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Vir Lana, SW en Isak... en kinders... 



 

“Don’t push these children away.  Don’t ever get between them and Me.  

These children are at the very centre of life in the kingdom.” 

(Mark 10: 14, 15 uit “The Message” van Eugene Peterson) 

 

Dankie Liewe Jesus... 

 Dankie liewe Jesus, dat U vir my die vermoë gegee het om te kan studeer – al die lof 

en eer kom U alleen toe! 

 Dankie liewe Jesus vir my wonderlike vrou, Lucille, wat so baie geduldig met my was 

terwyl ek geleer het om u kinders te help.  Dankie dat sy so lief vir my is!  Help my 

om altyd vir haar goed te wees. 

 Dankie liewe Jesus vir drie pragtige kinders, Lana, SW en Isak, vir wie ek ’n pappa kan 

wees.  Leer my om hulle van U te leer in alles wat ek doen. 

 Dankie liewe Jesus vir my pappa en mamma, wat my van U geleer het en so baie 

gehelp het met die lewe. 

 Dankie liewe Jesus vir mense soos Emile en Jeanette wat U oor my pad bring om vir 

my ’n inspirasie te wees wanneer ek met u kinders werk. 

 Dankie liewe Jesus vir Prof Ben, wat met soveel deernis vir my gehelp het om op die 

regte manier te leer om u kinders te kan help. 

 Dankie liewe Jesus vir tannie Gerda in die biblioteek, wat soveel keer vir my gehelp 

om die regte boeke te kry. 

 Dankie liewe Jesus vir tannie Maretha wat gesorg het dat ek nie spelfoute maak nie 

en dat ek alles wat ek wou sê, reg gesê het. 

 Dankie liewe Jesus vir die Universiteit wat my gehelp met geld om te kan leer. 

 Dankie liewe Jesus vir my twee gemeentes, Kenhardt en Kempton-kruin, wat vir my 

tyd gegee het om te leer. 

 Dankie liewe Jesus vir my kollegas, Danie en Neels, wat voluit aangegaan het in die 

koninkryk terwyl ek nie daar kon wees nie om saam met hulle te werk nie. 

 Dankie liewe Jesus dit vir my lekker kon wees om te leer! 

Hierdie hele proefskrif, Here Jesus, is ’n dankoffer aan U!  Help my dat hierdie nie die einde 

is van die werk nie, maar die begin van ’n reis waarin u kinders wat seer het, gehelp kan 

word.  Soli Deo Gloria! 

Amen 

 



Opsomming/ Abstract 

OPSOMMING 

 

 

 

Kan Bybelse narratiewe aangewend word in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders tussen die ouderdom 6 en 13 jaar?  Indien wel, hoe word Bybelse 

narratiewe effektief aangewend in die pastorale versorging van laerskoolkinders 

tussen die ouderdom 6 en 13 jaar?  Met hierdie vrae in gedagte, is die navorsing 

aangepak wat uiteindelik ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders tussen die ouderdom 6 en 13 jaar daar 

sou stel.  Die navorsing is gedoen deur gebruik te maak van Zerfass (1974: 166 e.v.) 

se metode. 

 

 Die basisteoretiese deel van die studie is gedoen deur middel van 

literatuurstudie.  Daar is begin met ’n ondersoek na Bybelse perspektiewe op 

die pastoraat.  Dit is gevolg deur ’n ondersoek na Bybelse perspektiewe op 

narratiewe pastoraat. Die basisteoretiese deel van die studie is voltooi deur ’n 

ondersoek na die grondbeginsels in die pastoraat aan kinders, met spesifieke 

verwysing na kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 

 Die metateoretiese deel van die studie is gedoen deur ’n oorsig oor die 

hantering van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 deur die verloop van 

die geskiedenis van die Westerse kultuur.  Hierna is ’n studie gemaak van 

perspektiewe vanuit die aangrensende wetenskappe, rakende die waarde van 

’n narratiewe benadering tot die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13.  Dit is gevolg deur die identifisering van die mees algemene 

pastorale behoeftes van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, aan 

die hand van ’n empiriese ondersoek. 

 Die praktykteoretiese deel van die studie is gedoen deur riglyne neer te lê vir 

die toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Dit is gevolg deur ’n illustrasie van die 

toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, aan die hand van gevallestudies.  

Hierdie deel van die studie is afgesluit met die daarstelling van ’n model vir 
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die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening van kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 

 

Hierdie studie het sukses behaal in die neerlê van ’n model vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastorale bediening van kinders tussen die ouderdom van 

6 en 13 jaar.  Die model is daargestel binne die epistemologiese raamwerk van ’n 

post-postmoderne epistemologie.  Hierdie model toon aan dat Bybelse narratiewe 

wel suksesvol gebruik kan word in die pastorale versorging van laerskoolkinders en 

dit bied ook praktiese riglyne vir die praktiese toepassing daarvan. 

 

Sleutelterme 

 

 Pastoraat 

 Pastorale versorging 

 Narratief/ Narratiewe 

 Pastorale behoeftes 

 Kind(ers) 

 Laerskoolkind(ers) 

 Postmodern 

 Post-postmodern 

 

Terreine vir Verdere Ondersoek 

 

 Die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

voorskoolse kinders (2 tot 6 jaar). 

 Die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van tieners   

(13 tot 18 jaar). 

 Die gebruik van Bybelse etiek in die pastorale versorging van laerskoolkinders 

(6 tot 13 jaar). 

 Pastorale versorging binne die epistemologiese raamwerk van ’n post-

postmoderne epistemologie 
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ABSTRACT 

 

 

 

Can Biblical narratives be applied to the pastoral care of primary school children 

between the ages of 6 and 13?  If so, how are Biblical narratives effectively applied 

in the pastoral care of primary school children between the ages of 6 and 13?  With 

these questions in mind, this research was undertaken with the goal in mind to 

eventually put forward a model for the use of Biblical narratives in the pastoral care 

of primary school children between the ages of 6 and 13.  The research was done by 

making use of the research method of Zerfass (1974: 166). 

 

 The basic-theoretical phase of this study was done by means of a study of 

available literature.  It began by an enquiry into the relevant Biblical 

perspectives on pastoral care and was followed by a further inquiry into the 

relevant Biblical perspectives on narrative pastoral care.  This phase of the 

study was completed by an inquiry on the basic principles of pastoral care of 

children, with specific reference to children between the ages of 6 and 13. 

 The meta-theoretical phase of this study was done by an overview of the 

handling of children between the ages of 6 and 13 through the course of 

history in Western society.  This was followed by a study of adjacent 

disciplines concerning the value of a narrative approach to the pastoral care 

of primary school children between the ages of 6 and 13.  The next part of this 

phase was done by identifying the most common pastoral needs of children 

between the ages of 6 and 13, by means of an empirical enquiry. 

 The practice-theoretical phase was done by providing guidelines for the 

application of Biblical narratives in the pastoral care of children between the 

ages of 6 and 13.  This was followed by an illustration of the application of 

Biblical narratives in the pastoral care of children between the ages of 6 and 

13, by means of case studies.  This phase of the study was completed by 

providing a model for the use of Biblical narratives in the pastoral care of 

primary school children between the ages of 6 and 13. 
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This study has achieved success by providing a model for the use of Biblical 

narratives in the pastoral care of primary school children between the ages of 6 and 

13.  The model was provided within the epistemological framework of a post-

postmodern epistemology.  This model shows that Biblical narratives can be 

successfully applied in the pastoral care of primary school children and it also 

provides practical guidelines in the practical application of it. 

 

 

Key Terms 

 

 Pastoral care 

 Narrative 

 Pastoral needs 

 Child(ren) 

 Primary school children 

 Postmodern 

 Post-postmodern 

 

 

Areas of Further Enquiry 

 

 The application of Biblical narratives in the pastoral care of pre-school 

children (2 to 6 years). 

 The application of Biblical narratives in the pastoral care of teenagers (13 to 

18 years). 

 The application of Biblical ethics in the pastoral care of primary school 

children (6 to 13 years). 

 Pastoral care within an epistemological framework of a post-postmodern 

epistemology. 
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HOOFSTUK 1 

 

 

Inleiding  

 

1.1. ORIËNTERING EN PROBLEEMSTELLING 

 

Gedurende die afgelope dekade is daar redelik navorsing gedoen oor die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat (Baggerly & Exum 2008, 

Bailey 2007;  Camille 2006;  Gould 2006; Truneckova & Viney 2006;  Hutchby 

2005; Neven 2005; Van Velsor 2004; Botha 2003; Mcconnell & Sim 2000; 

Sonstegard 1998).  Billington (2006: 129 – 148) behandel op ŉ psigologiese 

vlak die gebruik van narratiewe, maar maak nie van Bybelse narratiewe 

gebruik nie. 

