focal point for 

activity and endeavor; thus, he may become more 

dependant on the child than the child on him, and to 

institutionalize the child would be taking away the 

'crutch'. 

Vir so 'n ouer sal die plasing van 'n gestremde kind in 'n versorgingsoord 

byna onhanteerbaar traumaties wees. Giesecke (2001:78), ma van 'n 

gestremde dogter wat reeds 'n geruime tyd in 'n versorgingsoord 

opgeneem was, vertel: 

It began to become increasingly more difficult for me 

to visit Sheri at Fairview. When it was time to make 

the hundred-mile drive to Costa Mesa, I would more 

and more often be filled with dread rather than 

excitement. When we were finished with our visit 

and would drive home, I would be filled with a 

depression so heavy I thought it would overwhelm 

me. The following day I would generally get a 

migraine headache and spent the next eighteen to 

thirty-six hours throwing up, the pain in my head so 

intense I could not feel the pain in my heart. 

Ouers wat egter nie hierdie "kruk nodig het nie, ervaar nog steeds 

skuldgevoelens as hulle die kind in 'n versorgingsoord plaas. Tog is dit 

in bepaalde omstandighede die beste uitweg en word dit vir sowel die 

ouers as die kind 'n positiewe ervaring. Die kind is gelukkig tussen 

vriende wat die lewe soos hyself ervaar. Die ouers kan "normaal" met 

hulle eie lewe voortgaan (Rule, 1983:146). 
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3.3.4 Voorlopige samevatting van metateoretiese perspektiewe ten 

opsigte van die impak van lyding by gestremdheid 

Veral die primere versorgers van erg gestremde persone in 'n gesin 

ervaar die volle impak van die lyding. Hulle word fisies en geestelik 

afgetakel omdat hulle vier en twintig uur, sewe dae per week, jaar in en 

jaar uit met die gestremde en sylhaar behoeftes te doen het. Die ouers 

van sulke kinders ervaar die lyding intens. Hulle ervaar chroniese rou 

terwyl hulle die volle verantwoordelikheid vir die kind se volledige 

versorging moet hanteer. Hulle leer om die kind se gestremdheid te 

aanvaar, maar kom nooit 10s van hartseer en stres wat met die 

voortdurende versorging gepaard gaan nie. So 'n gesin word 'n 

gestremde gesin wat nooit, solank die gestremde kind deel van die 

gesin is, "normaal" kan funksioneer nie. 

3.4 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE GEVOLGE VAN 

LYDING BY GESTREMDHEID OP DIE GESlN 

Daar is tot sover in hierdie hoofstuk in die eerste plek gefokus op die 

aard, oftewel tipe lyding, wat gesinne met h gestremde gesinslid ervaar. 

In die tweede plek is gekyk na die impak wat hierdie lyding op so 'n 

gesin het. Daar sal nou in die derde plek aandag gegee word aan die 

gevolge wat sodanige lyding vir 'n gesin inhou. 

De Kock (2003, 55-61) wys op die feit dat h gesin met 'n erg gestremde 

kind in 'n voortdurende krisis verkeer. Dit beteken dat die gesin 

voortdurend aan die gevolge van die aard en die impak van die 

gestremdheid ly. Die gesin kan op die oog af "normaal" funksioneer en 

selfs ander mense se bewondering ontlok omdat hulle skynbaar die 

situasie so goed hanteer terwyl dit in werklikheid glad nie so goed gaan 

nie. 



Breukelnian (et a/. 1977:13) wys daarop dat ten spyte van die feit dat 

die spanning in die gesin soms breekpunt kan bereik die "vrede" ter wille 

van die gestremde kind kunsmatig bewaar word. "The family motto, silk- 

screened on every member's sweatshirt reads: First, last and always, 

our business is to care for our handicapped child" (Ikeler, 1990:237). 

3.4.1 Onbaatsugtige liefde en medelye 

Op grond van persoor~like ervaring kan die navorser goed met Reynolds 

(2005:200) identifiseer wanneer hyself as ouer van 'n gestremde seun in 

'n artikel met die opskrif "Love without boundaries" die volgende se: 

Chris's genuine otherness conti~iually breaks 

through my self-pity and astonishes me as 

something surprisingly precious in its own right ... 

Confronted by Chris's vulnerability, I am humbled 

and brought to recognize how my own needs, 

expectations and ideals have closed me in on 

myself and set up boundaries that condition and 

thereby limit my capacity to be open to him, to be 

there with him and for him in his struggle". 

Reynolds (2005:200) verduidelik verder dat gestremde kinders hulle 

ouers onbewustelik uitnooi om agter hulle persoonlike geslote mure van 

valse sekuriteit en uitsluiting uit te kom en hulle eie menslike 

kwesbaarheid te aanvaar. Hy s6: "Learning to embrace ourselves and 

others as we are in our weakness releases us from self-enclosure and 

empowers us to risk the openness of genuine relationship out of which 

love is born". 

Steele (2000:165) het dieselfde standpunt wanneer hy skryf dat jy 

uiteindelik aanleer om medelye met die gestremde kind te he. Medelye 

is nie sonder meer 'n eienskap waaroor h mens beskik nie. Jy leer dus 
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om met die kind saam te ly. Hy se verder: "I only mean that the sheer 

uninterruptedness and interminability of the attention that the parent 

must give to the child, coupled with the extreme anguish he feels, turns 

parental compassion into a primary and direct, not merely a secondary 

and vicarious, form of compassion". 

3.4.2 Die gesin isoleer hulleself 

Bloot omdat die versorging van 'n erg gestremde persoon in die 

huishouding soveel krag, tyd en energie verg, is so 'n gesin geneig om 

eerder tuis te bly. Om uit te beweeg word net eenvoudig te 'n groot las 

en te veel moeite (vgl. De Kock, 2003:60). 

Volgens Costandius (2003:198) word daar tydens seminare waar leiding 

aan gesinne met erg gestremde kinders gegee word, altyd klagtes 

gehoor wat neerkom op ongevoeligheid en onbetrokkenheid van bure, 

familie en vriende. Hy wys daarop dat hierdie klagtes nie noodwendig 

waar is nie omdat h gesin met 'n erg gestremde kind geneig is om 

hulleself te isoleer. 

3.4.3 Die gesin word 'n gestremde gesin 

Juis omdat so 'n gesin hulleself isoleer en die wereld daarbuite as 

onbetrokke, afsydig en selfs vyandig ervaar, is hulle geneig om hulleself 

te stigmatiseer. De Kock (2003:57) wys daarop dat sosioloe reeds 

lankal aanvaar dat aanvalle van stigmatisering net soveel van bir~ne die 

gesin as van buite kom. Die gesin beskou hulleself as verontregtes en 

begin dan soos verontregtes optree. 

Al hierdie stres en spanning moet noodwendig permanente gevolge he. 

So 'n gesin is nooit weer dieselfde nie. Die gesin funksioneer abnormaal 

omdat daar teen al die stres en spanning in gewerk moet word aan die 



"vrede" in die gesin. Daar ontwikkel algaande In gevoel van "stuck 

together, rather than together" (Breukelman et al. 1977: 13). 

Omdat die gesin onder voortdurende stres verkeer en 

selfgestigmatiseerd is, word die gesin dan uiteindelik 'n gestremde gesin 

(De Kock, 2003:55). 

3.4.4 Die huwelik kom onder geweldige druk 

In 'n sekere sin word die gestremde persoon die opposisie in die huis. 

Die situasie leen hom tot ernstige konflik, maar die "vrede" word 

kunsmatig bewaar ter wille van die gestremde (Breukelman ef a/. 

1977:13). 

Costandius (2003:43) beskryf hierdie toestand van "vrede" soos volg: 

.... these parents have great difficulty maintaining 

their position on the health-easeldisease continuum 

and show greater discrepancies in their sense of 

coherence than parents of non-handicapped 

children. This may reflect (1) these parents' 

lowered ability to remain mutually SI-~pportive whilst 

raising a handicapped child and (2) the child's 

negative effect on the parents. 

Vele huwelike kan nie die voortdurende spanning hanteer nie en spat 

uitmekaar. 

Dit kan egter aan die ander kant we1 ook gebeur dat 'n gestremde kind 

die ouers se huweliksverhouding versterk. Ouers wat mettertyd goeie 

"coping mechanisms" ontwikkel, is in staat om binne hierdie lyding 

steeds geestelik en emosioneel te groei (Costandius, 2003:47). Hierdie 



groeiproses is natuurlik die ideaal waarna pastorale begeleiding streef. 

Omdat man en vrou die lyding saam dra, kan en moet hulle mekaar ook 

daarin ondersteun. Sodoende kan hulle geestelik en emosioneel nader 

aan mekaar groei. 

3.4.5 Die gesinslede beland in 'n geloofskrisis 

Vir gesinne met gestremde kinders is die vraag na God se 

betrokkenheid by hulle intense lyding altyd aktueel. Vrae soos: Waf wil 

die Here vir my met hierdie pyn en hartseer st?? en Is hierdie lyding God 

se manier om ons te sfraf? of Watter sonde hef ek gedoen dat dit my 

moes oorkom? en selfs Waar is die God van liefde? word gereeld gevra. 

Louw (2006:25) beklemtoon die feit dat 'n persoon wat ly wel sulke vrae 

mag vra en dit ook in werklikheid moet vra, "anders kan lyding jou soos 

'n dier laat optree. Jy word wreed en wil ander seermaak ... as jy wraak 

wil neem, verloor jy die menslike element in lyding. Jy raak dierlik. 

Lyding kan ons ophef tot arende. Ons kan vlieg. Dit kan ons egter ook 

aftrek en besoedel ... In die waarom-vraag het jy 'n keuse: Vlieg of 

vloek, maak of breek, leef of sterf. Die vraag is: Hoe vra ek waarom?". 

Maatskaplike werkers en beraders wat dienste aan gesinne met 

gestremde kinders lewer, getuig deurgaans: "... religious interpretations 

are vital to these families" (Ikeler, 1990:238). 

lkeler (1 990:238) sluit hierdie punt, wat handel oor die voortdurende 

toestand van stres waaronder so h gesin staan, in sy artikel af deur te 

s6: "1 am convinced that pastors, if they hope to do a responsible job of 

pastoring disabled people and their families, must discover better ways 

of interpreting Christian faith in relation to theodic issues". 



Dit is juis op presies hierdie punt wat die navorser met hierdie studie 

hoop om beter leiding aan pastors te gee met die oog op begeleiding 

van gesinne wat ly as gevolg van gestremdheid. 

3.4.6 Vergeefse pogings om die probleem van lyding op te 10s 

Daar is verskillende strooihalm-opsies waaraan mense vasgryp in hulle 

pogings om die lyding wat met die versorging van 'n gestremde gesinslid 

gepaard gaan te hanteer. Veral in die begin, voordat die ouers by die 

punt van aanvaarding uitgekom het, word daar gesoek na moontlikhede 

vir herstel van die gestremde kind. Tydens die ontkenningsfase word 

allerhande soorte genesers, soos geloofsgenesers en soms selfs 

obskure genesers soos kruiedokters en toordokters, hoopvol besoek 

(vgl. De Kock, 2003:8). 

Omdat ouers radeloos en moedeloos word, ervaar hulle die lyding wat 

met gestremdheid gepaard gaan baie intens en dit lei weer tot 

allerhande emosionele en psigologiese probleme. Depressie is 

byvoorbeeld 'n prim6re gevolg van lyding by gestremdheid. 

3.4.6.1 Metodologiese oplossings 

3.4.6.1 .I "6 Sure ways to solve any problem no matter what" 

Diehm (1994:7 e.v.) verwys in sy boek "6 Sure ways to solve any 

problem no matter what" onder andere na reaksies soos ontkenning, 

blamering, projeksie, rasionalisering en disassosiasie wat almal dui op 'n 

soort vermyding van die probleem. Cook (1988:50) verduidelik dit ook 

deur te beklemtoon: "Maladaptive coping includes such phenomena as 

severe or unchanging denial of the reality of the disability; isolation of 

the affected child from the rest of the family; ... projection of angry 

feelings onto other family members, extreme regression of siblings, 

rigidity in family system functioning...". 
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Bogenoemde is uiteraard alles verkeerde maniere om die probleem van 

gestremdheid te probeer hanteer. Hierteenoor stel Diehm (1994177 e.v.) 

voor dat enige probleem opgelos kan word bloot deur bepaalde tegnieke 

metodologies toe te pas soos onder andere om die probleem duidelik vir 

jouself te definieer, dit te erken, te beskryf en te analiseer. Verder, se 

hy, moet daar na alternatiewe gesoek word en die beste oplossing moet 

dan gekies word. Daar moet vervolgens dan op 'n georgariiseerde 

manier tot aksie oorgegaan word. 

So 'n rasionele benadering mag akademies goed klink, maar dit 

raak geensins die hart van die saak nie. Lydiqg ten opsigte van 

gestremdheid is nie 'n probleem wat met probleemoplossingsmetodes 

opgelos moet word nie. Lyding is h emosionele ervaring wat op 'n 

dieper geestelike vlak hanteer moet word. 

3.4.6.1.2 "Six stage eclectic model" 

Daar is verskillende voorbeelde van metodologiese berading waardeur 

gesinne met gestremde kinders of gesinslede begelei word om hulle 

situasie te hanteer. So stel Zoilko (1991 :32) 'n "Six-stage eclectic 

model" vir gesinne met gestremde kinders voor. 

Dit behels 

(1) Die bou van 'n vertrouensverhouding; 

(2) Die verbalisering van die feitelike en emosionele aspekte 

van die klient se situasie; 

(3, 4 en 5) Die identifisering en evaluering van alternatiewe en 

'n verbintenis tot 'n plan van aksie; 

(6) Die klient som die vordering wat gemaak is op en die klient 

en berader evalueer die mate van doelbereiking. Hulle gaan 

dan, indien nodig weer terug om seker te maak dat die gesin 

reg op die beplande roete vorder. 
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Die metode is egter ook baie meganies en kom nie by die wese van die 

probleem asook die diepere vrae na die sin van lyding uit nie. 

3.4.6.2 Psigologiese oplossings 

Daar is heelwat studies in die psigologie oor die hantering van 

gestremdes binne 'n gesin (vgl. Hulnick & Hulnick, 1989; Lustig, 1990; 

Davids11992; Lombard, 1992; Simmerman et al., 2001). Al hierdie 

studies, asook verskeie ander waarvan kennis geneem is, doen baie 

navorsing oor die aard van die probleem van gestremdheid waarmee 

ouers en gesinslede worstel. Hulle probeer ook allerhande "coping 

mechanisms" voorstel. Die probleem bly egter dat die betrokke 

studies nie oplossings vir die hantering van die emosionele en 

spirituele worstelinge bied nie. 

3.4.6.2.1 Psigoanalise en psigoterapie 

Robins en Robertson (1998:331) verduidelik dat rampspoedige 

lewenservarings (0.a. dood, ongeneeslike siekte en gestremdheid) in 

mense se lewens dikwels tot geestesiektes soos depressie aanleiding 

gee. 

Studies wat psigoanalities werk kom we1 op 'n dieper vlak waar faktore 

soos emosies, begeertes en verwagtings aangespreek word. Capozzi 

(2000:502), wat psigoanalities te werk gaan, wys daarop dat behoorlike 

kontak met emosies, begeertes, fantasiee en verwagtings dit vir sowel 

die ouers as die gestremde kind moontlik maak om in kontak te kom met 

die dele van hulleself wat deur die patologiese gebeure stilgemaak is. 



3.4.6.2.2 Logoterapie 

Frankl (2004:103 e.v.) se logoterapie is belangrik om van kennis te 

neem vir die doeleindes van hierdie studie. Na sy verskriklikste 

ervarings in die Nazi konsentrasiekampe van die Tweede W&eldoorlog 

kom hy met sy terapie wat volgens hom, "focuses on the meaning of 

human existence as well as on man's search for such meaning" (Frar~kl, 

2004: 1 04). 

Hy probeer aantoon dat lyding op sigself tog sinvol kan wees as jou 

ingesteldheid teenoor die lyding reg is. Frankl (2004:105) se: "Man's 

search for meaning is the primary motivation in life and not a 'secondary 

rationalization' of instinctual drives". 

Uiteraard kan sy logoterapie nie hier volledig bespreek word nie. Die 

kritiek op sy logoterapie is kortliks die volgende: Dit maak die mens se 

eie verantwoordelikheid sy uitgangspunt en is dus humanisties van 

aard. Die volgende aanhaling is bevestigend in die verband: "It is 

therefore, up to the patient to decide whether he should interpret his life 

task as being responsible to society or to his own conscience'' (Frankl, 

2004:114). 

In die lig van die gevolgtrekkings waartoe in hoofstuk twee gekom is, 

moet gestel word dat lyding alleen sinvol hanteer kan word as die 

lydende weet dat God nie net medelye toon nie, maar dat Hy in die 

persoon van Christus 'n medelydende word. "Christus se kruis is God 

se leiding dwarsdeur lyding" (Louw, 2006:63). 



3.4.7 Voorlopige samevatting van metateoretiese perspektiewe ten 

opsigte van die gevolge van lyding by gestremdheid 

'n Gesin met 'n erg gestremde kindlgesinslid verkeer in h voortdurende 

krisis. Die gesin kan op die oog af "normaal" funksioneer terwyl dit in 

werklikheid glad nie so goed gaan nie. 

Gestremde kinders nooi onbewustelik hulle ouers uit om agter hulle 

persoonlike geslote mure van valse sekuriteit en uitsluiting uit te kom en 

hulle eie menslike kwesbaarheid te aanvaar en leer om medelye met 

die gestremde kind te he. Leer om met die kind saam te ly. 

Bloot omdat die versorging van h erg gestremde persoon in die 

huishouding soveel krag, tyd en energie verg, is so 'n gesin geneig om 

eerder tuis te bly. Sodoende is hulle in werklikheid besig om hulleself te 

isoleer. 

Die gesin beskou hulleself as verontregtes en begin dan soos 

verontregtes optree. Omdat die gesin onder voortdurende stres verkeer 

en selfgestigmatiseerd is, word die gesin dan uiteindelik h gestremde 

gesin. 

In 'n sekere sin word die gestremde persoon die opposisie in die huis. 

Die situasie leen hom tot ernstige konflik in die huwelik, maar die "vrede" 

word kunsmatig bewaar ter wille van die gestremde kind. Vele huwelike 

kan nie die voortdurende spannirlg hanteer nie en spat uitmekaar. 

Ouers met erg gestremde kinders beland met 'n klomp waarom-vrae in h 

geloofskrisis. Uiteindelik is die skrikwekkendste vraag: Hoe kan 'n 

liefdevolle hemelse Vader so optree? 



Daar is verskillende strooihalm-opsies soos kruiedokters en 

geloofsgenesers waaraan mense vasgryp in hulle pogings om die lyding 

wat met die versorging van 'n gestremde gesinslid gepaard gaan te 

hanteer. 

Die probleem van lydi~ig by gestremdheid kan nie op allerhande 

meganiese of akademiese maniere opgelos word nie. Wat nodig is om 

die probleem van lyding by gestremdheid te hanteer en sin in lyding te 

kry, is 'n Christus-gesentreerde pastorale aanpak. 

3.5 SAMEVATTING VAN DIE HOOFSTUK 

3.5.1 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die aard van 

lyding by gestremdheid 

Op grond van die literatuur wat bestudeer is, ontwikkel die perspektief 

dat die aard van die lyding wat gesinne met 'n gestremde gesinslid 

(lede) ervaar die volle omvang van hulle leefw&reld omvat. Hulle beleef 

die lyding op fisiese, finansiele, emosionele, sosiale, psigiese en 

spirituele vlak. Hierdie lyding vind neerslag in hulle daaglikse 

bestaanswyse. Daar moet voortdurend aanpassings gemaak word om 

die betrokke gestremde gesinslid te akkommodeer. Die gesin kan nooit 

"normaal" funksioneer nie, want iemand in die gesin is altyd vir die 

gestremde verantwoordelik. . 

3.5.2 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die impak van 

lyding by gestremdheid 

Veral die primere versorgers van erg gestremde persone in 'n gesin 

ervaar die volle impak van die lyding. Hulle word fisies, emosioneel en 

geestelik afgetakel omdat hulle vier en twintig uur, sewe dae per week, 

jaar in en jaar uit met die gestremde en sylhaar behoeftes te doen het. 



Die ouers van sulke kinders ervaar die lyding intens. Hulle ervaar 

chroniese rou terwyl hulle die volle verantwoordelikheid vir die kind se 

volledige versorging moet hanteer. Hulle leer om die kind se 

gestremdheid te aanvaar en beleef selfs die gestrernde op h positiewe 

manier. Sulke versorgers kan selfs by die gestremde baie leer en daar 

ontstaan h baie hegte band van liefde en empatie. Tog kom sulke ouers 

nooit werklik 10s van die voortdurende hartseer en stres (lyding) wat met 

die versorging van 'n erg gestremde persoon gepaard gaan nie. 

Die vraag is: Hoe kan h gesin wat soveel stres en hartseer beleef, 

pastoraal begelei word om sin in hulle lyding te sien? 

3.5.3 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die gevolge van 

lyding by gestremdheid 

'n Gesin met h erg gestremde kindlgesinslid verkeer in 'n voortdurende 

krisis. Die gesin kan op die oog af "normaal" funksioneer terwyl dit in 

werklikheid glad nie so goed gaan nie. 