 

Die pastorale bediening van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, 

het ook aandag geniet in die afgelope dekade (Bennink 2006; De Beer 2006; 

Pinkard & Heflinger 2006; Johnson 2004).  Die toepassing van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan kinders het egter nog weinig aandag geniet.  

Van Heerden (2004) skenk in haar studie aandag aan die interaksie tussen 

sosiale omstandighede en selfkonsep in die middelkindertydperk 

(laerskoolkind), terwyl Geldard & Geldard (2008: 25 – 45) en Billington (2006: 

19 – 31) die onderskeiding van laerskoolstadium van ander stadia maak in die 

versorging van kinders wat verskillende probleme behandel wat moontlik deur 

pastorale berading hanteer kan word.  Dit sluit in:  selfbeeld, rousmart en die 

verwerking van die verlies van ouers aan die dood, die hantering van die 

egskeiding van ouers, hantering van natuurrampe, verwerking van spanning 

in kinders, hantering van boelies by die skool, die hantering van molestering, 

en leerprobleme (Baggerly & Exum 2008; Geldard & Geldard 2008; Billington 

2006;   Gould 2006;  Johnson 2004;  Van Heerden 2004).  Van Heerden 

(2004) toon die verband aan tussen sosiale ondersteuning en selfkonsep van 

ŉ laerskoolkind.  Behalwe vir hierdie bronne is daar in die onlangse verlede 

nie spesifieke studies gedoen rondom die geestelike- en geloofsprofiel van 
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kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar nie.  Religieuse konsepte 

rakende kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar het ook nie spesifieke 

aandag in onlangse navorsing geniet nie. 

  

ŉ Volledige soektog van die beskikbare bronne kon slegs een skripsie 

oplewer waar ŉ Bybels-narratiewe model tot kinderberading nagevors is 

(Pretorius 2000).  Hierdie studie van Pretorius (2000) het egter nog leemtes 

gelaat wat verder ondersoek kan word.  Dit verwys na kinderberading in die 

algemeen, en is dus nie gefokus op ŉ spesifieke ouderdomsgroep nie.  Die 

studie toon ook slegs aan hoe een Bybelse narratief (Genesis 37, 39-50) 

gebruik word in die proses van kinderberading (Pretorius 2000: 94-114).  ŉ 

Model vir die pastorale bediening aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar aan die hand van Bybelse narratiewe, ontbreek in die navorsing wat 

tot op hede gedoen is. 

 

ŉ Navorsingstudie wat poog om ŉ model vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastorale versorging van kinders tussen die ouderdom van 6 

en 13 daar te stel, sal begin by ŉ ondersoek na Bybelse perspektiewe op 

pastoraat, die narratiewe pastoraat en die pastoraat aan kinders van hierdie 

ouderdom.  So ŉ studie sal poog om die grondbeginsels neer te lê vir die 

daarstelling van ŉ model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.   

 

Die volgende probleem wat na vore tree in hierdie navorsingsproses is die 

subjek van die pastoraat waaroor die navorsing gedoen word, nl. die kind 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Die navorsing sal ondersoek in stel na 

die spesifieke pastorale behoeftes van kinders in hierdie ouderdomsgroep.  

Aandag sal geskenk word aan die hantering van kinders in ŉ pastorale 

situasie.  Perspektiewe vanuit die Kommunikasiekunde, Psigologie, 

Sosiologie en Maatskaplike Werk met betrekking tot die pastoraat aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, sal ook verreken word.  ŉ Empiriese 

ondersoek kan ook aangewend word in die identifisering van die pastorale 

behoeftes van ŉ kind tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  

 



Hoofstuk 1.  Inleiding 

 

3 

 

Wanneer hierdie probleme deur middel van toepaslike navorsing toegelig is, 

kan die studie voortbeweeg na ŉ ondersoek oor die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  

In die proses van die daarstel van ŉ model (raamwerk waarvolgens Bybelse 

narratiewe gebruik word) vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, sal riglyne 

neergelê word vir die praktiese gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar en daar sal 

aangetoon hoekom die gebruik Bybelse narratiewe geskik is vir die pastoraat 

aan hierdie kinders.  Die gebruik van hierdie riglyne sal geïllustreer word aan 

die hand van gevallestudies ten einde aan te toon hoe die voorgestelde 

riglyne, en die uiteindelike model, in die praktyk kan funksioneer. 

 

Sentrale Navorsingsvraag: 

Die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie is:  Watter paslike model(le) 

kan vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar daargestel word? 

Vrae wat hieruit voortspruit is: 

 Watter toepaslike Bybelse perspektiewe kan vir die pastorale 

begeleiding van kinders aan die hand van Bybelse narratiewe 

uitgesonder word? 

 Wat is die spesifieke pastorale behoeftes (met inagneming van 

psigologiese, sosiologiese en maatskaplike aspekte) van kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar? 

 Watter Bybelse riglyne moet verreken word in die daarstelling van ŉ 

model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan 

kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar?  (Hoe word Bybelse 

narratiewe aangewend met betrekking tot die hantering van spesifieke 

pastorale behoeftes?) 
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1.2. DOELSTELLING EN DOELWITTE 

 

Hierdie navorsing het dit ten doel om ŉ model daar te stel vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 

en 13 jaar. 

 

Die  spesifieke doelwitte van die navorsing is om: 

 Die toepaslike Bybelse perspektiewe op die pastoraat, die narratiewe 

pastoraat en die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar uit te sonder. 

 Die spesifieke pastorale behoeftes (met inagneming van psigologiese, 

sosiologiese en maatskaplike aspekte) van kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar te identifiseer en te omskryf deur middel 

van ’n literatuur en ’n empiriese studie. 

 Die toepaslike riglyne vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar neer te lê, 

ten einde ŉ model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan hierdie kinders daar te stel en aan te toon hoe Bybelse 

Narratiewe effektief aangewend kan word in die aanspreek van 

spesifieke pastorale behoeftes van kinders tussen die ouderdom van 6 

en 13 jaar.  

 

1.3. SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 

 

Beginsels vanuit die Skrif met betrekking tot Bybelse narratiewe kan 

aangewend word vir die daarstelling van ŉ model vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastorale versorging van spesifieke pastorale behoeftes van 

kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 
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1.4. METODOLOGIE 

 

Die Gereformeerde teologiese tradisie is die vertrekpunt van die navorsing in 

hierdie studie.  Die metode van Zerfass (1974: 166 e.v.) word gebruik vir die 

navorsing in hierdie proefskrif.  Hierdie metode bevat:  ŉ basisteorie wat uit 

die teologiese tradisie gevorm word;  ŉ metateorie wat uit ander grens- en 

hulpwetenskappe gevorm word en wat meehelp om praktykteoretiese 

perspektiewe te bepaal;  en vanuit hierdie twee domeine, ŉ poging om ŉ 

nuwe of aangepaste praktykteorie daar te stel. 

 

Met die doelstellings van hierdie navorsing voor oë, sal daar van die 

metodologie gebruik gemaak word: 

 

 ŉ Basisteorie sal gevorm word deur ŉ omvattende studie van die 

literatuur rakende   Bybelse perspektiewe op die volgende:  die 

pastoraat in die algemeen, die narratiewe pastoraat en die pastoraat 

aan kinders, met spesifieke verwysing na kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar.    

 Op die terrein van die metateoretiese sal begin word met ŉ studie van 

literatuur rakende die hantering van kinders deur die verloop van die 

geskiedenis van die Westerse kultuur.  Dit sal gevolg word deur ŉ 

literatuurstudie van die naaswetenskappe van Kommunikasiekunde, 

Psigologie, Sosiologie en Maatskaplike Werk rakende die hantering 

van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Dit word gevolg 

deur ŉ empiriese ondersoek ten einde die impak wat Bybelse 

narratiewe op die aanspreek van die mees algemene pastorale 

behoeftes van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te bepaal. 

 Met inagneming van die resultate wat verkry is deur die vorming van 

die basisteorie en die metateorie, sal daar aan die hand van die 

literatuur beskikbaar riglyne neergelê word vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar.  Dit sal aangevul word met ŉ empiriese illustrasie van die 

toepassing van Bybelse narratiewe op die pastorale bediening aan 
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kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, aan die hand van 

gevallestudies.  Die studie word afgesluit deur ŉ model vir die gebruik 

van Bybelse Narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar, te formuleer.  
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1.5. ’N SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE KORRELASIE TUSSEN 

DIE PROBLEEMSTELLING, DOELWITTE EN METODOLOGIE 

 

Probleemstelling Doelstellings Metodologie 

Watter toepaslike Bybelse 

perspektiewe kan vir die 

pastorale begeleiding van 

kinders aan die hand van 

Bybelse narratiewe uitgesonder 

word? 

Om die toepaslike Bybelse 

perspektiewe op die pastoraat, 

die narratiewe pastoraat en die 

pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar uit te 

sonder. 

ŉ Deeglike studie van die 

literatuur rakende   Bybelse 

perspektiewe op die volgende:  

die pastoraat in die algemeen, 

die narratiewe pastoraat en die 

pastoraat aan kinders, met 

spesifieke verwysing na kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar. 

Wat is die spesifieke pastorale 

behoeftes (met inagneming van 

psigologiese, sosiologiese en 

maatskaplike aspekte) van 

kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar? 

Om die spesifieke pastorale 

behoeftes (met inagneming van 

psigologiese, sosiologiese en 

maatskaplike aspekte) van 

kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar te identifiseer 

en te omskryf. 

ŉ Studie van literatuur rakende 

die hantering van kinders deur 

die verloop van die geskiedenis.  

ŉ Literatuurstudie van die 

naaswetenskappe van 

Kommunikasiekunde, 

Psigologie, Sosiologie en 

Maatskaplike Werk rakende die 

pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar.  ŉ 

Empiriese ondersoek om die 

mees algemene pastorale 

behoeftes van kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar 

te bepaal. 

Watter Bybelse riglyne moet 

verreken word in die daarstelling 

van ŉ model vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar? 

(Hoe word Bybelse narratiewe 

aangewend met betrekking tot 

die hantering van spesifieke 

pastorale behoeftes?)  

Om die toepaslike riglyne vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe 

in die pastoraat aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 

13 neer te lê, ten einde ŉ model 

vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan 

kinders van hierdie ouderdom 

daar te stel en aan te toon hoe 

Bybelse narratiewe effektief 

aangewend kan word in die 

aanspreek van spesifieke 

pastorale behoeftes van kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar. 

Die neerlê van riglyne vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe 

in die pastoraat aan 

laerskoolkinders.  ŉ Empiriese 

illustrasie van die toepassing 

van Bybelse narratiewe in die 

pastorale bediening aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar aan die hand van 

gevallestudies.  Die formulering 

van ŉ model vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die 

pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar. 
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HOOFSTUK 2 

 

 

Bybelse perspektiewe op die Pastoraat 

 

Hierdie navorsing, wat die daarstelling van ŉ Model vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar ten 

doel het, begin in hierdie hoofstuk op basisteoretiese vlak met ŉ blik op Bybelse 

perspektiewe op die pastoraat.  In hierdie blik op Bybelse perspektiewe op die 

pastoraat gaan daar in die eerste plek aandag geskenk word aan die belangrikste 

protagoniste (in alfabetiese volgorde) van die wetenskap van die pastoraat.  Hulle 

onderskeie bydraes tot die wetenskap van die pastoraat sal vanuit ŉ Bybelse 

perspektief beoordeel word, in die lig van die onderwerp van hierdie studie.  Die 

hoofstuk sal afgesluit word deur ŉ samevatting van belangrike Bybelse perspektiewe 

(primêr en sekondêr) wat die studie van die belangrikste protagoniste van die 

pastoraat opgelewer het, daar te stel. 

 

2.1.  DIE BELANGRIKSTE PROTAGONISTE IN DIE WETENSKAP VAN DIE 

PASTORAAT 

 

Vanuit die Gereformeerde teologiese invalshoek van hierdie studie, is die volgende 

protagoniste in die wetenskap van die pastoraat gekies, elkeen vanweë hul 

besonderse bydrae tot die wetenskap van die pastoraat vanuit ’n gereformeerde 

invalshoek, om sodoende ŉ basisteorie te vorm in ŉ Bybelse perspektief op die 

pastoraat: 
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2.1.1. J.E. Adams (1973, 1976, 1979) 

Met sy Noutetiese model tot die pastoraat het Adams ŉ besondere bydrae tot die 

wetenskap van die pastoraat gelewer.  Die belangrikste aspekte van sy noutetiese 

model is die ontmitologisering van die psigoterapie (1973: 71 - 102) en die klem op 

die rol van sonde as oorsaak van pastorale probleme (1973: 117 - 140).   

 

2.1.1.1.  Die Ontmitologisering van die Psigoterapie:  Adams (1979: 1 - 10) lê 

sterk klem op die noodsaaklikheid van teologie in die wetenskap van berading.  Hy 

maak in hierdie opsig die stelling dat daar geen ander handboek vir pastorale terapie 

is as die Woord van God nie. Vir ’n persoon wat bely dat hy ’n Christen is, is die 

Woord die basis van alle berading, aangesien die Woord omvattend is om relevant 

te wees tot elke situasie waar daar berading nodig is.  Ter stawing van hierdie 

stelling haal Adams (1979: 38 - 56) Psalm 139 aan.  Hierdie Psalm lê klem daarop 

dat God die leefwêreld van die mens bepaal en dat die mens deur die sonde die 

harmonie met God versteur.  Die versteurde leefwêreld van die mens veroorsaak dat 

daar by die mens ŉ ernstige ongemak bestaan.  Die ongemak wat die mens beleef, 

kan toegeskryf word aan die verwydering tussen God en mens wat deur die sonde 

van die mens ontstaan.  Tog kom die wonder van God se teenwoordigheid in die 

lewe van die mens na vore in Psalm 139.  God is in die mens se lewe teenwoordig, 

God is by die mens, God is rondom die mens, in alles en in sy leefwêreld.  Volgens 

Adams (1979: 46 - 51) is die pastoraat ten nouste besig met die herstel-aksie van 

God in die gebroke leefwêreld van die mens.  Psigoterapie staan dus ondergeskik tot 

die verlossingswerk wat God in die gebrokenheid van die mens verrig. 

 

In die ontmitologisering van die Psigologie wys Adams (1973: 71 - 97) op die 

verskillende benaderings tot berading.  In die volgende figuur stel Adams (1973: 73) 

die verskillende benaderings tot berading voor: 
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Nie-Christelike Benaderings: 

Algemene 

Benadering 
Spesifieke Tipe 

Die Mens se 

Probleem 
Oplossing 

Eksperkennis Freudiaans 
Gebrekkige 

Sosialisering 

Rekonsiliasie deur 

ŉ ekspert 

Eksperkennis Skinneriaans 
Omgewings-

kondisionering 

Rekonsiliasie deur 

ŉ ekspert 

Algemene kennis Rogeriaans 
Onvermoë om volle 

potensiaal te bereik 

Hulpbronne in die 

self van die mens 

Algemene kennis 
Groepe van 

Integriteit 

Slegte optrede 

teenoor ander 

Hulpbronne in die 

self van die mens 

en groep 

 

Christelike Benadering: 

Algemene 

Benadering 
Spesifieke Tipe 

Die Mens se 

Probleem 
Oplossing 

Geopenbaarde 

Kennis 

Christelik Sonde teen God Hulpbronne van die 

Heilige Gees in die 

Woord 

 

Figuur 1 

In die eerste plek is daar diegene wat glo dat berading alleenlik gedoen kan word 

vanuit ŉ basis van ekspertkennis.  Hiervolgens word berading beperk tot ŉ klein elite 

van beraders wat berading met eksklusiewe ekspertkennis tot hulle beskikking doen.  

Die leidende figure in hierdie benadering tot berading is Sigmund Freud en B.F. 

Skinner.  Hulle glo dat eksperts die genesing moet bied en dat dit net eksperts is wat 

oor die nodige kennis beskik om dit te kan doen.  Die Ekspertkennis-benadering is 



Hoofstuk 2.  Bybelse perspektiewe op die Pastoraat 

11 

 

gebaseer op die aanname dat die mens geen aandeel in sy ellende het nie.  Volgens 

Adams (1973: 76) is hierdie benadering is sy wese nie-Christelik.   

 

Teenoor die Ekspertkennis-benadering staan die Algemene Kennis benadering.  In 

die Algemene Kennis-benadering lê die kennis gesetel in die kliënt.  Die hoofrol van 

die berader is om die kliënt te help om homself te kan help.  Die hoofsaaklike 

oorsaak van die probleme by die mens is, volgens die Algemene Kennis-benadering, 

dat die mens nog nie sy volle potensiaal bereik het nie, of dat daar nog ŉ mate van 

ontwikkeling by die mens moet plaasvind.  Die berader is in der waarheid daar om 

hierdie ontwikkeling of bereiking van die volle potensiaal te help fasiliteer.  Die 

oplossing vir die probleme van die mens is volgens hierdie benadering in homself 

gesetel.  Daarom beskik die mens oor sy eie hulpbronne om self by die oplossing vir 

die probleme te kan uitkom.  Die berader se rol is om hierdie hulpbronne te help 

ontgin.  Adams (1973: 86) se grootste kritiek teen die Algemene Kennis benadering 

is dat dit oordrewe humanisties van aard is. 