Gestremde kinders nooi onbewustelik hulle ouers uit om agter hulle 

persoonlike geslote mure van valse sekuriteit en uitsluiting uit te kom en 

hulle eie menslike kwesbaarheid te aanvaar en leer om medelye ~i ie t  

die gestremde kind te he. Leer om met die kind saam te ly. 

Bloot omdat die versorging van h erg gestremde persoon in die 

huishouding soveel krag , tyd en energie verg , is so h gesin geneig om 

eerder tuis te bly. Sodoelide is hulle in werklikheid besig om hulleself te 

isoleer. 

Die gesin beskou hulleself as verontregtes en begin dan soos 

verontregtes optree. Omdat die gesin onder voortdurende stres verkeer 

en selfgestigmatiseerd is, word die gesin dan uiteindelik h gestremde 

gesin. 
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In 'n sekere sin word die gestremde kind die opposisie in die huis. Die 

situasie leen hom tot ernstige konflik in die huwelik, maar die "vrede" 

word kunsmatig bewaar ter wille van die gestremde kind. Vele huwelike 

kan nie die voortdurende sparlr~ing hanteer nie en spat uitmekaar. 

Ouers met erg gestremde kinders beland met 'n klomp waarom-vrae in 'n 

geloofskrisis. Uiteindelik is die skrikwekkendste vraag: Hoe kan 'n 

liefdevolle Vader so optree? 

Daar is verskillende strooihalm-opsies soos kruiedokters en 

geloofsgenesers waaraan mense vasgryp in hulle pogings om die lyding 

wat met die versorging van 'n gestremde gesinslid gepaard gaan te 

hanteer 

Die probleem van lyding by gestremdheid kan nie op allerhande 

meganiese of akademiese maniere opgelos word nie. Wat nodig is om 

die probleem van lyding by gestremdheid te hanteer en sin in lyding te 

kry, is 'n Christus-gesentreerde pastorale aanpak. 



HOOFSTUK 4 

METATEORETIESE PERSPEKTIEWE UIT 'N EMPlRlESE STLlDlE 

TEN OPSIGTE VAN DIE PASTORALE BEGELElDlNG VAN GESINNE 

MET BETREKKING TOT DIE SIN VAN LYDING BY GESTREMDHEID 

Hierdie hoofstuk word aan die empiriese studie ten opsigte van die sin 

van lyding by gestremdheid gewy. Aan die hand van onderhoude met 

ouers en ander primQre versorgers van gestremdes in gesinne met 

gestremde gesinslede word metateoretiese perspektiewe met 

betrekking tot die sin van lyding geformuleer. Hierdie perspektiewe 

word in samehang met die metateoretiese perspektiewe wat op grond 

van die literatuurstudie wit aanverwante wetenskappe (Hfst. 3) 

geformuleer is, gebruik om in hermeneutiese wisselwerking met die 

basisteoretiese perspektiewe (Hfst. 2), 'n praktykteorie (Hfst. 5) te 

ontwikkel. 

4.1 .I Doel van die empiriese ondersoek 

Die doel van hierdie empiriese ondersoek is om op 'n wetenskaplike 

wyse 'n kwalitatiewe ondersoek in te stel na die aard van lyding wat 

gesinne met gestremde gesinslede ervaar. Verder word ook nagevors 

wat die impak van die lyding by gestremdheid op die lewe van primere 

versorgers, enlof die ouers en ander gesinslede is. Dan word daar 

verder ook gelet op die gevolge van die lydirlg by gestremdheid. 

4.1.2 Metodologiese verantwoording van die empiriese ondersoek 

Aangesien hierdie studie fokus op die praktyk van die lydirlg wat 

gesinne met ges,tremde gesinslede ervaar, is 'n situasie-analise 

onontbeerlik. Vir die doel is 'n kwalitatiewe ondersoek gedoen, waarin 
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onderhoude gevoer is met primere versorgers in gesinne wat gestremde 

gesinslede binne hulle gesinsopset versorg. 

4.1.2.1 'n Kwalitatiewe ondersoek 

Die empiriese ondersoek is gedoen aan die hand van 'n kwalitatiewe 

ondersoekmetode. Die doel van kwalitatiewe navorsing, in teenstelling 

tot kwantitatiewe navorsing, is gewoonlik om by 'n oorspronklike, egte 

en betroubare verstaan van mense se ervarirlgs uit te kom. Die beste 

rnanier om daarby uit te kom, is deur gebruik te maak van oop vrae 

soos: "Vertel my jou storie ..." (Silverman, 2001:13). Gaskell (2000, 39- 

4.1) se kwalitatiewe navorsing help die navorser om insig in die 

leeh6reld van 'n respondent te verkry. Kwalitatief impliseer daarom 

in hierdie studie 'n klem op die kwaliteite, prosesse en 

betekenismoontlikhede wat nie eksperimenteel ondersoek of gemeet 

kan word in terme van kwantiteit, frekwensie of intensiteit nie. 

Kwalitatiewe navorsing bied gevolglik aan die navorser die geleentheid 

om by inligting uit te kom wat die egtheid of oorspronklike aard van 

mense se ervarings weergee. Daar is sekere areas van die mens se 

lewenservaring wat moeilik met vraelyste getoets kan word. Mense se 

ingesteldheid en belewing van bepaalde situasies vereis 'n geleen.theid 

om by h dieper verstaan en dieper kennis uit te kom (Silverman, 

2001 :87). 

Kwalitatiewe navorsing beklemtoon eerder die sosiaal-gekonstrueerde 

aard van die werklikheid en die situasie-bepaaldheid van navorsing 

(Denzin & Lincoln, 2003: 13). Die kompleksiteit van die situasie met 'n 

gestremde persoon in die huishouding maak kwalitatiewe navorsing die 

aangewese navorsingsmetode vir hierdie studie (Leedy & Ormrod, 

2001:147). In kwalitatiewe navorsirlg beoog 'n navorser om, sonder om 

die respondent op enige wyse te manipuleer, die leefwereld van 

respondente totaal uit die oogpunt van die respondente te verstaan 
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(Leedy & Ormrod, 2001 : 153). Kwalita,tiewe metodes is boonop meer 

beskrywend en holisties van aard, tetwyl aspekte van die saak in die lig 

van die geheel hanteer word (Ragin, 1994: 120). 

Hummel (2003:50) haal Kenneth Pargament ,In kwalitatiewe navorser, 

aan wat s6: 

Interviews make particularly good sense when it 

comes to topics as sensitive as religion and 

coping. There is an old Talmudic saying: The 

deeper the sorrow, the less the voice. 

Understanding how people come to grips with the 

most painful times of their lives requires some 

ability to connect to people, draw them out as far 

as they are willing to go, and listen to what may be 

some very quiet voices in a sensitive and 

compassionate way. Through the interview, we 

can form this connection, brief and limited as it 

may be, one which helps us understand a bit more 

about religious experience in critical points of life. 

4.1 -2.2 Motivering om die ongestruktureerde in-diepte-onderhoud 

te gebruik 

Die onderhoude vir hierdie studie is volgens 'n ongestruktureerde, 

persoonlike metode gevoer. Schurink (1998:297) wat die verskillende 

metodes van onderhoudsvoering in 'n publikasie met die titel Research 

at grass roots bespreek, se: ". . .face-to-face interviews helps us to 

understand the closed worlds of individuals, families, organizations, 

institutions and communities". 

Schurink bespreek vervolgens drie verskillende soorte "unstructured 

face-to-face" onderhoude: 
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Oop-einde onderhoud 

In hierdie onderhoud word algemene, vooraf geformuleerde 

vrae in 'n bepaalde volgorde gevra. Die voordeel van hierdie 

metode is die feit dat data sistematies ontvang word. Die 

nadeel van hierdie soort onderhoud is egter dat relatief min 

inligting bekom word weens die feit dat vrae so duidelik 

gestruktureerd is (Schurink, 1998:299). 

Ongestruktureerde onderhoud met h skedule 

Dit word gedoen aan die hand van h navorsingskedule. Die 

skedule is net 'n riglyn vir die onderhoudvoerder en bevat vrae 

en temas wat vir die navorsing belangrik is. Hoewel die vrae 

nie in 'n bepaalde volgorde aan die orde kom nie, verseker die 

skedule dat a1 die relevante onderwerpe tydens die 

onderhoud gedek word (Schurink, 1998:299). 

Die groot voordeel van hierdie metode, van 

ongestruktureerde onderhoude met 'n skedule, is dat die 

relatiewe sistematiese versameling van data moontlik is 

sonder die gevaar dat belangrike data vergeet word. 

Die nadeel van hierdie metode van onderhoudvoering is egter 

dat dit alleen deur 'n opgeleide en vaardige onderhoudvoerder 

gedoen kan word (Schurink, 1998:300). 

By hierdie metode van onderhoudvoering beperk die 

onderhoudvoerder sy eie bydrae tot die minimum. Geen vrae 

word vooraf doelbewus opgestel nie, maar ontwikkel 
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spontaan tydens die verloop van die onderhoud. So 'n in- 

diepte-onderhoud kan selfs oor meer as een sessie strek. 

Die rol van die onderhoudvoerder is om die algemene tema 

waaroor inligting verlang word, aan die orde te stel en dan die 

persone waarmee die oriderhoud gevoer word, te motiveer en 

te stimuleer om spontaan deel te neem. Dit mag nodig wees 

om die persoon van tyd tot tyd op 'n taktvolle manier na die 

navorsingsondetwerp terug te stuur (Schurink, 1998:300). 

lnligting wat met so 'n onderhoud bekom word, hoef nie as 

waar of vals hanteer te word nie. Dit moet eerder gesien word 

as weergawes van perspektiewe oor h saak, of verskillende 

sentimente oor enige onderwerp onder bespreking. Dit stel 

die navorser bloot aan 'n verskeidenheid narratiewe wat 

beskikbaar kom oor h aangeleentheid, wat kontekstueel 

bepaal word (vgl. Silverman, 200 1 : 1 12). 

Shurinck (1998:300) haal Denzin aan en wys daarop dat die 

onderhoudvoerders in hierdie geval hulleself gewoonlik nie 

met die bestaande literatuur oor die betrokke ondetwerp op 

hoogte stel nie, omdat hulle bang is dat hulle objektiwiteit 

sodoende in gedrang kom. Hy wys ook daarop dat post- 

moderne navorsers hulle besig hou met die etiese probleem 

ten opsigte van die beherende rot van die onderhoudvoerder. 

Hierdie besorgdheid het tot 'n nuwe benadering ten opsigte 

van ongestruktureerde onderhoudvoering gelei. Dit is 'n 

benadering wat fokus op "autohistories, personal narratives, 

lived experiences, etc." Met hierdie nuwe vorm van 

onderhoudvoering gee onderhoudvoerders die persone 

waarmee onderhoude gevoer word, bloot net die geleentheid 

om self te praat sonder om die onderhoud in 'n bepaalde 

rigting te stuur (vgl. Brunsdon, 2006:28). 



Die navorser verskil egter op hierdie een punt ten opsigte van die 

vereistes wat aan die onderhoudvoerder in 'n in-diepte-onderhoud 

gestel word, naamlik dat hy verkieslik nie homself op hoogte van die 

onderwerp moet stel nie. Uit die aard van hierdie studie, wat 'n 

teologiese begronding het, en op die lyding in so 'n gesin fokus, is dit 

belangrik dat die onderhoudvoerder (in hierdie geval die navorser 

persoonlik) we1 kennis van die onderwerp moet he. Verder moet ook 

daarop gewys word dat die navorser persoonlike ervaring met 'n 

gestremde kind in die gesin het (vgl. De Kock 2003:5). 

Kennis en gepaardgaande ervaring oor die onderwerp kan, wat die 

navorser betref, juis meer sinvolle betrokkenheid in so 'n onderhoud 

verseker, sodat daar op die sake wat vir die navorsing van waarde kan 

wees, gefokus word. Die navorser is van mening dat 'n persoon wat nie 

kennis oor hierdie onderwerp het nie, nie werklik in staat sal wees om 'n 

sinvolle in-diepte-onderhoud met 'n gesin met 'n gestremde gesinslid te 

voer nie. Onidat ervaring en belewing 'n belangrike komponent van 

kwalitatiewe navorsing is, en die navorser dit persoonlik deurgegaan het 

en steeds deurgaan, is daar waarskynlik 'n groter empatie en meelewing 

in sodanige studie. 

Steyn en Lotter (2006:107) wys ook daarop dat die taak van navorsing 

juis is om die klem te plaas op die beskrywing van die ervaring van 

respondente asook op die navorser se eie betrokkenheid en ervaring 

tydens die onderhoud. Die verbintenis tussen die navorser en 

respondent is belangrik vir begrip en dieper verstaan. Kwalitatiewe 

navorsing gee aan die respondent die geleentheid om op 'n eie en 

unieke manier die werklikheid te beskryf. 

Daar is op die ongestruktureerde in-diepte-onderhoud vir die 

empiriese navorsirlg besluit omdat die studie 'n kwalitatiewe ondersoek 

is wat te doen het met gesinne se ervaring en belewing van hulle 

lyding by gestremdheid. Omdat elke gesin se situasie ten opsigte van 
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die aard van gestremdheid verskil, en daar verder ook ten opsigte van 

hulle persoonlike omstandighede verskille is, sal gestruktureerde, vooraf 

opgestelde vrae die inligting wat verkry kan word, te veel beperk. 'n 

Vraelys of gestruktureerde onderhoud beperk boonop die 

onderhoudvoerder in sy poging om "in die harte" van die mense in so 'n 

gesin in te kyk. 

Volgens Janesick (1 998:30) kan die volgende tipe vrae tydens 'n 

ongestruktureerde in-diepte-onderhoud gebruik word: 

Beskrywende vrae: "Vertel my wat gebeur het; beskryf hoe jy 

gevoel het?" 

Opvolgvrae: "Jy het hierna verwys, wat verstaan jy 

daaronder?" 

Voorbeeldvrae: "Kan jy 'n voorbeeld gee waarom jy so s6?" 

Verduidelikende vrae: "Wat bedoel jy as jy dit sG?" 

Strukturelelparadigrnatiese vrae: "Wat sou jy sG is die 

oorsake of gevolge hiervan?" 

Vergelykendelkontrasterende vrae: "Jy verskil hieroor. 

Verduidelik asseblief'. 

'n Groter getal onderhoude beteken in die geval van 'n in-diepte- 

onderhoud nie noodwendig dieper, meer kennis of 'n beter verstaan van 

die situasie nie. Ervarings mag we1 uniek wees, maar daar bestaan 

uiteindelik net 'n sekere hoeveelheid ervaringsmoontlikhede wat 

normaalweg die uitkoms van die sosiale proses is. In-diepte- 

onderhoude is gewoonlik langer en hanteer 'n groter hoeveelheid 

inligting. Dit is egter moontlik dat belangrike data soms verlore gaan as 

gevolg van die hoeveelheid stof wat ge'interpreteer moet word 

Die voordeel van die ongestruktureerde in-diepte-onderhoud is dat daar 

op die emosionele belewing asook die gelowige hantering van die 

gesinslede gekonsentreer kan word. 
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4.2 DIE ONDERSOEKGROEP 

Daar is op grond van bogenoemde motivering 'n ongestruktureerde in- 

diepte-onderhoud met vier gesinne met gestremde gesinslede 

gevoer. By twee van die gesinne is ook verdere onderhoude met 

primere versorgers anders as die ouers gevoer. 

Daar word verder ook gebruik gemaak van twee gesinne met wie daar 

nie onderhoude gevoer is nie, maar wat hulle ervaring ten opsigte van 

lyding by gestremdheid, op versoek van die navorser, op skrif 

beskikbaar gestel het. 

4.2.1 'n Kort beskrywing van die samestelling van die fokusgroep 

van vier gesinne met gestremde gesinslede waarmee 

onderhoude gevoer is 

Volgens Neuman (2003:210) is die primere doel by die keuse en 

samestelling van 'n fokusgroep om verteenwoordigende respondente te 

kry, met ander woorde om 'n klein versameling van eenhede van 'n veel 

groter populasie te vind. Hierdeur word die ondersoeker in staat gestel 

om geldige veralgemenings ten opsigte van die groter groep te maak. 

Die fokusgroep se relevansie tot die ondersoek is van groter 

belang as die aantal verteenwoordigers van die probleem wat 

ondersoek word (Neuman, 2003:211). 

Die betrokke gesinne wat as respondente gebruik is, is bloot volgens 

beskikbaarheid vir die ondersoek genader. Die enigste vereiste was dat 

die respondente Christengelowiges met 'n gestremde gesinslid moes 

wees, aangesien die studie met die oog op pastorale begeleiding van 

sulke gesinne gedoen word. 



4.2. I. I Gesin A 

Ouerpaar met 4 kinders. 

Kinders nommer twee(seun) en nommer vier (dogter) is 

gestrem. 

Die gestremde kinders is in 'n versorgingsoord geplaas, maar 

word el ke tweede naweek huis toe geneem. 

Kinders nommer een en drie is seuns wat normaal funksioneer. 

Die navorser ken die gesin ongeveer 'n jaar lank. 

4.2.1.2 Gesin B 

Ouerpaar met Wee dogters. 

Die oudste van die b e e  is gestrem. 

Die gesin maak van 'n permanente versorger vir die gestremde 

kind gebruik. 

Die versorger is van 08:OO tot 17:OO aan diens en vergesel die 

gestremde kind daagliks na 'n spesiale skool. 

lndien die ouers na ure ander verpligtinge het, of wil ontspan, 

sien die permanente versorger om na die kind. 

Die navorser ken die gesin ongeveer 'n jaar lank. 

4.2.1.3 Gesin C 

Die gesin bestaan nou net uit 'n huwelikspaar. 

Hulle het een kind en die is uit die huis en reeds getroud. 

Die man is gestrem nadat 'n breingewas 'n paar jaar gelede 

verwyder is. 

Die navorser ken die gesin vir ongeveer 3 maande. 

4.2.3.4 Gesin D 

Ouerpaar met 4 kinders. 

Kinders nommer een (dogter) en nommer drie (dogter) in die 

gesin is gestrem. 



Die kinders word tuis versorg. 

Hulle gaan elke dag na 'n spesiale skool. 

'n Ouma help tuis met die versorging. 

Die navorser ken die gesin reeds ongeveer 20 jaar lank. 

Die volgende b e e  gesinne se ervaring met betrekking tot gestremdheid 

in die gesin is nie tydens onderhoude bekom nie. Die navorser het hulle 

versoek om hulle belewing van lyding by gestremdheid neer te skryf. 

Hulle is ook gevra om hulle siening met betrekking tot die sin in lyding 

weer te gee. 

4.2.1.5 Gesin E 

Ouerpaar met drie kinders. 

Die jongste b e e  (dogter en seun) was gestrem, maar albei is 

intussen oorlede. 

Die oudste is h dogter wat normaal funksioneer en aan h 

universiteit studeer. 

Die navorser het die ouers na heelwat korrespondensie per e-pos 

ontmoet. 

4.2.1.6 Gesin F 

Ouerpaar met twee dogters. 

Die oudste van die twee is gestrem. 

Sy is in die week in 'n koshuis en woon 'n spesiale skool vir 

gestremdes by. 

Die navorser het die pa van die gesin op universiteit geken en het 

nou weer per e-pos kontak gemaak. 

4.2.2 Prosedure wat met die onderhoude gevolg is 

Die onderhoude is gevoer nadat vooraf afsprake met die betrokkenes 

gemaak is en aan alle vereistes ten opsigte van die etiese voorskrifte 



van die universiteit vir navorsing voldoen is. Aan hulle is onder meer die 

versekering gegee dat hulle identiteit op geen manier in die studie 

openbaar sal word nie. Die navorsing in totaal is so ingerig dat 

vertroulikheid, anonimiteit en sensitiwiteit te alle tye h absolute prioriteit 

is. Die respondente is ook daarvan verseker dat hulle vrywillig aan die 

onderhoude deelneem, en dat hulle te eniger tyd kan onttrek of die 

onderhoud staak indien hulle ongemaklik daarmee sou voel. Die 

transkribering is ook op so 'n nianier gedoen dat nie een van die gesinne 

op enige manier blootgestel word of identifiseerbaar is nie. Uiteraard sal 

die kodering van die transkripsie ook anoniem geskied en selfs die 

insluiting van aanhangsels, bylae of addenda sal sodanig gekies word 

dat anor~irniteit en vertroulikheid gehandhaaf sal word. 

Die betrokke onderhoude is op band opgeneem. Veldnotas is elke keer 

kort na afloop van die onderhoude gemaak omdat notas wat tydens die 

onderhoude geneem sou word die spontanei'teit van die gesprekke in 

gedrang kon bring en die onderhoud se gang en ritme sou versteur (vgl. 

Mouton 2005: 104 e.v.). Volledige bandopnames met transkripsies van 

die onderhoude, asook die navorser se eie observasies en veldnotas is 

by die navorser beskikbaar. Al die onderhoude is woordeliks 

getranskribeer en is ook by die navorser beskikbaar. Die ander Wee 

gesinne wat per e-pos gekontak is se ervariqgs op skrif is ook by die 

navorser beskikbaar. Die vrou in Gesin C het haar ervarings, wat sy as 

haar "geestelike reis" beskryf, in h soort dagboekvorm aan die navorser 

beskikbaar gestel. 

Nadat die transkripsies no~~keurig bestudeer en gekodeer is om die 

hoof- en sub-kategoriee van die bevindinge uit te lig, het die navorser dit 

ook aan twee ervare onafhanklike kodeerders voorgele om ter wille van 

betroubaarheid en geloofwaardigheid afsonderlike koderings te doen. 

Hierdeur word die betroubaarheid van die navorsingsproses geverifieer 

en die geloofwaardigheid van die resultate bevestig. Terselfdertyd word 



die algemene toepasbaarheid en moontlike universele 

oordraagbaarheid van die bevindinge ook verseker. 

Die ondersoekresultate word breedweg volgens kriteria wat reeds in 

Hoofstuk 3 uit die literatuurstudie vasgestel is, in drie hoof-kategoriee 

ingedeel: 

Eerstens is die opmerkirlgs wat die aard van die lyding wat 

gesinne met gestremde gesinslidllede ervaar, saanigegroepeer. 

Tweedens, die uitsprake van die respondente ten opsigte van die 

irr~pak van die lyding by gestremdheid op die gesin, en 

Laastens, die gevolge van die lyding by gestremdheid vir die 

gesin. 

4.3 BEVlNDlNGS OP GROND VAN DIE ONDERHOUDE 

Vervolgens word die bevindings soos dit uit die onderhoude na vore 

getree het weergegee in die hoofsaaklik drie hoofkategorieg soos hierbo 

aangetoon. Die kleiner, subkategoriee word algaande vermeld, en 

telkens met 'n verbatim aanhaling van die respondente bevestig. 

4.3.1 Bevindings ten opsigte van die aard van lyding by 

gestrernd heid 

In al die onderhoude het dit duidelik na vore gekom dat die hele gesin 

lyding ervaar omdat hulle daagliks met die gestremde gesinslid 

saamwoon, saamleef, of met sylhaar mediese, fisiese, psigiese en 

emosionele versorging te doen het. 

4.3.1 .I Die ouers se ervaring 

Die ouers ervaar die aard van die lyding op 'n meer intense vlak omdat 

hulle primer vir die gestremde kind verantwoordelik is. Die aard van die 

ouers se lyding kan op grond van die onderhoude wat gevoer is, asook 
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die skriftelike verslae wat ontvang is, in die volgende sub-kategoriee 

ingedeel word: 

4.3.1.1.1 Lyding wat met die aanvanklike onsekerheid oor die 

toestand van die kind gepaard gaan 

Dit gebeur dikwels dat daar vir jare lank geen mediese uitsluitsel oor of 

bevestiging van wat met die gestremde kind verkeerd is, verkry word 

nie. Dit bring baie onsekerheid en spanning by die ouers. Hulle weet 

iets is verkeerd, maar weet net nie wat nie en hoop dat alles tog sal 

reg kom. 

Mediese dokters gee aanvanklik ook maar algemene antwoorde wat nie 

die ouers se vrese en onsekerhede aanspreek nie. Die ma in gesin A 

S$ byvoorbeeld: "Ek vermoed hy het maar 'n suiwel-allergie gehad. Ek 

kan nie meer mooi onthou nie, ek kan net onthou dat hy verskriklik baie 

gehuil het. En almal het gese op 6 maande hou koliek gewoonlik op. 

Maar hy het nooit opgehou nie, hy het altyd bly neul. Op 6 maande vat 

ons hom toe na dr E toe in Pretoria en hy s6 toe dit is h hiperaktiewe 

baba met alles wat daarmee saamgaan. Hy s6 toe vir my dat ek nou nie 

net twee kinders het nie, maar vyf. En toe het ons later besef hierdie is 

nie net 'n koliekbaba nie, ook nie net 'n hiperaktiewe baba nie. Hier is 

iets meer verkeerd. Dit was so op 2 jaar". Byna 30 jaar later se die ma 

in die onderhoud: "Ons was by die HF se genetika-afdeling en ons het 

soveel toetse gedoen, maar ons weet nou nog nie. En dit pla ons baie". 

Gesin B het dieselfde ervaring van onsekerheid gehad. Dit was vir 

h ~ ~ l l e  in die woorde van die ma: "... amper 'n lyding met 'n hoop tot ons 

toe 'n jaar later eers besef het dat dit 'n permanente situasie is". Hierdie 

onsekerheid het egter nie na Wee jaar opgehou nie, want hulle kind se 

werklike toestand is eers heelwat later gediagnoseer: "... totdat ons oor 

h baie lang tydperk tot en met wat ons, na ons DNA-toetse gedoen het 

en gesien het, C het Trave-sindroom, en dit is spesifiek wat dit is; ... dink 
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ek, ons het geweet allerwee daar is iets ernstig-ernstigs verkeerd, maar 

daar was die hele tyd die hoop...". 

Die pa in gesin E beskryf hulle onsekerheid met hulle gestremde 

dogter soos volg: "Dit was he1 om dag in en dag uit by die hospitaal te sit 

en te sien hoedat jou kind agteruitgaan en jy weet nie wat die probleem 

is nie; as ons net geweet het sy is serebraal gestremd, dan het ons 'n 

naam vir haar toestand gehad. Maar om daar te sit en nie eers die 

dokter weet wat die probleem is en hoe om dit te behandel nie, dit het 

ons 'n baie groot knou gegee.. .". 

Die navorser en sy vrou het dieselfde ervaring gehad. Hulle seun is 

eers op vyf-jarige ouderdom met Angelman-sindroom gediagnoseer. Vir 

vyf jaar lank was daar die toetse en die twyfel en die mediese 

uitgawes. Toe die diagnose uiteindelik kom, was dit enersyds h 

geweldige skok, maar andersyds ook h verligting. Nou het die 

toestand 'n naam. 

Die pa in gesin B beskryf sy reaksie toe hulle uiteindelik, na 'n paar jaar, 

uitgevind het wat werklik met hulle kind verkeerd is: "Ek dink dit was vir 

my rkrigwaar erg. Ek dink die groot skok was vir my sagter gemaak 

toe hulle vir ons sG dis wat haar makeer. Ek was eintlik daai dag baie 

bly, ek was so verlig, ek was so ... dit was vir my net "great", ek was 

bly". Die ma in die gesin beaam hierdie verligting wat hulle ervaar het: 

"Ja, ons was baie verlig, ons was regtig verlig, want ons het toe reeds 

vir h paar maande geweet dat dit tien teen een dit (Trav6) was. Dit 

waaroor ons nog meer verlig was, was dat ek en 1 (haar man), albei 

negatief getoets het". 



4.3.1 .I .2 Lyding wat rondom die mediese diagnose, behandeling 

en terapie in spreekkamers en hospitale wentel 

Om uit te vind wat die kind se werklike probleem is en h naam vir die 

gestremdheid te kry, neem baie tyd en energie in beslag. Uit eie 

ervaring kan die navorser, sonder vrees vir teespraak s6: Dit gaan oor 

ure op die pad en in dokters se wagkamers. Dit gaan oor honderde 

toetse en ellelange verslae en groot finansiele uitgawes. Dit bring alles 

spanning en frustrasie en is uiteindelik een groot stuk lyding. 

Die ervaring van gesin E vertel iets van die storie: "Elke 3 weke of 

maand moes ons Dr XY gaan sien en dan letterlik vir ure wag voor sy 

ons sien. Sy wou ons nie eintlik sien nie, en het dan al haar ander 

pasiente voor ons ingedruk. Na so paar besoeke het ons moeg geraak 

vir haar swak behandeling, en vir 'n tweede opinie gegaan. Ons het ook 

'n weersin in hospitale begin kry; jou kind gaan daar in vir een kwaal 

en na sy a1 die hospitaalkwale aangesteek het, bring jy haar maar nog 

steeds siek huis toe. Ons het hulle baie kere by die huis gehad met 'n 

kort drup aan en hulle self die antibiotika ens. ingespuit. Al twee die 

kleintjies het maar met hulle longe gesukkel en het soms daagliks vir 

weke aanmekaar fisio gekry. Ons het ook suigmasjiene by die huis 

gehad en hulle tussendeur ook nog gesuig. Oor naweke het hulle nie 

fisio gekry nie; ons het dit maar self by die huis gedoen. Kom Maandag, 

dan sukkel die fisio weer om die toe longe oop te kry en sodra hulle 

amper daar is, dan is dit weer naweek. 

Gesin B het dieselfde soort lyding ervaar: Pa: "Ja, wat die eerste vyf jaar 

betref, toe C se epilepsie so ernstig was en sy chronies in die 

hospitaal was as gevolg van die behandeling van die epilepsie, was 

ons in 'n 'surviving mode' ... (ons) het altyd maar suurstofbottels en van 

die inspuitirlgs en alles saamgery net vir ingeval iets gebeur. Dan kry sy 

elke derde dag tussen drie en vyf aanvalle, dit hang nou maar af. So, 
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ek het klein fases van skok ervaar. Die ergste gevalle was ... dit is 

dinge wat my vandag nog ... as ek my oe toemaak ... is dit vandag nog 

vir my soos 'n nagmerrie, wat hulle vir ons gesQ het as ons in Pretoria 

korn, ons moenie eers huis toe kom nie, dit lyk nie of sy dit gaan maak 

nie. Ek dink dit was vir my rgrigwaar erg". 

4.3.1.1.3 Lyding wanneer die gestremde kind met sy portuurgroep 

vergelyk word 

Dit is altyd vir ouers baie moeilik wanneer hulle normale kinders wat van 

hulle gestremde kind se portuurgroep is, sien. Of dit by 'n 

sportgeleentheid is, by h skoolkonsert of wanneer die ouderdomsgroep 

belydenis van hulle geloof afle. 

Die ma in gesin A wy uit oor hierdie ondenrverp: "Weet jy, wat vir my die 

ergste is, as ek nou daaraan terugdink: Sy maatjies wat so oud soos hy 

was - mens sien hoe ontwikkel hulle, wat bereik hulle. En dan gaan jy 

na die skoolkonsert toe en dan is F se maatjies op die verhoog, en jy 

sien wat hulle doen en dan is hy nie daar nie. Dit was vir my verskriklik 

swaar". En dan s6 sy oor haar dogter: "h Mens sien baie die ma's en 

dogters en hoe kinders in hulle ouers se voetspore volg. Spesifiek met 

musiek. Baie maal gaan sit E voor die orrel en dan speel sy woes niaar 

daar kom geen melodie uit nie. Dit maak my so hartseer. Dis elke keer 

so pynlik (Die ma is 'n goeie kerkorrelis - navorser). 

In gesin B het die ma ook hieroor iets te s$ gehad: "Ek kan nie alles 

onthou nie, mens wil dit liewer vergeet. Ek onthou ons het definitief 

begin raaksien die verskil tussen haar en maatjies. As vriende by ons 

kom kuier dan praat 'n eenjarige seuntjie beter as sy wat drie of vier jaar 

oud is. Sulke tipe goed het ons verskriklik ontstel. As hulle ry, dan 

kyk ons vir mekaar en dink: '0 jitte, wat gaan hier aan?' - en dan besef 

ons elke keer al hoe meer: 'Hier is 'n reuse-storie'." 



Die ma in gesin D ervaar die vergelyking met ander kinders ook as 

lyding: "Haar niggietjie, h pragtige lee koppie wat nou eerstejaar op 

universiteit is, wonderlik; hulle verskil net 4 maande, kGreltjie, alles 

fantasties. .En dis moeilik. Elke vlak van gestremdheid het sy eie 

ellende". 

4.3.2 Bevindings ten opsigte van die impak van lyding by 

gestremdheid op die gesin 

4.3.2.1 Die impak van lyding op die gestremde gesinslid self 

Wat hierdie gedeelte van die studie betref, kon die navorser nie tydens 

die onderhoude enige waarnemings doen deur met die gestremdes self 

te praat nie. Die gesinne waarmee onderhoude gevoer is se gestremde 

gesinslede is deur die bank sodanig gestrem dat geen sinvolle 

onderhoude oor die belewing van hulle eie gestremdheid met hulle 

gevoer kon word nie. 

Wat we1 uit die onderhoude met die ouers en ander primere versorgers 

na vore gekom het, is die volgende: 

Die pa in gesin A verwys na 'n gestremde man wat hy besoek het, se 

reaksie op sy eie gestremdheid: "Dat hy (self 'n gestremde man ) gesG 

het hy het baie klagtes. Sy suster se hy het so 'n tuintjie wat hy versorg 

maar wat belangrik is , is dat hy op hierdie stadium niks met die Bybel 

te doen wil hQ nie". 

Daarteenoor ervaar gesin A die situasie met hulle eie twee gestremde 

kinders heel anders: "Die laaste probleem wat ons met ons twee 

kinders het, is dat hulle 'n probleem met godsdiens het. Trouens, as 

hulle oor naweke hier by ons kuier en dit word slaaptyd, hier by agtuur 

rond, dan bring hulle die Bybel en dring daarop aan dat ons 

huisgodsdiens hou. 
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Die ma in gesin A vertel ook van die ervaring wat hulle gestremde 

kinders met ander mense het: "...as ons in 'n geselskap is en mense ry 

en hulle groet - en dit gebeur nou nog - dan sal die persoon kom en 

almal groet tot by my en nie vir E nie en sy staan langs my. Of hy sal 

almal groet maar nie vir F nie en dan weer die volgende ou groet ... 

maar ek sien die uitdrukking op E se gesig. Daai uitdrukking van 

teleurstelling en daai vraende harfseer (beklemtoning deur navorser). 

Pa in gesin A: "Dit is goed wat my nou nog onder die belt slaan: Die 

aanstaar en so. Die mense maak asof dit aansteeklik of oordraagbaar 

is. En hulle (F & E) kom dit ook agfer, veral as hulle op 'n vreemde plek 

is" (beklemtoning deur navorser). 

Die ma in gesin D beskryf hoe hulle as ouers die gestremdheid saam 

met hulle oudste dogter en haar gestremde maatjies beleef: "Ons beleef 

elkeen van hulle se krisisse. Ek ry met hulle in die kar en ek hoor hoe 

hulle praat. Party kan praat en ander kan nie. Hulle wou graag vir Kurt 

Darren gaan kyk en toe het ons hulle geneem. Hulle is meisies wat 

sulke soort behoeftes het". Die ma vertel dan van 'n ander gesin by die 

skool: "Toe ek hulle die eerste keer by die kleuterskool gesien het, het 

ek gewonder wat maak hulle met die seuntjie daar want hy makeer dan 

niks nie. Maar hierdie siekte laat die kinders agteruit gaan". 

Pa: "As 'n mens nou kan praat van lyding, dan is dit nou 'n lyding, want 

die kind is besig om stelselmatig dood te gaan. Dit veroorsaak ook 

groot frustrasie by die kind want hy weet hy kon iets doen en nou kan hy 

dit nie meer doen nie. Dis baie sleg. Baie sleg vir jou as ouer ook om 

dit te sien" (beklemtoning deur navorser). 

Dikwels is die ander lede in die gesin nie seker presies wat die betrokke 

gestremde gesinslid werklik beleef nie. Die vrou in gesin C se reaksie 

op die navorser se vraag: "Is hy heeltemal bewus van sy toestand?" is 
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veelseggend: "Dis moeilik om te weet. Ek glo hy verstaan definitief 

Kenners s& nee. Ag, hy het seker sy frustrasies onderliggend. Hy se 

baie keer hy mis werk, hy wil so graag werk. Maar hy doen niks, hy 

doen niks. Hy s6 baie keer hy is lus vir werk. Maar hy wil ook nou nie 

sommer enige werk doen nie. Hy wil nie skroefies indraai nie want hy 

beleef homself nog as die ingenieur wat die beplanning doen" 

(beklemtoning deur navorser). 

4.3.2.2 Die impak van lyding by gestremdheid op die primQre 

versorgers 

Hoewel buitestaanders soms met deernis, medelye en verwondering na 

gesinne met erg gestremde gesinslede kyk en dan opmerkings oor die 

spesiale ouers met so 'n spesiale kind maak, voel die betrokke gesinne 

alles behalwe spesiaal. Uit persoonlike e~a r i ng  kan die navorser meld 

dat die gesin, en dan veral die ouers as primere versorgers, dikwels 

onbekwaam en nie-opgewasse vir die besondere taak voel. Hulle sou in 

ieder geval veel liewer 'n normale kind en 'n normale gesinslewe wou 

gehad het. 

4.3.2.2.1 Die impak van lyding by gestremdheid op ouers as 

primere versorgers 

Die pa in gesin B som die impak van gestremdheid op die ouers as 

primgre versorgers goed op as hy s6: "...ens het saam besef dit gaan 

altyd wees, hierdie ding gaan nooit ophou nie". Hierdie feit is veral 

deur gesin D in die onderhoud bevestig. Hierdie ouerpaar het vir 18 

jaar nog nooit vir langer as 'n paar uur alleen iewers heen gegaan om te 

ontspan nie. Die ma, met goeie akademiese kwalifikasies, het haar 

loopbaan gelos om 24 uur per dag haar aandag aan die gestremde 

kinders te gee. 



Gesin D het in die onderhoud by herhaling gewys op die geweldige 

spanning wat die versorging van die twee gestremde kinders in die huis 

meebring. Veral die ma het die spanning op 'n stadium so erg ervaar 

dat sy fisies siek geword het en selfs nie in staat was om motor te 

bestuur nie. In die onderhoud het die ma by herhaling gese dat sy baie 

alleen voel. Wat hulle betrokkenheid by die kerk betref, voel hierdie 

gesin ook afgeskeep en gei'soleer. Hulle voel dat daar 'n verwydering 

tussen hulle en die gemeente gekom het. Die ma se: "As ek se ek voel 

alleen hierin, is dit omdat ek nie ervaar dat ek ondersteun word nie. Ek 

ervaar nie liefdevolle ondersteuning nie. Ek ervaar nie aanvaarding van 

mense of van die kerk nie". 

Die volgende aanhalings uit die gesprek met gesin A gee 'n goeie beeld 

van dit wat die ouers ervaar: 

Ma: "En dit was verskriklik moeilik. Ek is baie lief vir hulle Wee, maar 

hulle twee maak my klaar. Maar baie keer deesdae is ek binne-in my 

ongeduldig. Dis nie dat ek hulle haat nie, verstaan my mooi, dis net 

hulle maak my klaar" (beklemtoning deur navorser). 

Pa: "Wat baie sterk deurkom is dat hulle nie tyd vra nie, hulle gryp dit 

net. Wat haar so klaarmaak is die feit dat daar so baie herhaling is". 

Ma: "Hulle het ons nie teleurgestel nie, maar dit was die grootste stuk 

hartseer: om te weet daar is een verstandelik gestremde kind en daar is 

nog h tweede een en dis nie beplan nie. Dit was vir my amper te veel. 

Ek het nooit gevoel ek sal in Weskoppies land nie - deur die genade 

nooit nie - en dis net die Here. Oe, dis h seer wat jy nie vir iemand 

anders kan vertel nie" (beklemtoning deur navorser). 

Ma: "Mens is amper 'n abnormale gesin. Jy is gei'soleerd. Ek was 

nooit iemand wat baie vriende wou he nie". 



4.3.2.2.2 Die impak van lyding by gestremdheid op die huwelik 

In die onderhoud met gesin A het die man dit bevestig dat daar 

spanning in die h~~welik ontstaan het omdat daar soms verwyte 

ontstaan of beskuldigings gemaak word ten opsigte van die hantering 

van die gestremde kind op 'n bepaalde stadium. Navorser: "Het die ding 

tussen julle twee, in julle huwelik, spanning veroorsaak?" Pa: Nee, baie 

beslis. Daar kom - ek sou nie se verwydering nie, want h mens is saam 

in die ding - maar baie keer gaan dit oor die hantering van die situasie. 

In ons geval is dit dat ek baie maal meer aggressief oorkom". 

Hierdie addisionele druk, in samehang met die stres wat die versorging 

van die gestremde kind in elk geval op die huwelik plaas, is genoeg om 

groot skade aan 'n huweliksverhouding te berokken. 

Gesin B het ook oor die spanning in die huwelik uitgewy: "lmpak op 

ons huwelik?: Weet jy ,..... hmm ..... hmmm dit waarop dit neergekom 

het is: Jy is so seer dat jy permanent in 'n rouproses is. Jy is in 'n 

diep diepte en jy kom nie regtig vreeslik uit nie. En ek dink ons het 

mekaar a1 hoe dieper en dieper afgetrek. En d it was sleg want dan 

raak dit vir die ander een so sleg dat daar die hele tyd hierdie rou is ... 

En op die ou end dan deel jy dit nie regtig meer met mekaar nie. Jy 

probeer sterk wees ter wille van die ander een. Dit maak dan h 

onnatuurlike toestand. Dit het ons definitief baie skade aangedoen in 

tye en fases in ons huwelik. Dit het 'n impak gehad op ons 

kommunikasie en baie beslis op ons konflikhantering. Dit het baie 

lang tye en harde werk geneem om reg te maak (beklemtoning deur 

navorser). 



4.3.2.2.3 Die impak van lyding op ander primere versorgers as die 

ouers 

In twee van die gesinne waarmee onderhoude gevoer is, is daar ook 

ander primere versorgers. In die een geval is dit 'n vrou wat permanent 

gehuur word vir die doel en in die tweede geval is dit h ouma wat by die 

gesin inwoon. 

Beide hierdie persone ervaar die impak van die gestremde kind op hulle 

lewe as lyding. Die versorger by gesin B se byvoorbeeld: "Ek het 

verskriklik lief geword vir C. Jou oe en ore moet elke oomblik 100% op 

haar wees. Dit is veeleisend. Dit is hartseer. C moes eintlik die jaar 

skool toe gegaan het. En die dag toe die skool begin het, was dit vir my 

'n emosionele dag". 