 

Met die bogenoemde kritiek teenoor nie-Christelike benaderings, stel Adams (1973: 

92 - 97) ŉ Christelike benadering voor.  In ŉ wêreld van verdraaide waarhede begin 

ŉ Christelike benadering met ŉ soeke na die waarhede van God se skepping.  Dit 

beteken dat so ŉ benadering tot berading vanuit ŉ Christelike vertrekpunt geskied en 

deurlopend daarna strewe om die Christelike vertrekpunt van die benadering tot sy 

reg te laat kom in die metodologie wat toegepas word in die proses van berading.  

Vanuit die invalshoek van ŉ Bybelse fundering kan die Christelike berader kennis 

neem van, ŉ evaluering doen van, en die waarheid van die Skrif tot sy reg laat kom 

in die lewe van die kliënt wat hy in die proses van berading bystaan.   

 

Vir Adams (1973: 93 - 95) speel die woorde van Paulus aan Timoteus in 2 Timoteus 

3: 15 – 17 ŉ baie belangrike rol om die funksies van die kennis van die verlossing 

(geopenbaarde waarheid van God) in die pastoraat te verwoord.  Die kennis van die 

verlossing (geopenbaarde waarheid van God) verleen die krag om vier dinge te 
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doen.  Hierdie vier aksies is vir Adams (1973) sentraal tot die pastoraat:  1) in die 

waarheid te onderrig (die daarstelling van norme en waardes vir die geloof en lewe);  

2) dwaling te bestry (teregwysing van afdwaling wat help om ŉ oortuiging van die 

verkeerde te bring);  3) verkeerdhede reg te stel (epanorthousin, wat letterlik beteken 

om “weer reguit te stel” – om Christene te lei tot ŉ lewensweg van regverdigheid en 

geregtigheid); en 4) ŉ regte lewenswyse te kweek (die Skrif wat voortdurend 

werksaam is om menselewens te struktureer op ŉ weg van heiligmaking).  Na 

aanleiding van hierdie Skrifbegronding, wys Adams (1973: 95 - 97) op die volgende 

vier aksies van die pastoraat aan die lig:  1) ŉ Beoordelende aksie – beoordelend in 

die lig van Bybelse norme en standaarde rakende die noutetiese benadering tot die 

pastoraat;  2) ŉ Skuldverklarende aksie – begeleiding van die kliënt om by ŉ punt uit 

te kom waar die rol van die sonde duidelik word in die probleem wat die kliënt 

ondervind;  3) ŉ Veranderende aksie – begeleiding van die kliënt om die 

noodsaaklikheid van ŉ ommekeer weg van die sondige bestaan te besef;  4) ŉ 

Strukturerende aksie – ŉ proses van toerusting waar die kliënt met Bybelse 

vaardighede toegerus word om die kliënt te bemagtig tot ŉ lewe wat vry is van die 

probleme wat vroeër ondervind is. 

 

2.1.1.2.  Die klem op die rol van sonde as oorsaak van pastorale probleme:  

Adams (1973: 117 - 118) maak die stelling dat berading gelykstaande is aan 

geestelike oorlogvoering.  Ter stawing hiervan haal hy uit Efesiërs 6: 12 aan.  Hy 

meen dat ŉ Christelike berader homself moet beskou as ŉ soldaat vir Christus wat 

die volle wapenrusting van Efesiërs 6: 14 – 16 moet aantrek wanneer berading 

gedoen word.  In die pastoraat moet die vyand in al die verskillende manifestasies 

waarin hy na vore kom, oorwin word.  Die berader moet in die besonder daarop 

bedag wees dat die vyand daarop uit is om pastorale probleme uit te buit. 

 

Verder wys Adams (1973: 118 – 120) daarop dat daar in die pastoraat ŉ onderskeid 

blyk te wees tussen ŉ begeerte-ingesteldheid en ŉ gemotiveerde lewe.  Die sonde 

speel ŉ groot rol in die lewe van ŉ mens wat in alles daarop ingestel is om sy 

begeertes te bevredig.  Dit gee aanleiding tot die ontstaan van pastorale probleme 
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wanneer ŉ mens net daarvoor lewe om begeertes te bevredig.  Die rol van die pastor 

is om die kliënt te begelei om op die weg van heiligmaking die lewensingesteldheid 

van begeerte-bevrediging te oorwin deur ŉ gemotiveerde lewe te lei.  Hier is dit die 

kennis van die verlossing (vergelyk 2.1.1.1. paragraaf 6, hierbo) wat dien as die 

motiverende aspek tot ŉ lewe wat ingerig is volgens die Woord van God.  Dit is 

alleen ŉ oortuigde bewustheid van die liefde van God, in Christus (Johannes 3: 16 

en Galasiërs 2: 20), wat waarlik kan motiveer tot ŉ lewe wat toegewy is aan die wil 

van God. 

 

Adams (1973: 120, 121) waarsku teen ŉ gevoels-georiënteerde benadering tot die 

pastoraat.  Om die kliënt toe te laat om op te tree volgens sy gevoelens, staan lynreg 

teenoor gehoorsaamheid aan die Woord.  Menslike gevoelens is deur die sonde 

besmet en dra onvermydelik by tot die pastorale probleme wat mense ondervind.  In 

die lig hiervan wys Adams (1973: 121 - 123) daarop dat daar in die proses van 

besluitneming ŉ duidelike onderskeid getref moet word tussen wat die kliënt wil hê in 

ŉ bepaalde situasie en wat God wil hê vir daardie selfde situasie.   

 

Die rol van die pastor is ten diepste om die kliënt daarvan te oortuig dat daar in 

Christus ŉ Bybelse basis van hoop is (Adams 1973: 140).  Die hoop wat daar in 

Christus is, is hoop op daadwerklike verandering.  Dit staan sentraal tot Adams 

(1973, 1976, 1979) se pastorale benadering dat die gewoontes van die vorige 

sondige manier van lewe verander kan word deur middel van ŉ pastorale proses wat 

gebaseer is op die Woord van God.    

 

Daar bestaan egter die gevaar in Adams se benadering (1973, 1976, 1979) tot die 

pastoraat dat die waarde van kennis van die naaswetenskap van die Psigologie 

misken kan word.  Die beginsels wat hy hierbo neerlê, is baie belangrik vir die 

pastoraat, maar die bydrae van die Psigologie kan nie misken word in die 

beoefening van die wetenskap van die pastoraat nie. 
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2.1.2. J.D. Benoit (1947) 

 

Benoit (1947) bring die werk van Calvyn in konteks met die pastoraat.  Op grond van 

die Institusie van Calvyn lê hy beginsels neer waarvolgens die pastoraat beoefen 

moet word (Benoit 1947: 47).  Benoit (1947: 48) beskryf die Institusie van Calvyn as 

’n boek van geloof waarvolgens die verskillende bedieninge van die kerk ingerig kan 

word.  In die konteks van hierdie studie lei sy stelling daartoe dat die Institusie van 

Calvyn ook rigtinggewend tot die pastoraat is.  In die daarstelling van beginsels vir 

die bediening (in hierdie opsig vir die pastoraat), fokus Benoit (1947: 48 - 60) op die 

volgende geloofsaspekte:  die soewereiniteit van God;  die verstaan van siekte;  

lewe en dood;  die identiteit van die mens;  die eer van God;  gehoorsaamheid;  die 

eenheid met Christus;  die totale verlorenheid van die menslike natuur;  en die 

verantwoordelikheid van die mens. 

 

Die soewereiniteit van God staan sentraal in die teologie van Calvyn.  Dit is ook die 

sleutel tot die teologiese sisteem van Calvyn en sy hele geloofsindeling (Benoit 

1947: 48).  Die leer van die regverdiging uit die geloof bou voort op die soewereiniteit 

van God.  Die soewereine God is die eerste en hoogste oorsaak van alle dinge bo 

enige ander sekondêre oorsaak van enige gebeurtenis.  God doen alles.  Alles kom 

van Hom en alles bestaan deur Hom.  Hy is die enigste handelende oorsaak in die 

heelal en alles wat gebeur, is enkel en alleen deel van die openbaring van sy 

Goddelike plan.  So is alles in die skepping onderworpe aan die voorsieningheid van 

God.  Niks gebeur in die skepping sonder dat God daaroor beskik nie.  Op hierdie 

vaste fondament rus Calvyn se begronding van pastorale versorging.  Die 

soewereiniteit van God is die uitgangspunt van sy vermaning, aanmoediging en 

troos.  Hy keer telkens terug na die soewereiniteit van God wanneer hy mense 

versterk in die wisselvalligheid van hulle aardse bestaan.   