By gesin D ervaar die ouma wat as primere versorger die gesin bystaan 

die lyding wat die gesin moet verduur baie intens. Sy se in 'n kort 

onderhoud by herhaling hoe rnoeilik en hoe swaar dit is: "Ek was aan 

die begin baie hartseer as ek na die kinders gekyk het ... Dit is 'n 

moeilike situasie, 'n mens voel so magteloos ... Om iewers heen te 

gaan is altyd so 'n spanning, dis moeilik. Dis vir my baie swaar om dit 

alles mee te maak ... En as die familie bymekaar is en ek sien die neefs 

en niggietjies, dan is dit vir swaar ... Ek maak maar die beste van die 

situasie, maar dit bly vir my moeilik (beklemtoning deur navorser). 

4.3.2.3 Die impak van lyding by gestremdheid op ander gesinslede 

as die ouers 

Gesin A het tydens die onderhoud in soveel woorde daarop gewys dat 

die aandag wat 'n gestremde kind voortdurend opeis 'n negatiewe 

impak op die ander "normale" kind(ers) in die gesin het. Hulle voel 

afgeskeep en minder belangrik. Dit is waarskynlik eers later in die 
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kinders se leeftyd wat hierdie negatiewe impak waargeneem word: 

"Maar in die huis was dit verskriklik moeilik want H was klein. Ons het 

probeer aandag aan hom gee maar F (die gestremde kind - navorser) 

het al die aandag gevat. In ons onkunde het ons H probeer help en 

hom so normaal moontlik probeer grootmaak. Maar ek glo nou nog H 

het 'n knou weg, want hy is baie in homself gekeer. Hy is nou a132 ..." 

Die gestremde gesinslid se invloed op ander gesinslede verskil ook van 

persoon tot persoon. Die ouers in gesin A voel dat die oudste seun 

meer skade in die proses gely het: Pa: "Ek sou si3 dat in die tyd toe F 

so baie van ons tyd gegryp het, het H die meeste skade gekry. Daai tyd 

was h ou ook nie altyd opgewasse vir die probleem nie. Ek sou dit 

nou anders gedoen het. Ons seun C het weer een maal gesi3 dat as jy 

na hierdie gestremde boetie en sussie van hom kyk, dan besef hy watter 

voorreg dit is om normaal geskape te kan wees en normaal dinge te 

kan doen, om te kan leer, om te kan werk". 

Die ouers voel dat die invloed van die gestremdheid op die ander 

kinders ook verder as bloot net persoonlikheid en karakter sterk: "Ons 

was by die HF se genetika-afdeling en ons het soveel toetse gedoen, 

maar ons weet nou nog nie. En dit pla ons baie. Veral die twee 

normale seuns, want miskien is dit hoekom hulle nie meisies kry nie". 

Gesin E getuig ook van die invloed van die gestremde kinders op die 

ander gesinslede: Ma: "Dit plaas ongelooflike stremming op 'n huwelik, 

'n gesinslewe en die res van die familie (grootouers ens.). Dan het jy 

nog 'n man wat ook afgeskeep voel en 'n normale dogter wat jy ook moet 

akkommodeer. Selfs J (die normale dogter), het meer as haar deel 

gedoen". 

Gesin F ervaar dat hulle jonger dogter verantwoordelik voel vir haar 

ousus wat gestrem is en dit in die verlede soms moeilik hanteer het. Pa: 

"Ek dink egter op 17 het sy nou vrede gemaak met haar ousus se 
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gestremdheid en verstaan sy dat sy nie 'n aanspreeklikheid of 

verantwoordelikheid het nie en ook nie skuldgevoelens hoef te koester 

nie". 

4.3.3 Bevindings ten opsigte van die gevolge van lyding by 

gestremd heid 

4.3.3.1 Respondente se geloofslewe 

Die respondente het byna deur die bank 'n worsteling met God. Die 

normale "Waarom?"-vrae kom na vore, maar dan is daar, en dit is 

ontstellend, verwydering en byna 'n ongeloof wat in sommige gevalle 

intree. 

Daar is ook by party gesinne groot teleurstelling met die kerk. Veral 

gesinne D en E het dit in soveel woorde baie duidelik gestel dat hulle 

teleurgesteld is met die predikante, kerkraad en medegelowiges. Die pa 

in gesin B het opgehou met bid en het ook opgehou om kerk toe te 

gaan. 

Gesin E: Pa: "My geloof, miskien meer my vertroue in die kerk en 

predikante, het op een stadium 'n groot knak gevat, ons predikante van 

daardie tyd het ons nie besoek nie, alhoewel hulle bewus was van die 

omstandighede. Daar was vir jare nooit h predikant in my huis nie, 

en wanneer eklons by die kerk was het hulle ook nie met ons kom 

gesels nie, in daardie tye het die kleintjies nog saam met ons kerk toe 

gegaan. In tye wat dit werklik sleg gegaan het, het ons een buurman 

wat diaken en later ouderling was, die predikante gebel en persoonlik 

gaan sQ, maar geen kontak nie. Hierdie optrede het veroorsaak dat ek 

vir byna 2 jaar nie kerk toe gegaan het nie. Was eklons en my kinders 

dan melaats en is of was daar 'n God van liefde?, was die vrae wat ek 

begin vra het. Ek het baie daarmee geworstel en geen antwoorde gekry 

nie" (beklemtoning deur navorser). 
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Die ma in gesin E skryf oor haar verhouding met die Here ten opsigte 

van haar gestremde kinders: "Die Here het hulle vir jou gegee, nie om 

hulle in 'n inrigting te sit en dit ander se verantwoordelikheid te maak 

nie. Hy het h doel daarmee gehad, en die rede sal ons nie nou weet 

nie. Jy weet net jy moet dit aanvaar want dit help ook nie om elke dag 

daarteen te stry en baklei nie want dit gaan jou net 'n ongelukkige en 

verbitterde persoon maak en dis ook nie wat die Here wil he nie. Ek 

weet ek het elke dag krag gekry vir daardie dag en m6re moet ek weer 

vra". 

Die ma in gesin A het die volgende opmerking in di6 verband gemaak: 

"Ek weet nie of ek ooit kwaad was vir die Here nie, ek glo nie. Maar ek 

was baie hartseer. Ek het baie keer gevra: 'hoekom?'. 'n Goeie vriend 

van ons het een keer vir ons gese: "Julle moet nou ophou vra hoekom, 

dit aanvaar en aangaan met julle lewens." En toe was ek verskriklik 

kwaad. Hoe kan hy dit vir my vra? Ek wil ook graag he my kind moet 

normaal wees". 

Die ma in Gesin D: "Ek weet nie of jy my verstaan nie, maar ek voel op 

my eie. Daar is min mense wat so hard probeer sin maak het uit hierdie 

ding as ek en D. Min van ons vriende het so toegewyd probeer /ewe ..." 

(beklemtoning deur navorser). 

Die pa in gesin B beskryf sy geloofservaring met betrekking tot sy kind 

se gestremdheid as'n verwydering tussen hom en God: "So, ek het 

op h stadium gedink daar is geen God nie. Ek is nou stadig maar 

seker besig om ..., ek vat-vat so daaraan. Ek het h geweldige 

verwydering van Christus af ervaar, enorme verwydering. Ek was baie 

bitter. Niks wat ek ervaar het vir my sin gemaak rrie, ek het dit nie 

verstaan nie. Daar was 'n stadium wat ons nie gebid het nie, want ek 

was bang daarvoor. Ek begin nou stadigaan terugbeweeg. Maar ek 

was baie bitter teen God. Ek bid nog steeds nie eers regtig nie, ek is 



bang daarvoor. Ek het afgestomp. Op 'n stadium het ons nie regtig 

gebid nie want ons het die hele tyd hierdie kind wat siek is" 

(beklemtoning deur navorser). 

4.3.3.2 Siening oor die toekoms 

Die toekoms bly vir die gesin met h gestremde kind 'n probleem. Die 

ouers besef deeglik dat hulle ouer word en waarskynlik nie vir die 

gestremde se leeftyd na homlhaar sal kan omsien nie. Ook die vrou in 

gesin C met die man wat gestrem is, is daaroor bekommerd. Verder 

besef die gesinne ook wat die finansiele implikasie is wanneer die 

gestremde in 'n inl-igting versorg moet word. Dit bly 'n voortdurende 

bekommernis. 

Gesin E bevestig hierdie waarneming as die pa die volgende skryf: "My 

twee grootste bekommernisse was: 1. Wat van hulle sou word as ek of 

ons moet wegval voor hulle? en 2. Of daar geld gaan wees vir al die 

u i tg awes?" 

Oor die toekoms s6 die ma in gesin A: "En dan wonder jy ook wat 

eendag van hulle gaan word. En dan besef jy dat jy totaal en al 

afhanklik is van die Here. Ek en K kan nie voorsier~ing maak vir daai 

twee kinders nie. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan nie voorsiening maak 

nie en ons vertrou nou maar net die Here". 

Op 'n vraqg oor haar siening ten opsigte van die toekoms reageer die pa 

en ma in gesin D: Pa: "Ek kan nie in vrede doodgaan nie". Ma: 

"Daarom dat ek so gesond moontlik moet bly vir so lank moontlik. 

Wanneer daar oor die toekoms gedink word, is moedeloosheid en 

depressie gewoonlik 'n groot faktor. Die vrou in gesin C het nie meer 

sin in die lewe gesien nie: "En toe verlede jaar het ek in Denmar geland. 



Dit was vreeslik en ek het nie geweet hoekom nie. Ek het net skielik, 

nee, dit het oor 'n lang tyd gekom, maar 'n mens onderdruk die 

negatiewe gevoelens, want dit is nie vir jou aanvaarbaar nie. En toe 

kom ek net op 'n punt wat ek glad nie wil lewe nie". 

4.3.3.3 Die respondente se siening oor die sin van lyding 

Gesin E se Pa: "Nee, ek het nie die sin van die lyding gesien nie. Ek 

het baie geworstel oor hoekom my kinders so baie moes ly, daar was 

tye dat hulle baie pyn gehad het en gesukkel het om aan die lewe te bly, 

gelukkig was hulle al twee vegters. Wat het ek of my voorsate 

gesondig, daardie storie oor die 3de en die 4de geslag se sondes, dat 

my kinders so moes ly?" (beklenitor~ing deur navorser). 

Die ma in gesin D se reaksie op 'n vraag oor die sin van lyding: "Die 

enigste manier om vir ons sin te gemaak het, was om te sli : Dit is die 

situasie, daar is niks positiefs daarin nie niaar ek moet iets positiefs 

maak daaruit. Vir my om iets positiefs te maak is om goed te wees vir 

ander mense, vir ander gestremdes, sli maar vir S, iets lekkers te doen. 

Haar lewe maak vir haar sin, maar dit maak nie vir my sin nie" 

(beklemtoning deur navorser). 

Oor die sin van lyding se die pa in gesin B: "Dit is baie, baie moeilik ... 

ek dink as jy ... die sin ... nou ... ek kan geen sin daarin sien nie dat 'n 

mens deur so 'n ding moet gaan nie en hierdie kind is so liefdevol ... dit 

het dalk sin vir van ons vriende sodat hulle kan sien die voorreg wat 

hulle het. Maar ek sukkel nog met die sin hiervan in ons lewe, my 

lewen(beklemtoning deur navorser). 

Die respondente worstel byna almal met die sin van lyding. Hulle 

worstel met die "Waarom?"-vrae. Die vrou in gesin C s6: '"n Mens wil 

nou nie arrogant wees nie, maar hoekom het die Skepper tog iets 

negatiefs in die skepping ingebou, want Hy het tog beheer oor alles. Ek 
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weet daar is baie verskillende standpunte daaroor, maar as ek dink aan 

h klein babatjie wat verkrag word, dan wonder ek tog hoe kan iets goeds 

daaruit kom. Hoekom sal die Here dit toelaat as daar nie iets goeds kan 

uitkom nie? En dan val dit hard op jou ore as jy hoor mense praat van: 

"Dis die Here se wil ..." Toe het ek nogal baie gewonder wat is die Here 

se wil. In die Bybel staan dit tog dat Hy openbaar 'n deel van sy wil. 

Ons behoort te weet wat sy wil is. Mense s6: "Ek het nou hierdie 

mislukte huwelik en dit is nou maar die Here se wil ... En dan daai wat 

iemand ook vir my gese het: "Dit is die Here se wil dat T so siek geword 

sodat ander kan besef ...". 

Daar is egter ook gesinne wat gestremdheid binne die gesin skynbaar 

nie as lyding ervaar nie. Die pa in gesin F skryf dat hy die hele saak van 

'n gestremde kind positief ervaar: "Die moeilike gedeelte om aan jou 

versoek te voldoen, is dat ek nog nooit beproewing ervaar het met 

haar nie. Dit klink dalk snaaks, maar met die Genade ervaar ons haar 

en die omgewing. Ons sien haar as Gawe van God en het nooit vir God 

gevra "hoekom ons?" nie". 

Tog weerspreek ander gedeeltes in die betrokke pa se reaksie hierdie 

positiewe opmerking. Hy skryf byvoorbeeld ook: "Dan het ek al baie 

sommer in trane uitgebars as sy vir my iets vra soos: 'Pappa, wanneer 

kan ek eendag lees ?' Of nog erger as sy iets vra soos of sy ook 

hoerskool of universiteit toe kan gaan soos haar kleinsus." En dan 'n 

opmerking soos: "Met 'n ontsettende kort humeur (waarop ek glad nie 

trots is nie) is dit vir my vriende snaaks dat ek so geduldig met M is". Of 

in die afsluiting van sy brief "Ek en H het sommer nou lekker gehuil 

terwyl ek die brief skryf'. 



4.4 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE TEN OPSIGTE VAN 

LYDING BY GESTREMDHEID UIT DIE ONDERHOUDE 

Op grond van bogenoemde bevindings kan nou die volgende 

metateoretiese perspektiewe ten opsigte van lyding by gestremdheid 

verkry word: 

4.4.1 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die aard van 

lyding by gestremdheid 

4.4.1 .I Onsekerheid wanneer ouers nie weet wat fout is nie 

Ouers ervaar intense lyding wanneer hulle die gestremde kind se 

lyding sien, maar geen naam vir die toestand kan kry nie. Die 

jarelange worsteling deur toetse en behandeling laat emosionele, 

spirituele en ook finansiele letsels. Wanneer daar dan we1 uiteindelik 

uitsluitsel kom, beskryf die ouers dit deurgaans as 'n verligting. 

4.4.1.2 Voortdurende lyding: medies, behandeling, terapie, ens. 

Al weet die ouers uiteindelik wat fout is, hou die lyding nie dan op nie. 

Die lyding is voortdurend wat met woorde soos "baie moeilik en "maak 

my klaar" beskryf word. 

4.4.1.3 Die vergelyking met "normale" kinders 

Ouers ervaar die noodwendige vergelyking met ander kinders van 

dieselfde ouderdomsgroep as lyding. Hulle sien wat normale kinders in 

staat is om te doen, hoe hulle op skool en in sport presteer; hoe hulle in 

die geloof en verhouding met hulle maats groei; temyl die gestremde 

kind net al hoe verder agterraak. 



4.4.2 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die impak van 

lyding by gestremdheid 

4.4.2.1 Gestrerndes self 

Die gestremdes self, afhangend van die graad van gestremdheid, ervaar 

op sosiale gebied dat hulle "anders" is en dat die mense hulle 

aanstaar. Die gestremdes met 'n degeneratiewe toestand ervaar die 

agteruitgang van hulle eie vermoens as lyding. Hulle ervaar frustrasie 

omdat hulle nie kan doen wat hulle graqg wil nie. Hulle weet waartoe 

hulle in staat was, maar kan nie meer nie en sal in die toekoms al hoe 

minder kan. 

4.4.2.2 Ouers en ander primsre versorgers 

Die ouers, as primere versorgers, ervaar die toestand van die 

gestremde kinders as intense lyding. Die woorde waarmee ouers hulle 

eie toestand beskryf is vol van uitdrukkings soos: "baie seer"; "verskriklik 

moeilik; "maak my klaar"; "hou nooit op nie"; "voel alleen"; "breek my 

hart". Die feit van die saak is die ouers en ander primere versorgers van 

gestremdes ervaar h toestand van chroniese rou en voortdurende 

lyding op sosiale, finansiele, emosionele en ook spirituele vlak. 

Dit is ook baie duidelik dat die lyding wat met die versorging van h 

gestremde kind gepaard gaan, baie spanning op die huwelik plaas. 

Daarom moet daar besondere aandag aan die huwelik in so 'n 

gestremde gesin gegee word. 

4.4.2.3 Ander lede in die gesin 

Die ander lede in die gesin ervaar ook lyding omdat hulle nie die 

aandag ontvang wat hulle behoort te kry nie. Die gestremde kind vra 

nie aandag nie, hylsy vat dit eenvoudig. Soms word ander kinders, selfs 
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jonger kinders met die (tydelike) toesig van die gestremde kind belas. 

Broers en susters moet dikwels voorregte verbeur ter wille van die 

gestremde kind(ers) in die huis. Ander kinders wonder oor die 

genetiese impak. Een ma het gewonder of dit nie die rede is waarom 

die twee ''normalen seuns nie meisies kry nie. 

4.4.3 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die gevolge van 

lyding by gestremdheid 

Die gevolge van lyding by gestremdheid word veral op die volgende 

areas in die gesinne se lewe ervaar: 

4.4.3.1 Geloofslewe 

Die lyding met betrekking tot gestremdheid wentel primer rondom 

geloof. Dit gaan oor die respondente se siening oor God en veral oor 

hulle geloof in God. Dit gaan verder oor die respondente se belewing 

van die kerk, die belangstelling en betrokkenheid van die predikant en 

die kerkraad en die medegelowiges. Die gesinne voel dikwels alleen, 

uitgesluit en afgeskeep. Soms sluit hulle hulself uit omdat hulle in 

werklikheid met God teleurgesteld is. Hulle voel dat Hy hulle in die 

steek gelaat het. Hulle ervaar ook God as hard en liefdeloos omdat 

Hy oor hulle en hulle kinders soveel lyding bring. 

4.4.3.2 Die toekoms 

In alle gevalle is die ouers en primere versorgers bekommerd oor die 

toekoms. Hierdie kommer gaan veral oor die toekomstige versorging 

van die gestremde. Dit gaan oor die woonplek en oor wie 

verantwoordelikheid sal aanvaar. Verder is daar ook deurgaans 

kommer oor die finansiele implikasies van versorging in 'n inrigting. 



4.4.3.3 Die siening oor die sin van lyding 

Die respondente worstel om enige sin in hulle lyding te sien. Sommige 

se dat hulle glad geen sin in hulle lyding kan sien nie, terwyl ander 

weer voel dat die lyding net op hulle pad gekom het en dat hulle dit so 

moet hanteer. Een gesin het in soveel woorde gese dat hulle liewer 

hulle geloofslewe en hulle lewe saam met hulle Wee gestremde kinders 

uitmekaar hou, anders kan hulle dit glad nie hanteer nie. 

lnsiggewend is die feit dat die ouers en versorgers van gestremde 

persone die woord verskriklik vry algemeen gebruik. Die "-skrik-" in die 

hele saak van lyding by gestremdheid staan baie sentraal. 

Die navorser is van mening dat sommige ouers 'n aangeleerde, 

verromantiseerde siening ten opsigte van hulle gestremde kind 

ontwikkel. As h mens egter dieper kyk en goed luister, kom die hartseer 

en frustrasie (lyding) tog tussen die reels na vore in die opmerkings 

soos "sommer lekker gehuil"; "in trane uitbars"; "my ontsettende kort 

humeur". 

In Figuur 4.1 hieronder word 'n sinopsis gegee van die hoof- en 

subkategoriee van die bevindinge wat uit die onderhoude met die 

respondente prominent na vore getree het: 



FIGUUR 4.1 SlNOPSlS VAN METATEORETIESE PERSPEKTIEWE 

OOR DIE SIN VAN LYDING UIT ONDERHOUDE 
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Wat van die 

toekoms? 

Sin in lyding? 

Moet 
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self aanvaar 
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4.5 SAMEVATTING VAN DIE HOOFSTUK 

In Hoofstuk 4 is h gedetailleerde weergawe van die bevindinge hanteer. 

Die resultate uit die getranskribeerde onderhoude is gekategoriseer en 



telkens met verbatim aanhalings van die respondente geverifieer. Daar 

is drie hoofkategoriee gemidentifiseer naamlik die aard van lyding by 

gesinne waarvan een van die lede gestremd is, die impak van lyding op 

die gesinslede en laastens, die gevolge van hierdie lyding op die gesin. 

Die hoofkategoriee is verder ontleed en h hele aantal subkategoriee wat 

die aard, impak en gevolge van lyding in fyner besonderhede beskryf, is 

weergegee. Die geheelbeeld is in Figuur 4.1 (sinopsis) saamgevat ter 

wille van duidelikheid. 

In die volgende hoofstuk, Hoofstuk 5, word 'n praktykteorie ontwikkel 

waarvolgens gesinne met betrekking tot die sin van lyding by 

gestremdheid met behulp van 'n model bedien kan word. 



PRAKNKTEORETIESE PERSPEKTIEWE TEN OPSIGTE VAN DIE 

BEGELElDlNG VAN GESINNE MET BETREKKING TOT DIE SIN VAN 

LYDING BY GESTREMDHEID 

In begin was die navorsingsvraag: Hoe kan 'n gesin pastoraal begelei 

word ten opsigte van die sin van lyding by gestremdheid? Met die 

verloop van die studie is die navorsingsvraag hanteer deur die 

verskillende fases: Van basisteorie na metateorie tot by hierdie 

hoofstuk waarin 'n praktykteorie ontwikkel word. 

5.1 .I Doelstelling 

In hierdie hoofstuk word in die eerste plek die wese van pastorale 

begeleiding ten opsigte van lydivg bespreek. Daarna word die pastorale 

begeleidingsverhouding behandel. In die laaste plek word 'n 

toepassingsmodel vir die pastorale begeleiding ten opsigte van lyding by 

gesinne met gestremde gesinslede voorgestel. 

5.1.2 Metode 

Ten einde hierdie doelwit te bereik, word die basisteoretiese 

perspektiewe (Hfst. 2) in hermeneutiese wisselwerking met die 

metateoretiese perspektiewe (Hfst. 3 & 4) geplaas. Hier vind ~~iteindelik 

dan 'n kritiese interaksie tussen teorie en praktyk plaas (Heyns & 

Pieterse, 1998:83; De Wet, 2006:72 -77). 



5.2 DIE WESE VAN PASTORALE BEGELElDlNG TEN BPSIGTE 

VAN LYDING 

Om pastorale begeleiding te doen, moet die pastor die persoon wat hy 

versorg, in hierdie geval die lydende gesin, voor die lewende God stel. 

Powlinson (1994:49) skryf: "God has always enabled wise pastors to 

approach their people with love and patience and to open their Bibles to 

the right places to comfort the disturbed and to disturb the comfortable". 

Pastorale begeleiding word uitsluitlik gedoen om verandering by die 

persoon wat begelei word, te bewerk. Die persoon wat ly, moet dus so 

begelei word dat hylsy begryp dat "die lyding wat ons nou moet verduur" 

tog uiteindelik nie sinloos is nie (vgl. Rom. 8:18 en 28). Maddox 

( I  994: 1 16) wys daarop dat die konsep van verandering juis in die Skrif 

sentraal staan en dat dit in besonder daaroor is wat pastorale 

begeleiding gaan. 

Ten opsigte van die verandering met betrekking tot gestremdheid kan 

daar uit die aard van die saak op geen manier aan die gestremdheid 

van h gestremde gesinslid op sigself verander word nie. Die 

verandering wat moet plaasvind gaan daarom volledig oor die 

benadering tot en die hantering van lyding by gestremdheid bir~ne 

die gesinsopset. 

lblet hierdie doel voor oe word die struktuur van die Heidelbergse 

Kategismus ten opsigte van ellende, verlossing en dankbaarheid 

gebruik (vgl. 2.3). Die HK se vertrekpunt is juis die mens se troos. Die 

ware troos, volgens die HK, word eers ervaar wanneer die persoon wat 

ly dit verstaan en beleef dat hylsy met liggaam en siel in lewe en in 

sterwe aan sylhaar enigste Saligmaker, die Here Jesus Christus behoort 

(vgl. HK Son. 1, v. en ant - .  1, asook 2.3.2). 



Hierdie pastorale begeleidingsproses wentel rondom die Here Jesus 

Christus as middelpunt (vgl. 2.3.1). Die mens wat in ellende (lyding) 

vasgevang is, moet op die pad van verlossing in die Here Jesus 

Christus begelei word om onder leiding van die Heilige Gees by 'n 

dankbaarheidslewe uit te kom. 

Louw (2000:169) sluit op 'n besonder sinvolle wyse by die gedagte van 

troos in die HK aan as hy se: 

... comfort in pastoral care is linked to an 

understanding of a suffering God (theologia crucis) 

and a faithful living God (theologia resurrectiones). 

Comfort is a pneumatological category which is 

determined theologically by eschatology. It opens up 

a new interpretation of life and reopens the question 

of purposefulness in the mode of a vivid hope and 

courage to be. 

5.2.1 Waarom is daar lyding (ellende)? 

Elkeen wat op hierdie aarde enige vorm van lyding ervaar, vra per 

geleelitheid hierdie vraag. Wat is dan die antwoord op hierdie vraag? 

5.2.1 .I Lyding is die gevolg van die sondeval 

Alle lyding moet volgens die Skrif met die sondeval in verband gebring 

word. Uit Gen. 3.17 - 19 is dit duidelik dat die hele skepping, die mens 

ingesluit, ly as gevolg van die sondeval. Paulus wys in Rom. 8:18 e.v. 

daarop dat die hele skepping en selfs ook God se kinders 

(Christengelowiges) sug onder "die lyding wat ons nou moet verduur" 

(vgl. 2.1.2.2 en 2.4.5). 



'n Moontlike metafoor wat op 'n sinvolle manier vir die sondeval en sy 

gevolge gebruik kan word, is die volgende: Die sondeval kan met die 

ontploffing van 'n gasbottel in 'n huis vergelyk word. Die pa waarsku die 

huismense vooraf dat die gasbottel lek en dat niemand 'n vuurhoutjie 

moet trek nie. lndien iemand in die huis dan hierdie waarskuwing in die 

wind slaan en tog 'n vuurhoutjie trek, sal nie net die skuldige persoon 

nie, maar almal in die huis op verskillende maniere deur die ellende van 

die ontploffing getref word. 

Met die sondeval het God vooraf duidelik gewaarsku. Ten spyte van 

God se duidelike waarskuwing gaan Adam en Eva, natuurlik onder die 

aanhitsing van die satan, voort met hulle ongehoorsaamheid. Ja, die 

"gasbottel ontplof'! En die vlamme, skokgolwe en stukke metaal tref 

almal! Die huis en sy inwoners (die hele skepping) is in vlamme! 

God kan op geen manier die skuld vir lyding kry nie. Hy het die mens 

immers vooraf gewaarsku. Lyding is die gevolg van die sondeval en 

daaroni die mens se eie skuld. Die feit van die saak is: God het die 

mens vooraf gewaarsku (Gen. 2:16 & 17), maar die mens wou nie 

luister nie. As gevolg van die satan se verleiding en die mens se eie 

ongehoorsaamheid ly die hele skepping onder die sondeval. Die mens 

beleef dus nou die ellendellyding wat eie is aan die toestand van die in- 

sonde-gevalle-wereld. 

5.2.1.2 Lyding is 'n noodwendigheid 

Lyding op hierdie aarde is in die lig van die sondeval en sy gevolge wat 

tot vandag nog voortduur, 'n noodwendigheid, 'n gegewe waaraan 

letterlik geen mens, solank hylsy op hierdie aarde lewe, kan ontkom nie. 

Alle mense lewe in die ellende en van nature is alle mense boonop 

voortdurend nog besig om hierdie ellende soos onkruid verder en 

verder te saai. Pa~~lus het die gevolge van die sondeval in Rom. 3:12 

beskryf deur te sg: "Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie 
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een wat goed doen nie, selfs nie een nie". Niemand verdien dus 

verlossing nie. Almal verdien die ewige dood. 

Dit is in die lig wat oorloe, aardbewings, kanker, motorkapings, 

verkragtings, moorde, gestremdheid, en al die ellendellyding op hierdie 

aarde gesien en verstaan rnoet word. Die hele skepping is, en word 

nog steeds, aan flarde geruk deur vlamme en skokgolwe van die 

"sondeval-ontploffing". 

5.2.2 Wat is die pad van verlossing uit die ellende? 

Wat kan die mens wat al die pyn en lydirig binne hierdie "sonde- 

ontploffing" beleef, doen? Die mens kan homself nie verlos nie. Hy is 

in hierdie "vlammesee" en "skokgolwe" vasgekeer! 

5.2.2.1 God kom self na hierdie aarde waar die "sonde- 

ontploffing" plaasgevind het 

God se genade is groot. Hy kyk nie maar net van 'n veilige afstand af 

na die onafwendbare impak van die "sonde-ontploffing" nie. Hy tree op 

en Hy tree in. In die Persoon van die Seun kom Hyself na hierdie aarde 

toe. Hy kom klim in die "sonde-ontplofing" in. Hy word dus die lydende 

God, want Hyself word in die Persoon van die Seun aan die kruis deur 

die "sonde-ontploffing" aan flarde geruk (vgl. by 5.2 hierbo Louw se 

theologia crucis). Hy sterf en word begrawe. Hy word sodoende die 

mede-lydende God. 

Teen die agtergrond van lyding by gestremdheid is die troos dat Hy nie 

net na hierdie aarde gekom het om saam met sulke gesinne te kom ly 

nie, maar ook om vir hulle verlossing te bring (vgl. 0.a. Matt 9:27 - 34; 
15:29- 31; Luk. 5:17- 26; 13:10 - 17; Joh. 9:l - 12). 



'n Gesin met 'n gestremde gesinslid sit vasgevang in hierdie 

ellendellyding - hulle ervaar voortdurende lyding. Hulle besef, in die 

taal van die HK Son. 1, v. en antw. 2, "hoe groot hulle sonde en ellende 

is". Hulle moet uit hulle ellende verlos word. Reeds in Gen. 3:15 

belowe God dat Hy 'n Verlosser sal stuur naamlik die nageslag van die 

vrou wat die slang se kop sal vermorsel. 

Wanneer die Here Jesus Christus dan eeue later na hierdie w6reld 

kom, is dit God Self wat mens word en in die mens se lyding kom 

instap. Hy word die lydende God. "In Christus gebeur die wonder dat 

God met my plekke ruil. My pyn word sy pyn; my siekte Syne. My 

kanker en krisis word sy kanker en krisis, want volgens 2 Korintiers 5:21 

is Christus deur God 'sonde vir ons gemaak' (OAV) ... Ons lyding is 

regtig Syne" (Louw, 2006:47). 

Die enigste pad van verlossing is dus in en deur die Here Jesus 

Christus. Hy is immers die weg en die waarheid en die lewe (vgl. Joh. 

14:6). 

5.2.2.2 Nou reeds verlos, maar nog nie ten volle nie 

Slegs die Here Jesus Christus kan 'n mens uit hierdie ellendellyding 

verlos, juis omdat Hy na die mens binne-in sylhaar lyding gekom het. 

Hierdie verlossing kom nie eers eendag in die toekoms nie. Die 

gelowige word nou reeds deur Christus verlos. 

Dit is egter ook baie belangrik om te begryp dat alhoewel daar nou 

reeds in Christus 'n nuwe sinvolle lewe is, dit tog nog nie ten volle 

gerealiseer het nie. Die volledige verlossing (ook ten opsigte van 

gestremde liggame en die gepaardgaande lyding) kom eers met die 

voleinding (vgl. Fig. 2.1 by 2.5.5.2.1). 



Die wesenlike vraag vir die pastoraat is dan: Hoe kan gesinne wat as 

gevolg van gestremdheid ly, pastoraal begelei word om nou reeds die 

verlossing in die Here Jesus Christus te ervaar? 

Om nou reeds die verlossing te beleef, terwyl die Here Jesus nog besig 

is om elkeen wat in Hom glo uit die "sonde-ontploffing" uit te dra, is nie 

so eenvoudig nie. Mense wat baie lyding ervaar en intense pyn verduur 

se denke word so deur dit wat hulle beleef in beslag geneem, dat hulle 

moeilik na 'n ander boodskap luister. Tog is dit die doel van pastorale 

begeleiding - om mense na die evangelie te laat luister en om mense 

die evangelie te laat leef. 

Louw (2006:24) wys in die verband daarop dat dit net mense is wat kan 

ly. Diere kan pyn ervaar en emosies van vrees en angs openbaar. Hy 

s6: "Lyding is iets unieks aan die menslike spesie, want net mense kan 

vra: Waarom? Diere kan nie hierdie vraag stel nie. Net mense kan vra 

na die sin van lyding, want net mense kan sin gee aan lyding. Net 

mense kan iets daarvan maak". 

5.2.3 Hoe lyk die nuwe lewe in dankbaarheid 

lemand wat in die ellende vasgevang is en in die ware sin van die woord 

lyding ervaar, kan net by 'n dankbaarheidslewe uitkom as hylsy die pad 

van verlossing in die Here Jesus Christus geloop het. 

Op grond van hierdie pad van verlossing uit die lyding, wat hy as 'n 

geboorteproses beskryf, kom Paulus uit by sy ootwinningslied in Rom. 

8:31 - 39. Let veral op vers 35 waar Paulus vra: "Wie kan ons van die 

liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid of vervolging, honger of 

naaktheid ..." (beklemtoning deur navorser) In vers 37 antwoord hy sy 

eie vraag: "Maar in al hierdie dirrge is ons meer as ootwinnaars deur 

Horn wat vir ons liefhet". 



Die lewe in dankbaarheid is 'n opstandingslewe, h oorwinningslewe 

in Christus onder leiding van die Heilige Gees! Dit is 'n 

dankbaarheidslewe wat teen die agtergrond van die opdrag van die 

Here Jesus in Hand. 1:8 as 'n getuienis beskryf kan word. Louw 

(2000:164) beklemtoon hierdie punt wanneer hy se: "The church's 

mission emanates from the pro-missio of the resurrection; it motivates 

the church to reach out to the world with the message of salvation and 

merciful service". 

5.2.4 Die onderskeid tussen sin van lyding en sin in lyding 

Victor Frankl (2004:86) meen dat hy die sin van lyding sien wanneer hy 

in sy veelbesproke boek "Man's search for meaning" die volgende se: 

When a man finds that it is his destiny to suffer, he 

will have to accept his suffering as his task; his 

single and unique task. He will have to acknowledge 

the fact that even -in suffering he is unique and alone 

in the universe. No one can relieve him of his 

suffering or suffer in his place. His unique 

opportunity lies in the way in which he bears his 

burden. 

Frankl maak skynbaar van lyding 'n lewensdoel op sigself. Hy ontwikkel 

op grond van sy persoonlike ervaring van die allerverskriklikste lyding in 

die Duitse konsentrasiekampe sy logoterapie. Hy verduidelik: 

"According to logotherapy, this striving to find meaning in one's life is 

the primary motivational force in man" (Frankl, 2004:104). 

Hierteenoor moet dit duidelik gestel word dat lyding op sigself nooit 'n 

lewensdoel kan wees nie. Lyding is veel eerder lewensbedreigend. 

Lyding is negatief, nie positief nie. God het die mens irnmers nie 

geskep om te ly nie, maar om in vrede te leef. God Self kom dan, in die 



persoon van die Seun, persoonlik na die mens in lyding om verlossirrg 

te bewerk. 

Die denkfout wat Frankl maak, is om die mense wat ly met sy 

logoterapie te probeer begelei om verlossing in hulleself te soek, terwyl 

die Skrif leer dat die mens sy verlossing buite homself, d.w.s. in die 

Here Jesus Christus moet soek. 

Lyding op sigself het geen sin nie, behahrve dat dit die noodwendige 

gevolg van die sondeval is. 'n Mens kan sin in lyding beleef as jy ophou 

om die "waarom-vraag" te vra en eerder te vra: "Waartoe Here? Met 

watter doel? " (Louw, 2000:172). Op so 'n manier kan die lydende 

begelei word om sin in lyding te vind. Die gelowige moet, in plaas 

daarvan om deur die lyding oorweldig te word, dit as 'n gegewe aanvaar 

en daarom die lyding aandurf. Die lydende sal lyding op sigself dan 

nie meer as God se wil sien nie. God se wil sal dan eerder sigbaar 

word in dit wat tydens die lyding gebeur, en dan meer in besonder ten 

opsigte van die lydende se hart, van sy geneigdheid en sy 

ingesteld heid. 

5.2.5 Pastorale terapie as heilsterapie 

In hierdie verband is baie vrugbaar van Louw (1997:515) se navorsing 

gebruik gemaak: 

'n Pastorale terapie gaan nie bloot om 'n Christelike 

antropologie nie, dit gaan ten diepste om 'n Christelike 

teologie: wie God in Christus deur sy Gees vir mense is 

in die lig van die eskatologiese perspektief van heil. Dit 

gaan dus in 'n pastorale terapie om die verhouding 

tussen heil en heling. 



'n Gesin met 'n gestremde gesinslid kan net by heling uitkom as 

God se heil in  Christus aan hulle verkondig word. MacArthur 

(1994:140) s& in die verband: "And it is cetainly true that those who 

focus on themselves, their childhood traumas, their wounded feelings, 

their emotional cravings, or other egocentric sources wil never find 

genuine answers to their troubles". 

Dit is dus belangrik dat 'n mens nie op homself en op sy eie gevoelens 

moet fokus nie, want "die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is 

ongeneeslik.. ." (Jer. 17:9). MacArthur (1 994: 132) wys daarop dat die 

Skrif nerens leer dat 'n mens antwoorde op probleme moet soek dew 

na binne te kyk nie. Die mens moet eerder, soos reeds gese, die 

verlossing buite homself in Christus soek. 

Louw (1 99751 8) wys daarop dat: "Pastorale terapie, as heilsterapie, 

wesenlik gekoppel (is) aan God se trou en sy beloftewoord, vanwee die 

gebruikmaking van die Skrif, sakramente en gebed. Hierdie koppeling 

aan God se beloftetrou en die inhoud van die heilsopenbaring, 

beteken dat heilsterapie ten opsigte van sy terapeutiese effek binne die 

pastorale gesprek as promissioterapie getipeer kan word" 

(beklemtoning deur navorser). 

Onder promissioterapie verstaan Louw (1 99751 8) die "toespitsing van 

die heilsbeloftes via die pastorale ontmoeting op die pneumatiese mens 

se geloofsfunksies". Met die vakterm promissioterapie onderskei hy 

dus die uniekheid van pastorale terapie van gewone psigoterapie. 

5.2.6 Pastorale begeleiding tot diensbaarheid 

Met betrekking tot die pastorale begeleiding van persone wat lyding 

ervaar sodat hulle uiteindelik sin in lyding sal sien, wys Louw (2000:175 

& 176) daarop dat diegene wat lyding vanuit die perspektief van geloof 

en hoop benader die volgende geleenthede binne krisistoestande sal 
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ontdek. (Dit sluit goed aan by die gedagte van dankbaarheid wat volg 

op verlossing in die lig van die HK): 

Meer van God se liefde, genade en medelye. Hulle lyding word 

sodoende 'n geleentheid om hulle geloof uit te leef en om meer 

van God se getrouheid te leer. 

'n Lewe vanuit die kennis dat God, op grond van sy 

verbondstrou, in beheer is. Hierdie kennis stel die lydende in 

staat om die rnisterie en onverklaarbaarheid van die besondere 

stuk lyding te hanteer. 

Wat regtig troos bring: vertroue in 'n kwesbare en lewende God. 

Lyding stroop die gelowige van alle steunsels. Kunsmatige 

krukke val weg sodat die persoon volledig aan God se beloftes 

vas hou. 

Hoe om h nuwe lewenskwaliteit te geniet. Lyding kan enersyds 

beslis lewensverwagting verrninder, maar dit kan ook andersyds 

weer lewenskwaliteit versterk en verdiep. Deur die uitdaging 

van lyding ernstig op te neem, kan die Christen se lewe 'n tot nog 

toe onbekende kwaliteit van geloof, hoop en liefde verkry. 

Hoe om geheilig te word. Lyding is inherent 'n heiligende proses 

waartydens baie geleer kan word. Dit vind plaas binne die 

veilige arms van 'n barmhartige Vriend. Lyding kan 'n persoon 

byvoorbeeld genees van 'n selfgesentreerde obsessie met 

sukses en kan die moontlikheid vir verdere groei daarstel. 

Hoe om geestelik te groei. Lyding bring geestelike groei tot 

stand en geloofsvolwassenheid ontwikkel wanneer gelowiges 

hulle ervaring ten opsigte van lyding binne die 

geloofsgemeenskap deel. 

Hoe om meer hulpvaardig en sensitief teenoor ander te word. 

Lyding maak mense meer diensbaar vir God en daarmee saam 

ook sensitief vir die lyding van hulle naaste. Lyding verhoog 'n 

mens se vermoe tot 'n sinvolle lewe en kan gevolglik lei tot 'n 



wesenlike verandering in die koers wat sulke mense se lewens 

inslaan. 

Mense wie se lewens Christus-georienteerd is en wat die 

geboorteproses van die nuwe lewe onder leiding van die Heilige Gees 

ervaar (vgl. Fig. 2.1) moet noodwendig op 'n bepaalde manier 

uitdrukking gee aan die feit dat hulle die uitdaging van lyding aanvaar. 

Hulle begryp immers dat God alles vir die wat Hy geroep het ten goede 

laat meewerk (vgl. Rom 8:28). 

5.3 DIE PASTORALE BEGELEIDINGSVERHOUDING 

5.3.1 'n Persoonlike belewenis 

Pastorale begeleiding van gesinne met betrekking tot die sin van lyding 

by gestremdheid is vir die navorser h saak na aan die hart, want dit 

gaarl Flier oor 'n persoonlike belewenis met 'n erg gestremde kind in die 

huis. Verder is die navorser ook '11 predikant en daarom 'n pastor vir 

mense wat lyding ervaar. In die lig hiervan is die woorde van Henri 

Nouwen (1979:82) in sy boek "The wounded healer", op die navorser 

van toepassing: "Thus like Jesus, he who proclaims liberation and new 

life is called not only to care for his own wounds and the wounds of 

others, but also to make his wounds into a major source of his healing 

power". 