 

Wat siekte betref, stel Calvyn dit ook onomwonde dat siekte en alle ander 

beproewinge ook van God af kom (Benoit 1947: 48, 49).  Die mens moet, te midde 
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van die lyding en swaar, leer om te aanvaar dat siekte of lyding iets is waaroor God 

beskik.  Lewe en dood is eweneens in die hand van God.  Genesing is die werk van 

God en deur sy genadige beskikking het die dood geen mag meer oor die gelowige 

nie.  Die werk van die satan is aan bande gelê en hy is soos ’n wilde dier wat aan ’n 

ketting vasgemaak is.  God laat satan begaan, maar Hy beperk die gevolg van sy 

vernietiging.  Ook die siening van dood en siekte herlei Calvyn terug na die 

soewereiniteit van God.  God roep, beveel en stuur, Hy beproef en verwerp, maar Hy 

rig ook die mens weer in genade op om die taak te kan vervul waarvoor God hom 

geskape het. 

 

Die identiteit van die mens is nie in homself gesetel nie.  Die mens behoort nie aan 

homself nie, maar aan God en behoort ooreenkomstig vir God se eer en heerlikheid 

te lewe (Benoit 1947: 50, 51).  Die gedagte aan die eer van God vuur die mens aan 

om te midde van beproewing en versoeking in die goeie te bly volhard.  God is 

jaloers op die eer wat Hom toekom, daarom moet die mens in die lewe leer om 

afstand te doen van die wêreldse dinge en met ’n rein gewete voor die aangesig van 

God te wandel.  God kom altyd eerste.  God kom voor alles.  God is bo alles.  Calvyn 

herhaal hierdie tema dwarsdeur sy werk en dit is derhalwe die sentrale tema vir die 

pastoraat (Benoit 1947: 50, 51).  Daarom gaan dit vir Calvyn in die versorging van 

mense nie soseer oor die aansporing nie, maar eerder gebed tot God.  God word 

verheerlik deur die gelowige gebed, want God word verheerlik in die genesing wat 

plaasvind wanneer die gebede van gelowiges verhoor word. 

 

As mense wat as die eiendom van God beseël is en vrygekoop is deur die verlossing 

van Jesus Christus, vorm gehoorsaamheid onvermydelik deel van die bestaan van ’n 

gelowige.  Calvyn wys daarop dat dit die rol van die pastor is om die kliënt te begelei 

om in gehoorsaamheid homself aan God se wil te wy (Benoit 1947: 53).  Calvyn se 

sorg is so geheel en al geïnspireerd deur die soewereiniteit van God en so sterk 

gerig op die eer van God, dat hy die mens optrek tot ’n heldhaftige geloof.  Dit is ’n 

geloof waarin daar geen plek is om vasgevang te word in nuttelose angsgevoelens 

nie en waar die mens met blymoedigheid bereid is om die moeilike van die lewe te 
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aanvaar en op die smal weg te wandel (Benoit 1947: 53).  Calvyn se ingesteldheid 

wat die pastoraat betref, is dus ’n ingesteldheid van bereidheid om die kruis wat God 

die mens oplê te dra.   

 

In die ingesteldheid van kruisdra, kom die motief van die navolging van Christus ook 

sterk na vore (Benoit 1947: 54).  Die gelowige moet deur die pastor begelei word om 

in sy lewenswandel in die voetspore van Christus te volg.  Om die voetspore van 

Christus te volg, is die uitvloeisel van ’n lewe in eenheid met Christus.  Benoit (1947: 

54) praat van die mistieke kant van die gelykvormigheid aan Christus.  Dit is in 

hierdie eenheid met en gelykvormigheid aan Christus dat die mens saam met 

Christus doodgaan (gekruisig word) en saam met Christus weer opstaan uit die 

dood.  Die lewe in eenheid met Christus impliseer dat die mens ’n verantwoordelike 

lewe lei.  Verantwoordelikheid vir optrede en gedrag (gedagtes en dade) word 

weereens deur Calvyn herlei tot die soewereiniteit van God en die eer van God 

(Benoit 1947: 59).  Teenoor die redenasie van logiese denke wat lewensgebeure 

kan verklaar, word alles wat in ’n mens se lewe gebeur wel deur die wil en 

voorbeskikking van God bepaal.  Hierin bly daar ’n verantwoordelikheid op die mens 

om reg op te tree in alles wat hy doen. 

 

Benoit (1974) se bydrae tot die pastoraat is daarin geleë dat hy belangrike 

Skrifbeginsels, soos deur Calvyn verwoord, in die pastoraat na vore bring.  Die 

soewereiniteit van God,  die verstaan van die konteks van siekte, die verstaan van 

lewe en dood, die identiteit van die mens voor die Aangesig van God, die eer van 

God, gehoorsaamheid, eenheid met Christus, die totale verlorenheid van die 

menslike natuur en die verantwoordelikheid van die mens is alles aspekte van die 

Christelike geloof wat nie in die wetenskap van die pastoraat buite rekening gelaat 

kan word nie. 
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2.1.3. H. Clinebell (1992) 

 

Clinebell (1992: 12 - 29) maak gebruik van ŉ holistiese benadering tot pastorale 

versorging.  Die doel van pastorale gesprekvoering is om ŉ weerlose persoon te 

begelei tot ŉ weerbare lewe.  Om hierdie doelstelling te bereik, is ŉ deeglike 

teologiese en pastorale kennis onmisbaar.   

 

In pastorale versorging moet genesing verkry word op elke terrein van ŉ persoon se 

lewe.  Dit sluit in:  verhoudings, lewensiklusse, sosiale terreine, normale 

funksionering en lewenskrisisse (waarna Clinebell verwys as groei-geleenthede).  Hy 

stel ŉ langtermyn-rekonstruktiewe benadering voor (Clinebell 1992: 26).  

Langtermyn, omdat groei langtermyn-berading veronderstel en omdat genesing 

normaalweg ŉ redelike hoeveelheid tyd in beslag neem.  Hiervoor word ŉ verbintenis 

benodig dat die pastorale proses enduit gevolg sal word.  Dit vereis ook geduld 

teenoor die persoon wat begelei word.   

 

Rekonstruksie word voorgestel sodat ŉ gekrenkte selfbeeld en geknakte selfvertroue 

herstel kan word en sodat ŉ gedisorganiseerde lewe geherstruktureer kan word.  

Hiervoor maak hy gebruik van die model van groei (Clinebell 1992: 74).  Die pastor 

behoort ten alle tye bewus te wees van die vermoëns van die persoon wat die 

terapie ondergaan, sodat hy/sy begelei kan word om sy/haar volle potensiaal te 

ontdek of te herontdek.  Hierin behoort die pastor ŉ fyn balans te handhaaf tussen 

pastorale sorg en pastorale konfrontasie.  Die doel van die terapie behoort deurentyd 

in gedagte gehou te word deur van ŉ sistematiese werkswyse gebruik te maak.  

Terapie moet uiteindelik tot genesing op ŉ geestelike vlak en ŉ sin van vervulling lei 

(Clinebell 1992: 103 – 135).   

 

Baie geestelike probleme het ŉ dieperliggende psigososiale probleem as oorsaak.  

In so ŉ geval word die persoon wat begelei word, tot by selfbegrip van die oorsaak 
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van die probleem gebring deur direktiewe vrae of narratiewe tegnieke.  Hierdie 

proses skep die geleentheid vir die aanwend van geestelike hulpmiddels soos gebed 

en die toepassing van Skrifbeginsels en meditasie, mits dit op ŉ diskrete manier 

toegepas word. 

 

Die narratiewe pastoraat (soos omskryf in Hoofstuk 3 hieronder) vind noue 

aansluiting by Clinebell (1992: 74) se beginsel van rekonstruksie.  Die waarde 

daarvan in die daarstelling van ’n pastorale model is dat verandering in die lewe van 

die kliënt ’n doelstelling is in die praktiese prosesse van die pastoraat. 

 

2.1.4. G.R. Collins (1993) 

 

Die vertrekpunt van Collins (1993: 38 - 49) se benadering is die Woord van God.  Hy 

wys daarop dat daar ŉ wye verskeidenheid van menslike nood in die Bybel aangetref 

word:  angs, alleenheid, moedeloosheid, twyfel, rousmart, hartseer, geweld, 

abnormale seks, bitterheid, armoede, gierigheid, siekte, interpersoonlike spanning 

en vele meer.  In die Bybel gebeur hierdie slegte dinge met die beste karakters, 

mense van wie ŉ mens dit nie normaalweg sou verwag nie.   