Nouwen (I 979:87) wys verder daarop dat die pastor wat sy gewonde- 

self in diens van ander wil stel, duidelik die verholldirlg tussen sy 

persoonlike en professionele lewe moet oorweeg. Hy se h mediese 

dokter kan steeds 'n goeie dokter wees, al is sy persoonlike lewe in 'n 

warboel. Daarteenoor kan geen pastor egter sy werk deeglik doen 

sonder 'n konstante en deurleefde bewustheid van sy persoonlike 

lewenservarings nie. Nouwen het juis dit in sy eie lewe ervaar en 

toegepas met sy versorging van Adam (vgl. Yancey, 2005:265). 
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Die pastor wat sy eie wonde as 'n bron van genesing aanbied, kan ook 

nie maar bloot net oppervlakkig na sy eie pyn verwys nie. Hy moet 

gewillig wees om die oorsprong van sy eie pyn en lyding, saam met die 

van ander, teen die agtergrond van die toestand van die diep gevalle 

mensdom te sien (vgl. Nouwen, 1979:88). 

Gesinne wat voortdurend 'n gestremde gesinslid moet versorg, beleef 

langdurige lyding. Omdat die navorser dit persoonlik beleef dat so 'n 

gesin self uiteindelik in 'n "gestremde gesin" ontaard (De Kock, 

2003:73), het hy ter wille van sy pastorale arbeid hierdie navorsing 

aangepak. Die kritieke vraag wat aanvanklik tot hierdie studie 

aar~leiding gegee het is: Waf is die sin van hierdie voortdurende lyding 

wat met gestremdheid gepaard gaan? 

5.3 2 'n Pastorale perspektief op 'n gesin met 'n gestremde 

gesinslid se lyding 

Om in staat te wees om h gesin met 'n gestremde gesinslid in die 

waarheid van Gods Woord (Rom 8:28) te begelei, is pastorale terapie 

onontbeerlik. Die pastorale begeleiding moet uitgaan van die basiese 

veronderstelling dat lyding 'n noodwendigheid is en verder ook inpas in 

God se ewige raadsplan. 

5.3.2.1 Lyding by gestremdheid is onafwendbaar 

Elke gesin wat met die erge gestremdheid van 'n gesinslid te doen het, 

moet verstaan dat lyding op hierdie sondige aarde onafwendbaar is 

(vgl. Gen. 3:16 - 19). Christenskap vrywaar jou nie van die gevolge 

van die sondeval nie. Die gestremde ervaar sylhaar tekortkominge op 

verskillende maniere. Die gesin wat die gestremde versorg, ervaar die 

stres en hartseer ook intens. 



Pastorale begeleiding ten opsigte van lyding by gestremdheid, moet 

lyding as vertrekpunt neem en die gesin daarop wys dat hulle lewe op 

aarde, binne die konteks van lyding, deel van 'n geestelike 

geboorteproses is (Rom. 8:22 en 23). 

5.3.2.2 God se ewige raadsplan 

Hoe kan die Christen seker wees dat die lyding met betrekking tot 

gestremdheid wat hylsy nou moet verduur tog uiteindelik 'n goeie doel 

dien? Paulus wys daarop dat hierdie sekerheid nie slegs berus in die 

feit dat die gelowiges vir God liefhet nie, maar ook, en veral in die feit 

dat liulle volgens sy besluit geroep is. Hulle wat God liefhet, het die 

liefde nie self ontwikkel nie. Die liefde is deur die Heilige Gees, in die 

proses toe hulle deur God geroep is, aan hulle gegee. Alles berus 

uiteindelik in God se ewige doel met sy skepping . 

Rom. 8:29 en 30 wys daarop dat God sy raadsplan in en deur sy Seun 

uitvoer en dat sy doel met sy uitverkore kinders van ewigheid tot 

ewigheid strek. Nygren (1 978:340) se perspektief op hierdie Wee verse 

gee 'n sinvolle laaste woord in die verband: 

The concept of ,the two aeons is here transcended. 

Before the old aeon stands God's eternal purpose. 

'Before the foundation of the world' God fixed his 

purpose of election. It is that which now moves on 

toward realization in the world, when God calls and 

justifies men. And it is that which He will bring to 

consummation in eternity, when He glorifies them. 

Paul would thus show how everything - from eternal 

election to the final glory - is utterly in God's hand. 

There is place for neither chance nor arbitrariness 



5.3.2.3 Lyding teen die agtergrond van die vervulling van God se 

ewige doel 

Volgens Rom. 8:19 sien die hele skepping met gespanne venrvagting 

daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. In vers 23 se 

Paulus: "Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as 

sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry" 

(beklemtoning deur navorser). 

God se doel met sy skepping, en meer in besonder met die mens, is 

Selfopenbaring. Wanneer Calvyn (1 984 Vol 1 : 1 1 3; vgl. ook voetnoot 2) 

praat oor hierdie openbaring van God gebruik hy die begrip kennis van 

God eerder as wese of bestaan van God. Dit beklemtoon die feit dat 

die openbaring van God sentraal in die struktuur en ir~houd van Calvyn 

se teologie staan. Calvyn wys daarop dat God die mens geskep het om 

sy beeld en sy verteenwoordiger (Gen. 1 :27) te wees. 

Die enigste manier hoe die mens, wat op pad is na die ewige 

heerlikheid, dan nog in hierdie sondige bedeling beeld of 

verteenwoordiger van God kan wees, is uitsluitlik wanneer hy dit in 

Christus is. Die enigste sinvolle lewe is dus 'n lewe in Christus. 

5.3.2.4 Moet die Christen maar net die lyding by gestremdheid 

gelate aanvaar? 

Paulus is vanaf Rom. 8:18 reeds besig om oor die lyding van die 

huidige bedeling te praat en dit dan teenoor die heerlikheid van die 

toekomstige bedeling te stel. lndien 'n mens die twee bedelings bloot 

as twee realiteite naas mekaar sien, wat jy boonop kan vergelyk, kry 

CF~ristenskap in die huidige-, oftewel ou bedeling, altyd 'n negatiewe 

karakter. Die ellende en lyding in die ou bedeling is dan iets wat die 

Christen maar op een of ander manier moet verduur terwyl hy maar net 



verlangend op die heerlikheid van die nuwe bedeling wag (vgl. 

Ridderbos, 1975225). 

Die lewe in hierdie bedeling is egter allermins 'n blote wag en verduur in 

die ellende. Die nuwe lewe in die Here Jesus Christus is 'n aktiewe 

oorwinningslewe. Daarom sluit Paulus Rom. 8, wat duidelik van lyding 

spreek (vgl. vers 18 e.v.), af met 'n oorwinningslied (vgl. verse 31 - 39) 

waarin hy herhaaldelik beklemtoon dat letterlik niks die gelowige van 

God se liefde in Christus kan skei nie (vgl. verse 31, 35, 37, 38 en 39). 

Die gelowige kan lyding by gestremdheid aandurf en dit sinvol inspan 

om 'n oorwinningslewe te leef omdat hylsy God se liefde in Christus 

ervaar. 

5.3.3 Die Heidelbergse Kategismus se driedeling as paradigma vir 

pastorale begeleiding 

Omdat die navorser self die pad van lyding met betrekking tot 

gestremdheid loop, het hy ondervind dat die HK met sy paradigma van 

ellende (lyding), verlossing en dankbaarheid 'n toepaslike en sinvolle 

stuk pastorale gereedskap is (vgl. 2.3). Hierdie driedeling verskaf 'n 

nuttige struktuur vir die pastorale pad wat met 'n gesin met 'n gestremde 

gesinslid geloop moet word. 

Om aan die opdrag tot pastorale begeleiding van h gesin met h 

gestremde gesinslid gehoorsaam te wees, gaan verder van die 

paradigma van die HK gebruik gemaak word (vgl. die motivering by 2.3). 

Sodoende kan die gesin met 'n gestremde gesinslid wat begelei nioet 

word juis aan die hand van die Skrif na 'n sinvolle dankbaarheidslewe in 

Christus begelei word (vgl. 2.5.5.4.1). 



Die groot voordeel van hierdie skema is die feit dat dit die pastor 

daarvan weerhou om bloot vanuit een of twee tekste in die Skrif die 

lyding wat die gesin ervaar "reg te dokter". 

Die paradigma van die HK sluit ook aan by Paulus se verduideliking in 

Rom. 8:18 - 30, dat die lyding wat die gelowige nou moet verduur deel 

is van 'n geboorteproses. Die nuwe lewe, die ewige koninkryk van 

God is besig om te kom (vgl. 2.5.5.2.2). 

Die waarde van paradigma van die HK vir die pastoraat word verder 

duidelik gesien as dit gemeet word aan Louw (1997:430) se 

beklemtoning van die noodsaaklikheid van 'n organiese Skrifgebruik in 

die pastorale gesprek: 

Dit beteken dat die pastoraat nie vanuit h bepaalde 

Skrifiema of teks vertrek wat dan op h situasie 

toegepas word nie. Die pastor luister eers na die 

situasie in terme waarvan h eksistensiele tema of 

probleem geformuleer word. Daarna gaan hylsy na die 

Skrif om 'n luisteraksie saam met die betrokke persone 

na die hart van die Skrif te voer. Hierdie luisteraksie 

beweeg dan teryg na die eksistensiele situasie as die 

toepassingsgebied. 

Die HK met sy skema van ellende, verlossing en dankbaarheid, wat 

as gereformeerde belydenisskrif juis die hele Skrif in sy samehang en 

konteks wil laat spreek, leen homself l-~itstekend tot hierdie doe1 (vgl. 

2.3.3). Dit is verder ook belangrik om daarop te let dat die HK se 

pastorale benadering baie persoonlik is. 

HK Son. 1, v. 2: Hoeveel dinge moet jy weet om in 

hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 



Antw.: Drie dinge: Ten eerste, hoe groot my sonde en 

ellende is; ten tweede; hoe ek van a1 my sonde en 

ellende verlos word en ten derde hoe ek God vir so 'n 

verlossing dankbaar moet wees (beklemtoning deur 

navorser). 

5.4 PASTORALE BEGELElDlNG VAN GESINNE MET BETREKKING 

TOT DIE SIN IN LYDING BY GESTREMDHEID 

Die pastorale begeleiding van gesiline met betrekking tot die sill in 

lyding by gestremdheid sal vervolgens aan die hand van bogenoemde 

paradigma van die HK (Son. 1) verder uitgewerk word. 

Die metateoretiese perspektiewe (aard van lyding by gestremdheid, die 

impak van lyding by gestremdheid en die gevolge van lyding by 

gestremdheid) word as vertrekpunt geneem en telkens met die 

basisteoretiese perspektiewe (ellendellyding, verlossing en 

dankbaarheid) in wisselwerking geplaas om die praktykteorie in die 

vorm van 'n model vir pastorale begeleiding te ontwikkel. 

Ter wille van duidelikheid word hier kortliks weer verwys na die drie 

fokusareas ten opsigte van lyding by gestremdheid in hierdie studie: 

Aard van lyding: Gaan oor die fenomeen van lyding ten opsigte 

van gestremdheid binne 'n gesinsopset, sy dit fisies, finansieel, 

sosiaal, emosioneel, psigologies of spiritueel van aard. 

Die impak van die lyding: Gaan oor die invloed oftewel die 

trefkrag en intensiteit van die fenomeen van lyd ing by 

gestremd heid op die gesinsopset. 

Die gevolge van lyding: Gaan oor die uitkoms of langtermyn 

uifwerking van die fenomeen van lyding ten opsigte van 

gestremdheid op die gesin. 



Die pastorale gesprek met 'n gesin met 'n erg gestremde gesinslid sal, 

afhangend van: 

die betrokke gesin se behoefte of probleem, en 

die tydstip warlneer die gesprek plaasvind, 

op slegs een, twee of selfs al drie bogenoemde areas fokus. 

Vervolgens sal nou aan die hand van tabelle op elkeen van hierdie drie 

areas gefokus word. Teen die agtergrond van die persone in die Skrif 

se belewing en hulle hantering van lyding (Hfst. 2), en met verwysing na 

relevante navorsing uit die nuutste literatuur (Hfst. 3), sal na die gesinne 

met gestremde gesinslid(1ede) se situasie (Hfst. 4) gekyk word. In die 

lig daarvan sal verder praktiese riglyne gegee word vir die pastorale 

begeleiding van gesinne wat lyding ervaar as gevolg van gestremdheid. 

Om waarlik sin in hulle lyding as gevolg van gestremdheid te beleef, 

moet die begeleiding hulle by Christus en 'n sinvolle dankbaarheidslewe 

onder leiding van die Heilige Gees uitbring. 



5.4.1 PASTORALE BEGELEIDING 'TEN OPSIGTE VAN DIE AARD 

VAN LYDING BY GESTREMDHEID 

Tabel 5.1 - Samevattende vergelyking van bevindinge t.0.v. die 

aard van lyding by gestremdheid 

w 
C .- 
u, 
to 
2 
L 

Metateorie (1) 

(Literatuur) 

Gesinne met 

gestremde 

gesinslede is in 'n 

voortdurende 

krisis en beleef 

lyding op fisiese, 

finansiele, 

emosionele, 

sosiale, psigiese 

en spirituele vlak. 

Metateorie (2) 

(Empiries) 

Onsekerheid en 

spanning t.0.v. 

diagnose1 

prognose 

Voortdurende 

stres rondom 

praktiese 

versorg ing. 

Vergelyking met 

"normale kinders" 

verskriklik swaar 

Baie hartseer. 

Basisteorie 

(S krif) 

Praktykteorie 

(Model) 

Gesprek met 

gesin oor die aard 

van lyding by 

gestremdheid in 

die lig van die 

gevolge van die 

sondeval. 

Die metafoor van 

die ontploffing in 'n 

huis kan hier 

sinvol aangewend 

word. 

C .- 
-EJ 
>r 
4 

Josef: Uit put 

sowel as tronk 

bevry 

Job: Worstel met 

vriende en met 

God 

Dawid: Ontsnap 

uit Saul se hande 

Christus: Staan 

op uit die dood 

Paulus: Verlos in 

Christus 

Josef In put 

gegooi; as slaaf 

verkoop; in tronk 

Job: Verloor a1 sy 

besittings, ook 

kinders 

Dawid: Deur Saul 

vervolg 

Leer die gesin 

m.b.v. 

psigologiese 

tegnieke en 

terapie om die 

situasie te 

aanvaar en dit 

te hanteer 

Q) 

Q) - - 
W 

Christus: Sterf 

aan die kruis 

Paulus: 

Vervolgingllyding 

omdat hy 

Christus 

verkondig. 

Gesinne worstel 

met die chroniese 

pyn van lyding en 

soek verlossing 

Gesprek met 

gesin oor die feit 

dat God in die 

Persoon van 

Christus 

verlossing 

bewerk. 

Gee aan hulle 

die perspektief 

op die reeds en 

die nog nie van 

die verlossing 



Josef: Le drome 

uit en werk getrou 

Job: Berus in God 

se soewereiniteit 

Dawid: Sing van 

dankbaarheid 

Christus: Vertoon 

Homself as die 

opgestane Here. 

Paulus: Gaan 

verkondig die 

evangelie 

Gesinne isoleer 

hulleself, leef 

selfgesentreerd 

en is 

gestigmatiseerd 

Kan egter ook 

verrykend wees 

(vgl. Nouwen 

en Adam) 

Groei in 

vertroue op 

God en in 

geloof 

Gesinne kom nie 

by dankbaarheid uit 

n ie 

Lyding is 'n las wat 

hulle saamdra. 

Kan nie bid. 

Verwydering van 

kerk. 

Sommige sien 

egter gestremde se 

versorging as iets 

positief. 

Gesprek met 

gesin oor die feit 

dat ware 

dankbaarheid vir 

die verlossing in 

dade van 

diensbaarheid 

vergestalt 

5.4.1 .I Hoe groot my sonde en ellendellyding is 

Die persone in die Bybel wat in hierdie studie as voorbeelde van lyding 

bestudeer is, se lyding het op die oog af verskillende oorsake gehad. 

So was Josef skynbaar tot 'n groot mate vir sy eie lyding 

verantwoordelik terwyl iemand soos Dawid klaarblyklik onskuldig deur 

Saul vervolg word en Job weer onder God se toelating deur die satan 

verinneweer word. Hoe dit ook al sy, die feit bly staan dat al die lyding 

in hulle lewens tog uiteindelik lia die sondeval teruggevoer moet word. 

Dawid se ervaring wat hy met Psalm 59 vennroord, en klaarblyklik met 

die situasie in I Samuel 19:9 - 17 in verband staan, wys uiteindelik 

daarop dat God nie vir die kwaad verantwoordelik gehou kan word nie. 

Die satan en die mens in sy ongehoorsaamheid is self vir al die ellende 

en lyding verantwoordelik. Dit is egter ook belangrik om daarop te let 

dat daar nie noodwendig 'n verband tussen 'n bepaalde sonde en 

bepaalde tipe lyding getrek kan word nie (vgl. 2.1.2.2). 

As daar nie 'n sondeval was nie, sou alles volmaak gewees het en 

uiteraard ook geen gestremdheid nie. Die feit dat mense gestrem 
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gebore word of deur siekte of 'n ongeluk gestrem gelaat word, is die 

noodwendige gevolge van die sondeval. 

Die aard van lyding by gestremdheid staan enersyds in direkte 

verhouding tot die graad en omvang van die gestremdheid op sigself en 

andersyds weer in direkte verhouding tot die gesin se vermoe om die 

situasie met die gestremde binne die huisgesin te hanteer. Hoewel hier 

heelwat veranderlikes is wat in aanmerking geneem moet word, kan die 

wesenlike van die lyding op fisiese, finansiele, emosionele, sosiale, 

psigiese en spirituele vlak nie ontken word nie (vgl. 3.2). 

Hierdie lyding moet vir die gesin tydens 'n pastorale gesprek in 

perspektief gestel word. Hulle moet so begelei word dat hulle besef dat 

die gestremdheid nie God se skuld is nie en ook nie 'n straf is wat die 

gestremde self of 'n ander gesinslid oor een of ander sonde verdien nie. 

Die gestremdheid is die gevolg van die "sonde-ontploffing" (vgl. 5.2.1 .I 

& Rom 8:18). 

5.4.1.2 Hoe ek van my sonde en ellendellyding verlos kan word 

Josef het in die geloof sy vertroue op God gestel en is uit die put en later 

uit die tronk bevry. Tog moes hy in Egipte bly omdat God 'n doel met 

hom gehad het. Job het bly worstel en sy vertroue in God gestel om 

hom te verlos (vgl. 2.5.2.4.2). Dawid wend hom in sowel Ps. 13 as Ps. 

59 tot God vir verlossing. Paulus se lewe getuig ook deurgaans van 

hoop en vertroue op die Here. 

In die literatuur van die ander sosiale wetenskappe word meganiese en 

psigologiese metodes voorgestel om gesinne met gestremde gesinslede 

uit hulle "lyding te verlos" (vgl. 3.4.6). Hierdie pogings bly egter 

oppewlakkig en raak nie die wese van die probleem van lyding aan nie. 

Die grootste probleem wat ouers met 'n gestremde kind het, en so ook 



gesinne met gestremde gesinslede, is volgens navorsing juis 'n 

geloofsprobleem (vgl. 3.2.6). 

Die gestremde gesin moet ten opsigte van die aard van lyding by 

gestremdheid pastoraal so begelei word dat hulle begryp dat God in die 

Persoon van die Seun na hulle bir~ne-in hulle lyding gekom het. Hy het 

in hulle lyding (die "sonde-ontploffing") kom instap en sham kom ly. Hy 

is ook deur die ontplofing getref (vgl. 2 Kor. 5:21) soveel so dat Hy 

gesterf het, maar Hy het uit die graf opgestaan. Hy alleen kan die 

lydende uit sylhaar lyding verlos. Hy dra die lydendes uit hulle lyding uit 

na die ewige heerlikheid (vgl. Rom. 8:30). 

5.4.1.3 Hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees 

Josef het te midde van sy lyding nog diensbaar gebly. Hy is telkens, as 

slaaf sowel as in die tronk, in hoer posisies aangestel omdat hy aan God 

getrou gebly het. Dawid het te midde van sy lyding nog psalms gesing. 

Dit het sy eie benadering tot en ervaring van die lyding verander (vgl. 

Ps. 13). Job het, selfs te midde van sy vriende se goedbedoelde, maar 

skeefgetrekte advies, met God bly worstel totdat hy God beter leer ken 

het. Paulus het te midde van sy lyding voortgegaan om die evangelie te 

verkondig. 

Hoewel gesinne, en veral die ma's, se dat hulle deur die versorging en 

eise wat die gestremde kind stel, "klaar gemaak" word, verwqg die Here 

tog dankbaarheid van sy kinders. Volgens die HK Son. 45, v. 116 is 

gebed die vernaamste deel van 'n Christen se dankbaarheid. Verskeie 

van die primere versorgers het egter aangedui dat hulle op 'n stadium 

so van God verlate gevoel het dat hulle opgehou het om te bid (vgl. 

4.3.3.1). Die vernaamste deel van hulle dankbaarheid het dus skade 

gely as gevolg van die aard van hulle lyding. 



Ten opsigte van hulle dankbaarheid, moet die gesin dus duidelik daarop 

gewys word dat hulle dankbaarheid in dade gestalte moet kry. Al is 

hulle nie nou reeds ten volle verlos nie, is hulle in Christus reeds op die 

verlossingspad, en onder leiding van die Heilige Gees besig om as 

nuutgemaaktes gebore te word (vgl. 2.5.5.2.2). Hulle is daarom 

dankbaarheid aan God verskuldig en gebed is die vernaamste deel 

daarvan. En as hulle sukkel om te bid, is daar die troos van die Heilige 

Gees wat namens die gelowiges pleit met versugtinge wat nie met 

woorde gese word nie (vgl. Rom. 8:26 & 27). 



5.4.2 PASTORALE BEGELEIDING TEN OPSIGTE VAN DIE IMPAK 

VAN LYDING BY GESTREMDHEID 

Tabel 5.2 Samevattende vergelyking van bevindinge t.0.v. die 

impak van lyding by gestremdheid 

W 
.E 
w 

i 
0 
'El 

5 - 
i 

Basisteorie 

Josef: Slawerny 

en tronklewe. 

Job: Sit op 

ashoop. 

Dawid: 

Voortvlugtend. 

Christus: Gesoek 

om doodgemaak 

te word, word 

verloen en 

verraai. 

Paulus: Geslaan, 

gestenig, in tronk 

gegooi. 

Wys op God wat in 

die Persoon van 

die Here Jesus 

Christus in die 

gesin se lyding 

kom instap. 

Hy ervaar die volle 

impak van die 

mens se lyding. 

o, 
s .- 
U) 
U) 

I! 
L 

Metateorie (I) 

(Literatuur) 

Chroniese rou 

omdat die 

gestremde nie is 

wat hylsy 

veronderstel is om 

te wees nie. 

Verantwoordelikheid 

vir die gestremde se 

volledige 

versorging. 

Liggaamlike en 

geestelike uitputting 

Josef Sien weer 

sy broers. 

Job: Worsteling en 

opstand teen God. 

Dawid: Ontkorn 

aan Saulse 

aanslag. 

Christus: Worstel: 

"MY ~ o d ,  my ~ o d  

waarom het U my 

verlaat?" 

Paulus: Leer die 

Here Jesus 

Christus ken 

Metateorie (2) 

(Empiries) 

Geweldige 

spanning. 

Voel afgeskeep en 

ge'isoleer. 

Abnorrnale 

omstandighede. 

Gestremde gesin. 

Spanning, konflik 

in huwelik. 

Res van gesin 

voel afgeskeep. 

Ander kinders 

bekommerd oor 

genetiese impak 

op nageslag. 

Daar ontstaan h 

baie hegte band 

van liefde en 

empatie met die 

gestremde 

Praktykteorie 

(Model) 

Betoon empatie 

en medelye deur 

gesprek en 

praktiese 

ondersteuning. 

Geloofsvrae: 

* Waarom doen 

God dit aan 

mylonslons kind? 

* Het ons sonde 

gedoen om 

hierdie lyding te 

verdien? 

Beleef 'n 

verwydering van 

God en die kerk. 

Tog liefde en 

medelye met 

gestremde. 



5.4.2 I Hoe groot my sonde en ellendellyding is 

% 
f m 
n 
X 

m 

Die impak wat lyding op die Bybelfigure gehad het, word duidelik in die 

situasies waarin hulle hulself bevind het. Josef word as 'n slaaf verkoop 

en beland in die tronk. Job sit as 'n arm, hartseer en siek man op die 

ashoop. Dawid is 'n voortvlugtige. Die Here Jesus Christus word 

gekruisig en Paulus word op verskeie maniere vervolg. 

Gesinne met gestremde gesinslede beleef die impak van lydi~ig in die 

vorm van 'n chroniese rouproses. Hulle sien die gestremde se tekorte 

en worsteling met die heel basiese lewensvaardighede. Hulle sien dat 

die gestremde, gemeet aan hulle eie vermoens, nie in staat is tot 

normale funksionering nie en dat hulle as versorgers die gestremde op 

'n daaglikse en deurlopende basis moet help en bystaan. Hulle is dus 

die heeltyd bewus van die feit dat die gestremde in die huis spesiale 

Josef: Reageer 

met liefde i.p.v. 

haat teenoor sy 

broers. 

Dawid: Weier om 

gesalfde van die 

Here te na te kom. 

Job: Weier om 

God te vloek en te 

sterf 

Christus: Bid vir 

vergiffenis vir sy 

vervolgers 

Paulus: Gaan uit 

met die evangelie. 

Beleef soms die 

gestremdheid 

positief in die sin 

dat gesinslede 

lewensvaardighede 

daaruit leer. 

Kom nie by ware 

dankbaarheid uit 

nie as gevolg van 

die feit dat die 

gesin baie 

spanning en druk 

verduur. 

Gesin is ook 

geneig om 

selfgesentreerd te 

lewe. 

Buitestaanders 

probeer die gesin 

wysmaak dat 

hulle spesiaal is 

omdat hulle 'n 

gestremde 

gesinslid het. 

Ware 

dankbaarheid is 

slegs moontlik 

onder leiding van 

die Heilige Gees. 



versorging nodig het. Hierdie emosionele spanning en daaglikse 

versorging het oor die bree spektrum van die huishouding 'n impak. 

Die gesin kan nooit normaal funksioneer nie aangesien daar altyd vir die 

behoeftes en versorging van die gestremde voorsiening gemaak moet 

word. Dit veroorsaak stres in die gesin wat weer tot spanning in die 

huwelik lei en 'n negatiewe invloed op die res van die gesin se 

onderlinge verhoudinge tot gevolg het. Die gesin voel afgeskeep en 

gefrustreerd omdat hulle hulself enersyds isoleer, maar andersyds ook 

deur die gemeenskap vergeet word. 

5.4.2.2 Hoe ek van my sonde en ellendellyding verlos kan word 

Verlossing, soos die Skrif dit uitbeeld, beteken nie noodwendig dat die 

lydende persoon se onmiddellike situasie noodwendig verander nie. 

Josef is nog in Egipte en Job sit nog op die ashoop. Dawid vlug ook 

nog steeds vir Saul en Paulus is tot aan die einde van sy lewe vervolg. 

Die aanverwante sosiale wetenskappe probeer om "verlossing" vir die 

gesin met 'n gestremde gesinslid te bewerk deur "coping mechanisms" 

voor te stel (vgl. 3.4.6.1). Verder poog die psigologie om met behulp van 

bepaalde terapiee die gesin se benadering en belewing van die 

probleem aan te pas (vgl. 3.4.6.2). Hierdie megar~iese en psigologiese 

metodes lewer we1 'n mate van sukses, maar die wesenlike krisis 

naamlik die geloofskrisis word nie daardeur aangespreek nie. 

Om die geloofskrisis te hanteer, moet die pastor die gestremde gesi~i 

met die Skrif na die wesenlike of kern van die probleem van lyding 

begelei. Ten opsigte van die impak van lyding wys die apostel Paulus 

daarop dat "die lyding wat ons nou moet verduur ..." (Rom. 8:18) deel is 

van 'n geboorteproses. Die impak van lyding staan dus in 'n direkte 

verhouding tot die nuwe lewe wat besig is om te voorskyn te kom. Die 



Here Jesus is besig om elkeen van God se kinders tot 'n nuwe lewe in 

ewige heerlikheid te verlos. 

Wat die gesin met 'n gestremde gesinslid betref, moet hulle hul lyding 

dus sien in terrne van "geboortepyne", in die proses om verlos te word. 

Verlossing is immers ~ i i e  'n oorr~bliklike wending nie, maar veel eerder 'n 

proses, 'n pad wat in die geloof saam met die Here Jesus Christus 

onder leiding van die Heilige Gees geloop word. Teen hierdie 

agtergrond moet die gesin so begelei word dat hulle sal begryp dat 

liggaamlike enlof verstandelike gestrenidheid ook uiteindelik herstel sal 

word wanneer die Here Jesus met die gestremde se sterfdag homlhaar 

kom haal om in die ewige heerlikheid te woon (vgl. Joh. 14:3). 

5.4.2.3 Hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees 

Dankbaarheid staan in 'n direkte verhouding tot die betrokke persoon se 

begrip en belewing van verlossing. Josef tree met liefde teenoor sy 

broers op wat hom in die put gegooi en as slaaf verkoop het. Dawid 

weier om sy hand teen die gesalfde koning Saul op te lig. Job volhard in 

die geloof en weier om God te vloek. Christus weier om aan die satan 

se versoekings toe te gee. Paulus gaan voort om die evangelie uit te 

dra, selfs in die tronk. 

Binne die gesin met die gestremde gesinslid kom daar positiewe 

aspekte van dankbaarheid en diensbaarheid na vore in die vorm van 

liefde en medelye teenoor die gestremde gesinslid. Hulle doen die 

versorging met opregte liefde en volgehoue toewyding. Hulle is bereid 

om groot opofferings vir die gestremde te maak. 

Vir die gesin met 'n gestremde gesinslid, is dit egter baie moeilik om 

hulle dankbaarheid na buite uit te leef. Die impak van hulle lyding is van 

so 'n aard dat hulle baie moeilik uit hulleself en uit hulle situasie kom. 

Hulle is so besig met die versorging van die ges,tremde en maak soveel 



aanpassings in hulleself en hulle IeeMreld dat hulle nie tyd of energie 

het om na buite te beweeg nie. 

Die gesin moet pastoraal so begelei word dat hulle begryp dat ware 

dankbaarheid in dienswerk na buite in God se koninkryk gestalte moet 

vind. Dit is natuurlik slegs moontlik onder leiding van die Heilige Gees. 

Daarom is volhardende gebed om die kragtige leiding van die Heilige 

Gees onontbeerlik. 

So 'n gesin se meewerking aan hulle heiligmaking, hang dus af van die 

Heilige Gees se werk in hulle lewe. Die vraag wat die pastor in die 

verband in gedagte moet hou is: Laat hulle die Heilige Gees in hulle 

werk of weerstaan hulle die Gees? (vgl. 1 Tess. 5: 1 9). 

Die mens wat ly, is swak. Daarom stuur God sy Gees om die mens in 

sy "swakheid" by te staan. Die swak mens weet nie eers "wat en hoe 

ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met 

versugtinge wat nie met woorde ges$ word nie" (Rom. 8:26) 

(beklemtoning deur navorser). 



5.4.3 PASTORALE BEGELEIDING 'TEN OPSIG'TE VAN DIE 

GEVOLGE VAN LYDING BY GESTREMDHEID. 

Tabel 5.3 - Samevattende vergelyking van bevindinge t.0.v. die 

gevolge van lyding by gestremdheid 

.- = 
2 
Q) 

.- 
u, 
u, 
0 - 
L 
Q) > 

Basisteorie 

Josef: Sien God se 

hand in sy lewe. 

Dawid: In diepgaande 

gesprek met God en 

Skryf psalms. 

Job: In diepgaande 

gesprek met God. 

Christus: Soos 'n 

skaap stil voor sy 

skeerders - 
gehoorsaam tot die 

dood. 

Paulus: Roern in sy 

swaarkry (vgl. 2 Kor. 

12:9 & 10). 

Josef: Lyding het hom 

diensbaar gemaak. 

Hy gee mense kos in 

tyd van hongersnood. 

Dawid: Word die 

magtigste koning van 

Israel 

Job: vind God. 

Christus: Hy word die 

enigste Verlosser en 

Saligmaker vir die 

mensdom. 

Paulus: Verkondig die 

verlossing in en deur 

die Here Jesus 

Christus. 

Metateorie (1) 

(Literatuur) 

Voortdurende krisis. 

Besig om hulleself te 

isoleer. 

Beskou hulleself as 

verontregtes. 

Selfgestigmatiseer. 

Moontlikheid van 

ernstige konflik in die 

huwelik. 

Die "vrede" kuns- 

matig bewaar. 

Vele huwelike spat 

uitmekaar. 

Geloofskrisis. 

Soek verlossing. 

Strooihalm-opsies 

soos kruiedokters en 

geloofsgenesers. 

Psigologiese terapie. 

Frankl met sy 

logoterapie poog om 

van lyding op sigself 

'n lewensdoel te 

maak. 

Metateorie (2) 

(Empiries) 

Soms byna 

ongeloof. 

Vetwydering van 

God. 

Geen sin gesien 

nie. 

Teleurgesteld in 

kerk. 

Verskriklik kwaad. 

Wat van eendag ... ? 

Praktykteorie 

(Model)) 

God laat "alles" 

(vgl. Rorn 8:28 (ook 

lyding) in hierdie 

bedeling ten goede 

meewerk vir di6 

wat Horn liefhet. 

Sien geen sin in 

lyding. 

Niks positiefs in 

gestremdheid nie. 

Tog ouers wat dit 

positief probeer 

sien en kind as 

geskenk van God 

beskou. 

Gesinslede praat 

tog ook van sterker 

word en van 

geloofsgroei. 

Die lyding wat met 

gestremdheid 

gepaard gaan, kan 

besklyf word as die 

sug in die pyne van 

verwagting. Dit is 

deel van die 

geboorteproses 

van die nuwe lewe 

in Christus. 



5.4.3.1 Hoe groot my sonde en ellendellyding is 
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Die gevolg van Josef se lyding was dat hy in staat was om God se hand 

in sy lewe te sien. God gebruik Josef se lyding in sy groter plan met sy 

volk en met die wereldgeskiedenis (vgl. 2.5.1 I). Job se lyding laat horn 

met God sowel as met sy vriende worstel. In die proses beleef hyself 

geloofsverdieping (vgl. 2.5.2.4.2). 

Uit Dawid se psalms, in samehang, met die geskiedenis soos onder 

andere beskryf in 1 Sam. 19, is dit duidelik dat die mens nie 'n willose 

slagoffer van sy omstandighede is nie. Die mens reageer op dit wat 

hylsy ervaar. 

Josef: Word 

onderkoning van 

Egipte en verlos sy 

gesin van hulle 

hongersnood. 

Dawid: Word koning 

van die verbondsvolk. 

Job: God se hy moet 

vir sy vriende bid. 

Christus: Staan op uit 

die dood en vaar op 

na die hemel. 

Paulus: Word 'n 

besondere getuie vir 

die Here Jesus in 

Klein Asie en Europa 

Die lydende mens moet dus pastoraal so begelei word dat hylsy met wil 

en wese by die situasie betrokke kan wees en alles in die werk sal stel 

(bid en werk) om verlossing te ontvang. Uiteindelik is dit dan God wat 

alles ten goede laat meewerk. Dawid se lyding, maak hom gevolglik 

sterk vir sy rol as koning van die verbondsvolk Israel (vgl. 2.5.3.3.4). 

Kom nie by 

dankbaarheid uit nie 

a.g.v. die worsteling 

om die toestand te 

hanteer. 

Tog positiewe 

geluide, oor die 

spesiale kind wat 

geskenk van God is 

maar ... 

In trane uitgebars ... 
Ontsettende kort 

humeur ... 

Somrner lekker 

gehuil ... 

Onder leiding van 

die Heilige Gees 

kan elkeen wat 

weens 

gestremdheid op 

hierdie aarde ly, sin 

in lyding beleef en 

gevorm word tot 

diensbaarheid in 

God se koninkryk. 

Lewende hoop vir 

'n ewige volmaakte 

toekoms. 



Die Here Jesus se lyding het die uitverkorenes se verlossing en 

saligheid ten doel (vgl. Joh. 3.16 & 17; Rom. 8:28 - 30; Ef. 1 :4 & 5). 

Die apostel Paulus se lyding (vgl. Hand. 9) het sinvol geword toe hy 

deur die opgestane Here Jesus Christus gekonfronteer is. In die proses 

is hy op die grond neergegooi en het blind geword. Uiteindelik kon 

Paulus te midde van sy lyding (doring in die vlees) s6: "Daarom sal ek 

baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my 

beskutting kan wees" (2 Kor. 12:9). Hy gaan selfs so ver om te verklaar: 

"Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en 

moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk" 

(2 Kor. 12:lO). Paulus word in die proses die grootste sendeling van 

alle tye. 

Die gevolge van lyding by gestremdheid hang saam met die 

voortdurende spanning wat die versorging van die gestremde 

veroorsaak. Gesinne beleef chroniese rou omdat die gestremde kind 

nooit is wat hylsy veronderstel is om te wees nie. Die gesin ontaard in 

'n gestremde gesin. Gesinne leef soms oor die lang termyn met verwyte 

teenoor mekaar en huwelike spat uiteen. As pastor is die navorser op 

die huidige stadium (tydens die skryf van hierdie proefskrif) betrokke by 

'n gesin met 'n erg gestremde kind waar die huwelik dreig om skipbreuk 

te ly as gevolg van voortdurende spanning en verwyte. 

5.4.3.2 Hoe ek van my sonde en ellendellyding verlos kan word 

Die verlossing wat, in sowel Josef as Job se geval, ter sprake is, is nie 

in die eerste plek soteriologies van aard nie, maar veel eerder 

verlossing uit verkeerde denke of persepsies oor God en sy handelinge 

met 'n mens. Dawid se gesindheid oftewel sy innerlike gemoed het 

telkens tydens die skryf van die psalms onder leiding van die Heilige 

Gees verander (vgl. Ps. 13 & 59). Sy klaaglied verander in 'n loflied 

wanneer hy in sy lyding met die Here bly worstel. 
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Die Here Jesus het as mens ook 'n geweldige worsteling in sy lyding 

ervaar. In die tuin van Getsemane het Hy gebid: "My Vader, as dit 

moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan ..." (vgl. Matt. 

26:39). Al het die Here Jesus by herhaling dieselfde pleitrede ten 

opsigte van sy lyding uitgespreek, het sy Iienielse Vader nie die 

lydensbeker van Hom weerhou nie. Hy moes die pad van die 

allerverskriklikste lyding en Godverlatenheid loop om sodoende 

verlossing vir diegene wat aan Hom gegee is, te bewerk (vgl. Joh. 6:38 

& 39). Die Here Jesus se lyding was dus sinvol. 

Die apostel Paulus vertel op verskeie plekke van die lyding wat hy moes 

verduur. Hy s6 dat die swaar wat hy moes verduur so erg was dat hy 

op 'n stadium selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar het (vgl. 2 Kor. 1 :8 

& 9). Tog was sy lyding nie sinloos nie. Hy s6 in dieselfde asem: 

"Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op 

God wat die dooies opwek tot die lewe". Paulus se lyding was dus 

sinvol omdat dit hom geleer het om nie op homself nie, maar ten volle 

op God te vertrou. 

Die ander sosiale wetenskappe gee, behalwe ten opsigte van 

sogenaamde "coping mechanisms" nie aandag aan die gevolge van 

lyding by gestremdheid nie. Hierdie wetenskappe hanteer in elk geval 

nie die vraagstuk rondom die sin van lyding nie. Die gesin word dus 

nooit deur hierdie wetenskappe gelei na ware verlossing nie. Die 

belewenis van hulle lyding is altyd negatief omdat dit sinloos blyk te 

wees. Tensy 'n mens natuurlik soos Victor Frankl probeer om van 

lyding 'n lewensdoel op sigself te rnaak (vgl. 3.4.6.2.2). Lyding is egter 

nooit op sigself sinvol nie. Die lydende kan sin daaruit kry as hylsy in 

die regte verhouding met die Here Jesus Christus staan. 

'n Gesin wat lyding ervaar op grond van die gevolge van gestremdheid 

moet dus pastoraal so begelei word dat hulle die verlossingswerk van 
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die Here Jesus Christus prakties kan beleef. Hulle moet op sy 

medelydende teenwoordigheid bir~ne-in hulle lyding gewys word. Hy 

kom stap in hulle lyding in om hulle uit hulle lyding uit te dra (vgl. die 

metafoor van die sonde-ontploffing by 5.2.1 .I). Daarom ook sy 

bekende uitnodiging: "Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is, 

en Ek sal julle rus gee" (vgl. Matt. 11:28). Hulle moet dus so begelei 

word dat hulle verstaan dat die lyding wat hulle nou moet verduur 

"geboortepyne" van hulle verlossing is (vgl. Rom. 8:22 & 23). 

5.4.3.3 Hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees 

Uit die Bybelfigure wie se lewensomstandighede in hierdie studie 

bestudeer is, is dit duidelik dat lyding uiteindelik vir elkeen van hulle ten 

goede meegewerk het. Josef word onderkoning varl Egipte en red 

duisende mense, ook sy eie familie, van hongersnood. Dawid word die 

magtigste van al die konings van die volk Israel. Job word op sy beurt 

weer ryklik met besittings en kinders geseen en God s6 selfs dat hy vir 

sy vriende in gebed moet intree. Paulus word 'n besondere getuie van 

die verlossing in die Here Jesus Christus en doen sendingwerk in Klein- 

Asie en Europa. Hy is 'n besondere voorbeeld van iemand wat sin in sy 

lyding beleef het (vgl. 2 Kor. 1:9 & 12:9). 

Dit moet beklemtoon word dat hierdie persone nie in hulle ellende bly I6 

het nie. Hulle het rlie met lang gesigte hulle lot sommer maar net 

aanvaar nie. Hulle het met God geworstel. Al was dit vermoeiend en 

aanhoudend. Daar was by hulle "waarom-vrae" en ook onbeantwoorde 

vrae, maar uiteindelik het alles vir hulle ten goede meegewerk (vgl. veral 

Job en Dawid). 