 

Vir Collins (1993: 39) lê die oplossing van die probleme van die mens in die 

verlossing van Jesus Christus.  Hy haal Johannes 10: 10 aan waar Jesus sê dat Hy 

gekom het om die lewe in oorvloed te skenk.  In pastorale berading is die hoofdoel 

wat Collins (1993: 39) daarstel, die begeleiding tot en die bediening van ŉ lewe in 

oorvloed.  Die tweede hoofdoel van die pastorale berading volgens Collins (1993: 

39) is die strewe na die ewige lewe.  Volgens Johannes 3: 16 het Jesus na die 

wêreld gekom sodat elke mens wat in Hom glo deel kan hê aan die ewige lewe.  Dit 

is met hierdie tweeledige hoofdoel voor oë dat pastorale berading volgens Collins 

(1993) moet plaasvind.   
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Hy gaan verder om die volgende sekondêre doelstellings vir die pastoraat daar te 

stel (Collins 1993: 39 - 40):  1) Selfbegrip – Vir die mens om homself te verstaan, is 

dikwels die eerste stap in die proses van heling.  Baie van die probleme van die 

mens is te wyte aan sy eie tekortkominge en ŉ begeleiding tot die verstaan hiervan 

kan dien as die begin van ŉ helingsproses;  2) Kommunikasie – Baie mense is 

onwillig of onbekwaam om hulle probleme behoorlik te kommunikeer.  Dit veroorsaak 

dat hulle frustrasievlakke verhoog.  As ŉ persoon in die pastoraat gehelp kan word 

om sy probleme behoorlik te kan verwoord, kan dit ŉ groot bydrae lewer tot die 

helingsproses;  3) Aanleer van gedragsverandering – Die meeste menslike gedrag is 

aangeleerde gedrag.  Die pastor kan die kliënt begelei om skadelike gedrag wat 

aangeleer is, af te leer en dit te vervang met nuwe opbouende gedrag;  4) Self-

aktualisering – dit verteenwoordig die begeleiding van die mens tot by sy volle 

potensiaal en die bemagtiging om volhoubaar te leef na daardie volle potensiaal;  5) 

Ondersteuning – die pastor begelei die kliënt tot die vestiging van ŉ 

ondersteuningsnetwerk wat hulp verleen wanneer daar tydelike periodes van 

buitengewone spanning in die lewe van die kliënt ondervind word;  6) Geestelike 

heelheid – pastorale begeleiding gaan ook daaroor dat die mens verstaan dat daar ŉ 

geestelike dimensie in sy lewe is en dat die geestelike dimensie van die mens se 

gesondheid ook aandag moet kry.  Hierin sluit Collins (1993: 40) veral aan by die 

benadering van Clinebell (1992) hierbo (vergelyk 2.1.3.). 

 

In aansluiting by Hiltner (1949 – vergelyk 2.1.8. hieronder) maak Collins (1993: 41) 

die belangrikheid van die skep van ŉ gemaklike omgewing waarbinne pastorale 

begeleiding plaasvind, duidelik.  Hy wys daarop dat daar ŉ terapeutiese verhouding 

moet ontstaan tussen die pastor en die kliënt.  Hierdie terapeutiese verhouding word 

oor ŉ lang termyn gevestig deurdat daar warmte, egtheid en empatie in die 

verhouding aanwesig is.  Wanneer warmte, egtheid en empatie nie teenwoordig is in 

ŉ terapeutiese verhouding nie, is dit bykans onmoontlik dat sinvolle berading 

enigsins kan plaasvind.  
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Collins (1993: 42) maak die stelling dat die pastor en kliënt in baie opsigte vriende 

word tydens die proses waar hulle saam werk om die probleme van die kliënt op te 

los.  Die beradingsgesprek word onderskei van ŉ normale gesprek tussen vriende 

deur die spesifieke doelstelling van hulp aan die kliënt.  Binne hierdie 

vriendskapsband tussen die pastor en die kliënt word die volgende tegnieke deur 

Collins (1993: 42 - 45) uitgelig:  1) Empatiese aandag – die pastor moet onverdeelde 

aandag skenk aan die gesprekvoering van die kliënt deur voldoende oogkontak, 

gemaklike postuur en paslike gebare;  2) Luistervaardighede – die pastor moet die 

tegniek van behoorlike luister aanleer.  Dit is luister sonder dat eksterne faktore soos 

die pastor se eie probleme of vooroordele die luisterproses beïnvloed;  3) Gepaste 

response – die pastor moet oor die vaardighede beskik om gepaste response te gee 

in die vorm van leidende opmerkings, reflektiewe aanmerkings, spesifieke vrae, 

konfrontasie, onderriggewing, interpretasie en aanmoediging;  4) Lering – die pastor 

het by uitstek ook ’n pedagogiese rol om te vervul deurdat onderrig gegee word aan 

die hand van spesifieke hulpmiddels wat toepaslik is op die situasie van die nood 

van die kliënt;  5) Filtering – die pastor moet oor die vermoë beskik om te onderskei 

watter inligting van die kliënt se gesprekvoering relevant is in die pastorale proses. 

 

In die pastorale proses stel Collins (1993: 46, 47) ŉ stap-vir-stap benadering voor.  

Hy onderskei vyf stappe of fases in die proses van pastorale gesprekvoering.  Die 

toepassing van hierdie vyf stappe of fases wissel na gelang van die unieke 

behoeftes van die kliënt.  Sommige stappe mag herhaal word soos wat die proses 

vorder, maar elkeen van die stappe of fases moet in die pastorale proses 

teenwoordig wees.  Die vyf stappe of fases is:  1) Verbinding – waar die terapeutiese 

verhouding tussen die pastor en die kliënt gevestig word;  2) Ondersoek – waar daar 

verkennend ondersoek ingestel word na die lewensverhaal van die kliënt;  3) 

Beplanning – waar die strategie en metode van berading versigtig in oorleg met die 

kliënt beplan word;  4) Vordering – waar die pastor voortdurend die doelmatige 

vordering na genesing monitor en bestuur;  5) Stop/ Beëindiging – waar die pastor 

die onderskeiding maak oor wanneer presies die pastorale proses tot ŉ einde moet 

kom. 
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Die belangrikste bydrae wat Collins (1993) tot ŉ Bybelse perspektief op die pastoraat 

maak, is die benadering van ŉ terapeutiese verhouding wat funksioneer op ŉ 

vriendskapsbasis.  Dit sluit ten nouste by die eduktiewe model van Hiltner (1949) 

aan, maar met die onderskeiding dat dit binne die raamwerk van vriendskap geskied.  

Die stap-vir-stap benadering van Collins (1993) lewer ook ŉ sinvolle bydrae tot die 

verstaan van die pastoraat. 

 

2.1.5. L. Crabb (1975) 

 

Vanuit die agtergrond van ’n kliniese sielkundige het Crabb (1975) tot die 

gevolgtrekking gekom dat ’n professionele kennis van die psigologie nie genoeg is 

om mense in berading te help nie.  Die antwoorde wat die psigologie vir die 

probleme van die mens verskaf het, was eenvoudig ontoereikend vir hom.  Na 

deeglike besinning het Crabb (1975) sy model vir berading vanuit ’n Skriftuurlike 

perspektief herskryf. 

 

Crabb (1975: 16) is oortuig daarvan dat die plaaslike gemeente ’n belangrike rol in 

die pastorale proses moet speel.  Die plaaslike gemeente bied ’n liefdevolle 

omgewing waarbinne genesing kan plaasvind.  Hierdie liefdevolle omgewing wat die 

plaaslike gemeente bied, is beter as die spreekkamer-omgewing wat deur die 

sekulêre psigologie geskep word.  Volgens Crabb (1975: 16) het die mens nie net 

liefde nodig nie, maar ook ’n doel om voor te lewe.  Die plaaslike gemeente speel 

ook ’n groot rol daarin dat die mens sy Godgegewe doel vir die lewe kan ontdek en 

daarvolgens kan lewe.  Crabb (1975: 18) bepleit ’n Bybelse benadering tot berading, 

’n benadering wat kers opsteek by die sekulêre psigologie, maar nooit die waarheid 

van die Skrif verraai nie.   

 

Crabb (1975: 20 - 25) wys die tekortkoming van die psigologie uit.  Hy wys daarop 

dat daar ’n hele reeks van psigologiese sisteme is waarvolgens berading op 



Hoofstuk 2.  Bybelse perspektiewe op die Pastoraat 

22 

 

verskillende maniere gedoen word.  Behalwe vir die wye verskeidenheid van sisteme 

in die psigologie, is die psigologie in breë terme op ’n humanistiese wêreldbeskouing 

geskoei.  Baie van die humanistiese beginsels wat in die psigologie toegepas word, 

is nie versoenbaar met die Woord nie.  Die uitdaging vir die pastoraat is om op ’n 

selektiewe wyse die tegnieke van die psigologie wat versoenbaar is met die Woord 

te selekteer en in eie konteks aan te wend. 

 

Die basiese behoeftes van die mens moet in die pastoraat aangespreek word.  

Crabb (1975: 48 - 75) verduidelik hoe die basiese behoeftes van die mens in die 

pastoraat verreken moet word:  Dit is noodsaaklik om te verreken dat daar 

onderliggend aan die simptome van ’n kliënt egte persoonlike behoeftes van ’n wese 

wat na die beeld van God geskape is, bestaan.  Ten einde hierdie persoonlike 

behoeftes van die mens ten volle te begryp, moet daar eers erkenning verleen word 

aan die mens se behoefte om homself as waardevol te ag.  Vir die mens om van 

homself te glo dat hy waardevol is, moet daar hy  waarlik glo dat sy lewe 

betekenisvol is en moet daar ware sekuriteit in sy lewe wees.  Alhoewel die wêreld 

vol van vervalste maniere is waarop gepoog word om in hierdie basiese behoeftes te 

voorsien, kan hierdie behoeftes egter net waarlik bevredig word in die Persoon en 

verlossing van Jesus Christus.  Dit is van kritiese belang om hierdie waarheid as die 

vertrekpunt tot die pastoraat te beskou. 

 

In die psigologie is daar dikwels al antwoorde gesoek na wat die oorsaak van 

menslike probleme is.  Freud het die oorsaak vir die probleme van die mens gaan 

soek by sy denkprosesse, terwyl Rogers in plaas van die denkprosesse op die 

gevoelens van die mens gefokus het om die oorsaak vir sy probleme te vind.  Crabb 

(1975: 81) glo dat die persoonlike probleme van die mens begin by ’n verkeerde 

geloofsbasis wat op sy beurt weer lei tot optrede en gevoelens wat die mens die 

bevrediging van die vervulling van sy diepste persoonlike behoeftes, ontneem.  Hy 

gaan verder om te vermeld dat die persoonlike probleme van haatdraendheid, 

skuldgevoelens en angs die onderliggende versteurings vir die meeste persoonlike 

probleme is.   
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Die volgende figuur stel die pastorale proses van Crabb (1975: 98 - 106) voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 

Die pastorale proses wat Crabb (1975: 98 - 106) aan die hand doen, kan soos volg 

omskryf word:  In die eerste plek word die kliënt begelei om die negatiewe of sondige 

gevoelens in sy lewe te identifiseer.  Dieselfde proses word gevolg om negatiewe of 

sondige gedrag en gedagtes afsonderlik te identifiseer.  In die verandering of heling 

wat plaasvind, word die kliënt begelei in die proses van die aanleer van die regte 

gedagtes.  Binne die konteks van die totale verlorenheid van die mens in sy sonde, 

word die kliënt begelei tot ’n bevrydende skuldbelydenis.  In die lig van die vryheid 

wat die kliënt uit die proses van skuldbelydenis verkry, word daar begeleidend 

beplan aan die regte of korrektiewe gedrag waarmee persoonlike probleme 

aangespreek word.  Die uiteinde van die proses is dat die kliënt bemagtig word om 

die bevredigende gevoelens wat die resultaat van die helingsproses of verandering 

is, met oorgawe te geniet.  

 

Identifiseer Negatiewe 
(Sondige) Gevoelens 

Identifiseer Negatiewe 
(Sondige) Gedrag 

 

Identifiseer Verkeerde 
(Sondige, Dwase) 

Gedagtes 

 

VERANDERING 

Aanleer van Regte 
Gedagtes 

Aandrang op 

Skuldbelydenis 

Beplanning van Regte 
Gedrag 

Genieting van 
Bevredigende Gevoelens 
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Hoewel dit ’n oorvereenvoudiging in die pastoraat is om sonde as die oorsaak van 

alle pastorale probleme te beskou, dien Crabb (1975) se omskrywing van die 

pastorale proses as ’n praktiese omskrywing van die beginsels wat Adams (1973, 

1976, 1979) neerlê.  Hy gaan verder as Adams deur die hantering van sonde in die 

pastorale proses op ’n klinkklare wyse te beskryf.  Dit help om die 

oorvereenvoudiging van die sonde as die oorsaak van pastorale probleme, te 

voorkom.  

 

2.1.6. C.V. Gerkin (1997) 

 

Met ’n terugblik op die geskiedenis van die pastoraat in die twintigste eeu, het Gerkin 

(1997: 79 - 87) die belangrikste pastorale denkrigtings uitgelig voordat hy riglyne vir 

die pastoraat neergelê het.  Die volgende aspekte uit die verlede het ’n belangrike rol 

gespeel in die vaslegging van sy pastorale model:  1) Die nalatenskap van antieke 

Israel:  Die pastor as Priester, Profeet en Wyse Raadgewer – in die onlangse 

verlede het die rol van wyse raadgewer die meeste aandag in die pastoraat gekry.  

Gerkin (1997: 80) pleit egter daarvoor dat die rolle priester en profeet weer meer 

prominensie in die pastoraat moet kry;  2) Die pastor as die Herder van die kudde – 

die metafoor van die herder van die kudde is deur Christus daargestel in Johannes 

10: 14.  Dit spreek van ’n pastor wat op ’n besondere manier verantwoordelikheid 

aanvaar vir die mense wat God in sy sorg geplaas het.  Hierdie metafoor beklemtoon 

die belangrikheid van die gemeenteleraar se dienswerk as pastor;  3) Die pastor as 

mediator en rekonsiliator – Gerkin (1997: 81) verwys na die mediasie- en 

rekonsiliasie-werk wat die apostel Paulus in die Nuwe Testament gedoen het.  In die 

pastoraat word die pastor dikwels gekonfronteer met versoeningswerk wat in 

verhoudings skeefgeloop het;  4) Sorg en sakrament:  Die pastor as ’n Ritualistiese 

Leier – in die verloop van die geskiedenis was die bediening of weerhouding van die 

sakramente ’n belangrike pastorale hulpmiddel in die dienswerk van die pastor.  Die 

ritueel van die sakrament is deur die pastor as ’n helende faktor aangewend;  5) 

Pastoraat en die Morele lewe van die mens – Behalwe vir die versorging van siele, 

was die pastor se rol as die omsiener na die morele lewe van die gemeente ’n 
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belangrike aspek van die pastoraat wat verreken behoort te word;  6) Pastoraat en 

Spiritualiteit – Vanuit die Woord kom dit na vore dat die pastor die 

verantwoordelikheid het vir leiding in die geestelike behoeftes van die mens.   Deur 

hierdie verantwoordelikheid op te neem, help die pastor in die proses waar die 

lewens van mense bemagtig, verlos, vernuwe en gereformeer word deur die genade 

van God. 

 

Met hierdie perspektiewe uit die verlede in gedagte, wys Gerkin (1997: 87) op die 

noodsaaklikheid daarvan dat elke pastor oor bepaalde vermoëns sal beskik.  Die 

pastor moet ’n goed ontwikkelde teoretiese begrip van menslike ontwikkeling hê.  

Hiermee saam moet die pastor oor ’n deeglike psigologiese kennis beskik wat hom 

in staat sal stel om die ontwikkelingsvraagstukke van die kliënt wat pastoraal bedien 

word, aan te spreek.  Volgens Gerkin (1997: 88) is die primêre fokus van die 

pastoraat om om te sien na die versorging en begeleiding van God se mense deur 

die goeie en slegte van die lewe en om te verseker dat ’n omgewing van omgee 

geskep word waar die mens kan groei en ontwikkel op sy lewenspad. 

 

Gerkin (1997: 88 - 95) is van mening dat die volgende aspekte belangrik is in die 

daarstelling van ’n pastorale model:  1) Pastorale luister na die innerlike lewe van 

individue – goeie luistervaardighede is onontbeerlik in die pastoraat.  In die pastoraat 

moet die pastor egter hierdie luistervaardighede aanwend om die innerlike lewe van 

die kliënt behoorlik te kan verstaan.  Met hierdie insig gaan pastorale versorging oor 

veel meer as om net praat oor die Evangelie of die implikasies van die Evangelie in 

die lewe van die kliënt.  Goeie pastorale versorging verpersoonlik die Evangelie in 

verhoudings wat daarna strewe om die innerlike bestaan van mense aan te spreek;  

2) Pastorale sorg aan persone met spesiale nood – Die pastoraat moet van die 

psigologie onderskei word deurdat die pastor nie net kliënte in ’n spreekkamer-

situasie help nie, maar dat daar deur die pastor uitgereik word na die randfigure van 

die samelewing.  Hieronder tel die armes (wat nie psigoterapie kan bekostig nie), 

ongediagnoseerde persone met psigologiese versteurings en bejaardes;  3) 

Pastorale besorgdheid oor sosiale omstandighede – In die pastoraat moet daar ’n 
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sterk bewustheid en besorgdheid wees oor sosiale omstandighede.  Pastorale 

versorging kan nie net gaan oor die versorging van die individu nie, maar ook oor die 

breër sosiale vraagstukke wat ’n bydrae lewer in die ontstaan van pastorale 

probleme van individue;  4) Pastorale sorg van en binne die plaaslike gemeente – 

Die plaaslike gemeente is die primêre konteks van die genadewerk van God aan die 

mens.  In hierdie opsig moet daar in die pastoraat gefokus word op die versorging 

van die gemeente en van belangrike rolspelers in die gemeente, ten einde die 

plaaslike gemeente as ’n gunstige omgewing vir die heling van mense te bewaar;  5) 

Pastoraat as pastorale opvoeding – Die pastor moet die vaardigheid ontwikkel om 

mense op te voed om as vervulde gelowiges te lewe.  Hierdie onderrig is daarop 

gefokus om mense te help om die konneksies te maak tussen die lewe en hulle 

geloof binne die gemeenskap en tradisie wat hulle identifiseer as kinders van God.  