Die aanverwante wetenskappe bespreek nie die aspek van sin in lyding 

nie. Daarom kan hulle ook nie by enige sinvolle opmerkings oor die sin 

in lyding uitkom nie. Die uitsondering is Victor Frankl wat lyding op 

sigself as 'n lewensdoel wil sien (vgl. 5.2.4). 
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Gesinne met gestremde gesinslede ervaar soms die hantering en 

versorging van die gestremde gesinslid positief. Sommige ouers praat 

van die gestremde kind as 'n spesiale geskenk van God. Ander se as 

hulle weer sou kon kies, hulle die kind weer so gestrem sou kies. Tog 

ervaar sulke ouers nog steeds hartseer. Hulle probeer moontlik om die 

saak positief te benader, maar dit bly maar oppervlakkig. Wanneer die 

realiteit en die lyding wat met die gestremdheid gepaardgaan na vore 

tree, kom die pyn en hartseer onverbloemd na vore. 

Die pastoraat se taak is dus om mense wat as gevolg van gestremdheid 

ly so te begelei dat hulle nie maar by 'n positiewe benadering tot die 

situasie nie, maar we1 by die Here Jesus Christus as Persoon uitkom. 

Hy alleen gee sin aan 'n lydende se bestaan, want Hy kom deel in die 

lydende persoon se lydirlg en dra die lydende uit die lyding uit. Die 

apostel Paulus se opmerking in Rom. 7:24 en 25 is in die verband 

veelseggend: "Ek ellendige mens (lydende mens - navorser)! W e  sal 

my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank! Hy doen dit 

deur Jesus Christus ons Here" (beklemtoning deur navorser). 

Die lydende persoon moet eers met behulp van pastorale 

begeleiding sin in die Here Jesus Christus se lyding sien, voordat 

hylsy sin in sylhaar eie lyding sal kan sien. 

Sodra die persoon sien dat die lyding wat hylsy nou moet verduur tog 

vormende waarde het, begin hylsy die uitdaging om die lyding aan te 

dud, onder leiding van die Heilige Gees aanvaar. Hieruit ontwikkel 'n 

sterker verhouding met die enigste ware Verlosser en Saligmaker Jesus 

Christus. 

Binne die konteks van liefde tot God en liefde tot sylhaar naaste sien die 

lydende al hoe meer sin in dit wat hylsy beleef. Die hantering van lyding 

binne die veilige arms van die Here Jesus en onder die leiding van die 



Heilige Gees word dan 'n skool en 'n gimnasium. 'n Skool waar kennis 

opgedoen word en 'n gimnasium waar kragte gebou word. Met hierdie 

kennis en krag kan die gelowige vanuit sy eie konteks van lyding 

uitgaan en diensbaar word in God se koninkryk (vgl. die praktiese 

geleenthede wat by 5.2.6 volgens Louw binne 'n krisissituasie na vore 

kom). 

Teen die agtergrond van God se vernuwende werk in sy skepping, 

sowel as sy kinders se persoonlike lewe, kan verklaar word dat God 

beslis nie so 'n gestremde gesin sondermeer aan hulle lot oorlaat nie. 

Hy is juis aktief heiligmakend met hulle besig. In en deur sy Seun 

Jesus Christus identifiseer Hy met hulle in hulle pyn en lyding. Hy kom 

ly persoonlik en plaasvervangend: "Oor ons oortredings is Hy 

deurboor, oor ons sondes is Hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede 

moes bring, was op Hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing 

gekom" ( Jes. 53:5). 

Die Here staan geensins koud of afsydig teenoor so 'n gesin nie. 

Inteendeel, Hy vereenselwig Hom met hulle ellende en in die proses is 

Hy is besig om hulle te vernuwe! Hierdie vernuwende werk doen God 

volgens Rom. 8:26 - 28 deur die kragtige werking van sy Gees. 

Sodoende maak Hy hulle binne die konteks van hulle lyding diensbaar 

in sy koninkryk. 

Die gesin wat ly, kan uiteindelik diensbaar in God se koninkryk word 

deur enersyds die gestremde binne hulle eie gesin, as iemand wat 

ernstig in die sonde-ontploffing beseer is, goed en liefdevol te versorg 

en andersyds deur ook ander gesinne en persone in soortgelyke 

situasies met die liefde van die Here Jesus Christus te bedien. Die Here 

het immers gese: "Vir sover julle dit aan een van die geringstes van 

hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen" (Matt. 

2540). 



5.5 SAMEVATTING VAN DIE HOOFSTUK 

Die gesin met 'n erg gestremde gesinslid het 'n groot behoefte aan hulp 

en ondersteuning. Hierdie hulp moet op sowel fisiese as geestelike vlak 

verleen word. 

Omdat ander vakgebiede soos verpleegkunde, maatskaplike werk en 

sosiologie voldoende inligting gee ten opsigte van die fisiese hulp en 

ondersteuning aan sodanige gesinne, is met hierdie studie slegs aandag 

gegee aan die geestelike versorging van die gestremde gesin. 

Die gestremde gesin moet pastoraal so begelei word dat hulle sin in 

hulle lyding kan sien. Om werklik binne-in lyding te groei, op grond 

daarvan sterker en meer diensbaar te word, kan die pastorale 

begeleiding ten opsigte van die aard, impak en gevolge van lyding 

gemaklik en sinvol hanteer word volgens die paradigma wat die HK bied 

naamlik: 

Hoe groot my sonde en ellende (lyding) is 

Hoe ek van my sonde en ellende (lyding) verlos kan word 

Hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. 



HOOFSTUK 6 

BEVlNDlNG 

6.1 INLEIDING 

Die navorser vertrou dat die navorsingsvraag wat aan die begin gestel is 

naamlik: Hoe kan 'n gesin pastoraal begelei word ten opsigte van 

die sin van lyding by gestremdheid? (vgl. I .2.3.2), we1 beantwoord is. 

Op grond van die basisteoretiese perspektiewe wat uit die Skrif verkry 

is, kon die navorser hermeneutiese lyne trek na die metateoretiese 

perspektiewe om daarvandaan 'n praktykteorie te vorm. 

Basisteoretiese perspektiewe is verkry op grond van bevindings ten 

opsigte van Skrifuitsprake oor lyding. Hoewel daar in die Skrif min 

direkte verwysings na lyding by gestremdheid voorkom, is daar talle 

voorbeelde van lyding in die Skrif. Lyding staan volgens die Skrif in 

direkte verband met die sondeval aangesien die sondeval se gevolge 

onverpoosd voortduur en uitkring. In hierdie studie is die paradigma van 

die Heidelbergse Kategisnius (sonde/ellende, verlossing en 

dankbaarheid) gebruik om die lydende se ware verlossiog in Christus en 

'n lewe van dankbaarheid aan te dui. 

6.2.1 Hoe groot die mens se ellendellyding is 

Bybelfigure soos onder andere Josef, Job, Dawid en Paulus ervaar 

lyding in hulle lewe. Uit die Skrifgedeeltes wat eksegeties ontleed is, is 

dit duidelik dat elkeen van bogenoemde persone se lyding, al verskil dit 

in aard en intensiteit, tog die noodwendige gevolg van die sondeval is. 

Geen mens op aarde kan die negatiewe aard en impak van die 
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sondeval ontkom nie. Soos die geval met alle ellende en pyn op aarde, 

is gestremdheid 'n noodwendige gevolg van die sondeval. Vanuit die 

literatuurstudie asook empiriese navorsing is aangedui dat daar 'n groot 

mate van lyding met gestremdheid saamgaan. Hierdie lyding 

manifesteer in 'n chroniese rouproses wat met stres en 

geloofsworsteling gepaard gaan en wat 'n gesin in sy geheel gestrem 

laat. 

6.2.2 Hoe die mens van sy ellendellyding verlos kan word 

God laat nie maar sy skepping in die ellende van die sonde 16 nie. Hy 

kom self na hierdie aarde in die persoon van die Seun. Hy kom klim 

letterlik in hierdie in-sonde-gevalle-wereld in. Sodoende kom 

identifiseer God Hom met die mens se lyding. Hy word die lydende God 

wat in die proses sy lewe vir sy uitverkore kinders kom afle (vgl. Joh. 

3:16 & 6:39). Sodoende neem Hy die mens, wat as gevolg van die 

sondeval ly, se lyding op Homself (vgl. Jes. 53:4 & 5). Hy dra die mens 

se lyding met Hom saam tot in die graf. Wanneer hy dan uit die graf 

opstaan, word Hy die ewige Oorwinnaar oor sonde, lyding en dood. 

Die mens wat in die Here Jesus Christus as gekruisigde en opgestane 

Verlosser glo, ontvang deur die kragtige werking van die Heilige Gees 

die nuwe ewige lewe. 

Hierdie nuwe lewe is volgens die apostel Paulus egter nie 'n oombliklike 

herstel nie, maar 'n proses. Solank die gelowiges op hierdie aarde 

lewe, bevind hulle hulself binne twee bedelings wat in voortdurende 

spanning staan (vgl. Rom. 8:18 en Gal. 5:16 & 17). Die ou bedeling 

waarin die mens met sy liggaam staan is blootgestel aan die gevolge 

van die sonde. Die nuwe bedeling wat met die opstanding van die Here 

Jesus Christus aangebreek het, staan onder die kragtige leiding van die 

Heilige Gees. 



As die mens wat lydirlg ervaar hom-Ihaarself te midde van die lyding 

deur die Heilige Gees laat lei om saam met die opgestane Christus 

oorwinnend te leef, kom daar sin in lyding. Dan word die lyding in terme 

van Paulus se uitsprake in Rom. 8:22 en 23 geboortepyne in die proses 

van die herskepping waardeur God uiteindelik sal bekendmaak wie sy 

kinders is. 

6.2.3 Hoe die mens vir so 'n verlossing dankbaar moet wees 

Die lydende mens wat onder toegewyde pastorale begeleiding hierdie 

proses van verlossing ervaar (waardeur die Here Jesus Christus besig 

is om homlhaar uit die lyding, na die ewige heerlikheid te dra), kan 

uiteindelik nie anders as om onder die kragtige leiding van die Heilige 

Gees 'n lewe van dankbaarheid te leef nie. Hierdie dankbaarheid 

vergestalt in geloofsdade (vgl. HK SOII. 32 v. en antw. 86 asook Son. 33 

v. en antw. 91). 

6.3 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP GROND VAN 

AANVERWANTE LITERATUUR 

6.3.1 Die aard van lyding by gestremdheid 

Op grond van aanverwante literatuur wat bestudeer is, is dit duidelik dat 

ernstige gestremdheid tot 'n bepaalde aard van lyding ontwikkel. Die 

lyding wat gesinne met 'n gestremde gesinslid (-lede) ervaar omvat die 

volle omvang van hulle leefwereld. Hulle beleef die lyding op fisiese, 

finansiele, sosiale, emosionele, psigologiese en spirituele vlak. Hierdie 

lyding vind neerslag in hulle daaglikse bestaanswyse. Daar moet 

voortdurend aanpassings gemaak word om die betrokke gestremde 

gesinslid te akkommodeer. 



6.3.2 Die impak van lyding by gestremdheid 

Gestremdheid laat die gestremde self, sowel as diegene wat met 

homlhaar te doen kry, met 'n beangste gevoel van onsekerheid. Hierdie 

gevoel is dikwels or~bewustelik, maar ka~ i  as 'n soort 

verdedigingsmeganisme beskou word, ten opsigte van gedagtes, vrese, 

worstelinge en verliese wat met gestremdheid gepaard gaan. 

Die impak van die gestremdheid op 'n gesin hang saam met die mate 

van gestremdheid asook die ouderdomsgroep waarbinne die gestremde 

gesinslid op 'n bepaalde stadium val. Gesinslede van die gestremde 

persoon, wat 24 uur per dag, jaar in en jaar uit, met die gestremde 

saamleef en primer met sylhaar basiese versorging te doen het, beleef 

die spanning baie persoonlik en intens. Dit is 'n uitputtende manier om 

te lewe! 

6.3.3 Die gevolge van lyding by gestremdheid 

In 'n sekere sin word die gestremde persoon die opposisie in die huis. 

Die situasie leen hom tot ernstige konflik in die huwelik, maar die "vrede" 

word kunsmatig bewaar ter wille van die gestremde kind. Vele huwelike 

kan nie die voortdurende spanning hanteer nie en spat uitmekaar. 

Ouers met erg gestremde kinders beland met 'n klomp waarom-vrae in 'n 

geloofskrisis. Uiteindelik is die skrikwekkendste vraag: Hoe kan 'n 

liefdevolle hemelse Vader so optree? 



6.4 METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP GROND VAN 

EMPlRlESE NAVORSING 

6.4.1 Metateoretiese perspektiewe op die aard van lyding by 

gestremdheid 

6.4.1 .I Onsekerheid wanneer ouers nie weet wat fout is nie 

Ouers ervaar intense lyding wanneer hulle die gestremde kind se 

lyding sien, maar geen naam vir die toestand kan kry nie. Die 

jarelange worsteling deur toetse en behandeling laat emosionele, 

spirituele en ook finansiele letsels. 

6.4.1.2 Voortdurende lyding: medies, behandeling, terapie, ens. 

Al weet die ouers uiteindelik wat fout is, hou die lyding nie dan op nie. 

Die lyding is voortdurend wat met woorde soos "baie moeilik en "maak 

my klaar" beskryf word. 

6.4.1.3 Die vergelyking met "normale" kinders 

Ouers ervaar die noodwendige vergelyking met ander kinders van 

dieselfde ouderdomsgroep as lyding. 

6.4.2 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die impak van 

lyding by gestremdheid 

6.4.2.1 Gestremdes self 

Die gestremdes self, afhangend van die graad van gestremdheid, ervaar 

op sosiale gebied dat hulle "anders" is en dat die mense hulle 

aanstaar. 

21 9 



6.4.2.2 Ouers en ander gesinslede 

Die ouers, as primere versorgers, ervaar die toestand van die 

gestremde kinders as intense lyding. Die woorde waarmee ouers hulle 

eie toestand beskryf is vol van uitdrukkings soos: "baie seer"; "verskriklik 

moeilik; "maak my klaar"; "hou nooit op nie"; "voel alleen"; "breek my 

hart". Die feit van die saak is die ouers en ander primere versorgers van 

gestremdes ervaar h toestand van chroniese rou en voortdurende 

lyding op sosiale, finansiele, emosionele en ook spirituele vlak. 

Die ander lede in die gesin ervaar ook lyding omdat hulle nie die 

aandag ontvang wat hulle behoort te kry nie. Die gestremde kind vra 

nie aandag nie, hylsy vat dit eenvoudig 

6.4.3 Metateoretiese perspektiewe ten opsigte van die gevolge van 

lyding by gestremdheid 

Die gevolge van lyding by gestremdheid word veral op die volgende 

areas in die gesinne se lewe ervaar: 

6.4.3.1 Geloofslewe 

Die lyding met betrekking tot gestremdheid wentel primer rondom 

geloof. Dit gaan oor die respondente se siening oor God en veral oor 

hulle geloof in God. Dit gaan verder oor die respondente se belewing 

van die kerk, die belangstelling en betrokkenheid van die predikant en 

die kerkraad en die medegelowiges. Die gesinne voel dikwels alleen, 

uitgesluit en afgeskeep. 

6.4.3.2 Toekoms 

In alle gevalle is die ouers en primere versorgers bekommerd oor die 

toekoms. Hierdie kommer gaan veral oor die toekomstige versorging 



van die gestremde. Dit gaan oor die woor~plek en oor wie 

verantwoordelikheid sal aanvaar. 

6.4.3.3 Die siening oor die sin in lyding 

Die respondente worstel om enige sin in hulle lyding te sien. Sommige 

se dat hulle glad geen sin in hulle lyding kan sien nie, terwyl ander 

weer voel dat die lyding net op hulle pad gekom het en dat hulle dit so 

moet hanteer. Een gesin het in soveel woorde gese dat hulle liewer 

hulle geloofslewe en hulle lewe saam met hulle twee gestremde kinders 

uitmekaar hou, anders kan hulle dit glad nie hanteer nie. 

lnsiggewend is die feit dat die ouers en versorgers van gestremde 

persone die woord verskriklik vry algemeen gebruik. Hulle ervaar die 

hele saak van erg gestremd heid as 'n verskriklike saak in hulle lewe. 

6.5 PRAKTYKTEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE SIN IN 

LYDING BY GESTREMDHEID 

Om gesinne met gestremde gesinslede pastoraal te begelei kan die 

paradigma van die HK (sonde/ellende/lyding; verlossing en 

dankbaarheid) sinvol gebruik word. 

6.5.1 Hoe groot die gesin se ellendellyding is. 

Gesinne worstel in die ellende wat met gestremdheid gepaard gaan. 

Hulle moet begryp dat hierdie ellende die noodwendige gevolg van die 

sondeval is. Die apostel Paulus praat in Rom 8:18 van die "... lyding 

wat ons nou moet verduur ...". Die gesin met 'n gestremde gesinslid 

soek verlossing, want die toestand met die gestremde gesinslid is van 

so 'n aard dat die gesin chroniese rou ervaar en hulleself isoleer. Die 

hoe vlakke van stres wat met die versorgiqg gepaardgaan bring 

spanning in die huwelik asook tussen die gesinslede. 
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6.5.2 Hoe om van die ellendellyding verlos te word 

Die pastorale begeleiding moet die weg van verlossing in en deur die 

Here Jesus Christus duidelik aantoon. Die gesin moet verstaan dat God 

Self in die Persoon van die Seun in hulle lyding kom deel het. Hy het 

die lydende God kom word om elkeen wat in Hom glo sodoende te 

verlos. 

Tog is dit ook belangrik om die gesin daarop te wys dat die verlossing 

nie sommer oornag kom nie. Die verlossing is 'n proses. In Rom. 8 wys 

die apostel Paulus op die feit dat die lyding wat die gelowige op hierdie 

aarde verduur in werklikheid geboortepyne is. Die Here Jesus Christus 

is besig om elke kind van God uit die ellende van die sonde op hierdie 

aarde uit te dra na die plek wat Hy in die vaderhuis gereedmaak. Die 

gelowiges het dus nou reeds deel aan die nuwe oorwinnende lewe in 

Christus, maar nog nie ten volle nie. Dit is eers in die ewige lewe waar 

die volle heerlikheid en volkome verlossing ten opsigte van 'n gestremde 

liggaani ook ervaar sal word. 

6.5.3 Hoe om vir so 'n verlossing dankbaar te wees 

Ware verlossing het ware dankbaarheid tot gevolg. Elkeen wat die 

verlossingswerk van die Here Jesus Christus in sylhaar persoonlike 

lewe ervaar, wil uit dankbaarheid diensbaar aan die Here wees. 

Omdat die gelowige saam met Christus in 'n nuwe lewe opstaan en 

onder die lewewekkende krag van die Heilige Gees as oorwinnaar lewe, 

word sy lewende geloof sigbaar in dade wat van liefde en dankbaarheid 

getuig. 

Die Here verwag immers dat die dankbaarheid teenoor Hom in praktiese 

geloofsdade teenoor die gelowige se naaste betoon moet word (vgl. 

Matt 2540). 'n Goeie boom dra mos goeie vrugte! 
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Die gelowige sal dus die gestremde gesinslid met baie geduld, 

opoffering, vriendelikheid en liefde versorg. Die geloofsdade werk egter 

nie net selfgesentreerd in die sin dat net die gesin en gestremde 

gesinslid met liefde en deernis versorg word nie, geloofsdae word ook 'n 

aktiewe uitreik na ander mense in soortgelyke situasies. 

Gesinne met gestremde gesinslede kan sin in hulle lyding beleef 

wanneer hulle die ware verlossende werk van die Here Jesus Christus 

leer ken, saam met Hom in 'n nuwe lewe opstaan en onder leiding van 

die Heilige Gees diensbaar word in die Here se koninkryk deur sigbare 

dade van liefde en opoffering. 

6.6 SLOT 

Hierdie navorsing het sy oorsprong in die lyding wat die navorser en sy 

gesin persoonlik ervaar met 'n erg gestremde kind in die gesin. In sy 

pastorale werk het die navorser insig verkry in die lyding van ander 

gesinne wat gestremde gesinslede versorg. 

Die waarom-vrae asook vrae oor die sin van lyding het verder as 

aansporing gedien om dieper te delf. 

Die belangrikste perspektief wat die navorsing vir die navorser self 

geopen het, is die feit dat lyding wat met gestremdheid gepaard gaan 'n 

noodwendige gevolg van die sondeval is. God het sy Seun na hierdie 

aarde gestuur om in die lyding te kom intree en sy kinders hier uit te dra. 

Elkeen wat deur 'n ware geloof in Christus ingelyf is, beleef die 

verlossing en is saam met Christus op pad na die ewige heerlikheid 

waar net volmaaktheid heers. 

Omdat die gelowige hierdie verlossing ervaar, sal sylhaar dankbaarheid 

in praktiese geloofsdae gestalte kry. Die gelowige wat die nuwe lewe in 



Christus ontvang, is bereid om onder leiding van die Heilige Gees ook 'n 

verskil in ander mense, wat ly, se lewens te maak. 



7. TERREINE VIR MOON'TLIKE VERDERE STUDIE 

1. Die invloed van 'n erg gestremde kind op sylhaar broers en susters 

en hoe hulle pastoraal versorg kan word. 

2. Die rol wat die gemeenskap van gelowiges binne 'n gemeente kan 

speel ten opsigte van die ondersteuning vir 'n gesin met 'n erg 

gestremde kind. 

3. Die pastorale versorging van 'n gesin met 'n geestesgestremde kind. 

4. Die geloofservaring van 'n gestremde gesinslid binne 'n gesinsopset. 
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