Opvoeding in die pastoraat gee ook aandag aan die dag-tot-dag vraagstukke wat 

individue, die gemeenskap en kultuur beïnvloed. 

 

Alhoewel Gerkin (1997) die belangrikheid van psigologiese agtergrondkennis in die 

pastoraat aantoon, beweeg die pastorale benadering wat hy volg tipologies weg van 

psigoterapie.  Hy maak ’n duidelike onderskeid tussen die psigoterapie en die 

pastoraat.  Dit is veral in sy verbintenis tussen die pastoraat en die plaaslike 

gemeente wat hy hierdie onderskeid tref.  Sy bydrae tot die pastoraat lê daarin geleë 

dat hy die pastoraat breër omskryf as net ’n spreekkamersituasie waar die behoeftes 

van die individu aangespreek word.  Vir Gerkin (1997: 88 - 95) gaan die pastoraat 

ook oor die behoeftes van die gemeente, die aanspreek van sosiale vraagstukke in 

die samelewing en die breër onderrig en opvoeding van gelowiges. 

 

2.1.7. G. Heitink (1999, 1979) 

 

Heitink (1979: 78) gebruik bipolariteit as ŉ hermeneutiese beginsel.  God en mens, 

pastor en kliënt, teologie en sielkunde staan in ŉ bipolêre verhouding tot mekaar.  

Elke pool het die ander nodig en is afhanklik van die ander pool se inset.  In sy 
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definisie van pastorale versorging, beskryf Heitink (1979: 75 – 81) pastorale 

versorging as hulpverlening aan die kliënt in sy/haar krisis.  Die konsep van 

bipolariteit bring hom in kontras met Thurneysen (1963: 11 – 31).   

 

Met Thurneysen se klem op die soewereiniteit van God, word die soewereiniteit van 

God in ŉ lynregte kontras met die mens geplaas.  Die mens kan derhalwe nie ŉ 

gelyke gespreksgenoot met God wees nie.  Heitink (1979: 82 – 134) poog in sy 

benadering om die kerugmatiese model van Thurneysen (1963) met ŉ eduktiewe 

model (soos dié van Hiltner – 1949) te kombineer.  Dit verklap egter ŉ 

antropologiese ondertoon in sy pastorale benadering.  Die bydrae wat Heitink (1979: 

284 – 326) lewer, is egter te vinde in die verskillende funksies van pastorale 

versorging wat hy identifiseer:  genesing, ondersteuning, leiding en versoening. 

 

Heitink (1999) het later daarin geslaag om die vakgebied van Praktiese Teologie 

volledig te omskryf.  Dit het ’n groot bydrae gelewer om die pastorale proses, as deel 

van die Praktiese Teologie, behoorlik uiteen te sit.  Volgens Heitink (1999: 2 - 4) het 

Praktiese Teologie ontwikkel tot ’n krisiswetenskap.  Hy begrond hierdie stelling op ’n 

bewering dat die Westerse samelewing in ’n gedragskrisis verkeer.  Die 

gedragskrisis waarin die Westerse samelewing verkeer, het daartoe gelei dat daar in 

die Praktiese Teologie nou gefokus word op die kommunikasie van die evangelie in 

verskillende situasies met verskillende handelinge.  Dit impliseer dat Praktiese 

Teologie nie kan los staan van historiese veranderinge of kulturele en sosiale 

verskille nie. 

 

Praktiese Teologie word deur Heitink (1999: 104 - 239) beskryf as ’n 

handelingswetenskap.  Hieruit kan die vakgebied, en in die besonder die pastoraat, 

beskryf word as ’n teorie van kommutatiewe handelinge in diens van die evangelie.  

Heitink (1999: 6) se definisie van Praktiese Teologie maak dit duidelik:  “Practical 

Theology as a theory of action is the empirically orientated theological theory of the 

mediation of the Christian faith in the praxis of modern society.”  Hierdie definisie stel 
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’n dubbele praxisbegrip voor, nl. die bemiddeling van die Christelike geloof (praxis 1) 

en die praxis van die moderne samelewing (praxis 2) (Heitink 1999: 8).  Vir die 

pastorale proses impliseer hierdie definisie en omskrywing ’n hermeneutiese proses, 

waarin daar ’n hermeneutiese brug gelê word tussen die bemiddeling van die 

Christelike geloof en die krisis van mens wat in die samelewing van die dag leef 

(Heitink 1999: 151).   

 

Heitink (1999: 151 - 166) plaas ’n besondere klem op ’n empiriese bestudering van 

die kerk en haar funksionering in die samelewing, en haar vermoë om die Christelike 

geloof in die bepaalde kulturele konteks te bemiddel.  Vir die pastoraat beteken dit 

dat die pastorale proses altyd ’n kerklike handeling bly.  Die feit dat die Praktiese 

Teologie nie net die kerk as horison het nie, maar die hele samelewing, roep die kerk 

op tot verantwoording van haar missionêre roeping in die samelewing en die soeke 

na ’n relevante model van bediening aan die mens wat in ’n krisis verkeer. 

 

Heitink (1999) lewer ’n besondere bydrae om die kerk, die pastorale spreekkamer en 

die wêreld by mekaar uit te bring.  Hoewel dit moeilik is om saam te stem daarmee 

dat Praktiese Teologie net as ’n krisiswetenskap beskou kan word – wat dit tot ’n 

reaktiewe praxis sal beperk – speel die verband tussen kerk, spreekkamer en 

samelewing wat hy baie duidelik neerlê, ’n belangrike rol in die praktyk van die 

pastoraat. 

 

2.1.8. S. Hiltner (1949)   

 

Die eduktiewe model van Hiltner (1949: 15 – 33) word gekenmerk deur die woorde:  

“Hoe elke pastor mense kan help om hulself te help.”  In hierdie non-direktiewe 

benadering bestaan daar baie ooreenkomste met die metodiek van die bekende 

sielkundige Carl Rogers (veral met verwysing na sy werk Counseling and 

Psychotherapy – Houghton Miffin, 1942).  Daar kan ook parallelle getrek word 
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tussen hierdie benadering en die narratiewe benadering wat tans baie gewild is in 

pastorale kringe. 

 

Wanneer dit by die doelstellings van die pastoraat kom, trek Hiltner (1949: 19) ŉ 

parallelle verband tussen die doelstellings van die pastoraat en die doelstellings van 

die kerk.  Hy meen dat die doelstellings van die pastoraat en die kerk eweneens die 

begeleiding van mense na Christus en Christelike koinonia is en om mense by te 

staan in die erkenning en belydenis van hul sonde en om uiteindelik die verlossing 

wat God in Christus skenk te aanvaar.  Volgens Hiltner (1949: 19) gaan die 

pastoraat daaroor om mense te help om beter met hulleself en met hulle medemens 

in liefde saam te leef.  Pastoraat lewer ŉ bydrae dat mense met selfvertroue en 

geloof kan lewe en die twyfel en angs van die verlede kan oorwin, wat uiteindelik tot 

innerlike vrede lei.  Pastorale versorging is die poging van die pastor om die kliënt te 

help om homself te help deur ŉ proses waarin die kliënt begelei word tot ŉ beter 

begrip van sy innerlike konflikte.  Hiltner (1949: 19) stel dus eintlik pastorale berading 

gelyk aan die emosionele heropvoeding van die kliënt.   

 

Hiltner (1949: 20 - 26) se pastorale model word die beste beskryf deur die volgende 

vertrekpunte wat hy tot die beoefening van pastorale berading stel:  1) Die rol van 

die pastor is om die kliënt te begelei tot op die punt waar hy self die waarneming 

maak dat daar iets met hom verkeerd is – die pastor wys dit nie pertinent aan die 

kliënt uit nie, maar begelei hom tot selfinsig in die probleem;  2) Die pastorale proses 

gaan voort deur middel van begrip aan die kant van die pastor en nie deur 

instemming of verskille tussen die pastor en kliënt nie – die pastor wys dus op geen 

stadium vir die kliënt tereg nie, maar toon deurgaans begrip vir die situasie van die 

kliënt;  3) Pastorale berading is die begeleiding van ŉ ander persoon om homself te 

help en nie om iets konkreets vir ŉ ander persoon te doen nie;  4) Berading behels 

die begeleiding tot ŉ beter verstaan van etiese aangeleenthede en nie die 

toepassing van etiese beginsels in die lewe van die kliënt nie;  5) Die berading-

situasie behels ware respek vir die kliënt en nie om die kliënt net bloot te stel aan ŉ 

klomp tegnieke wat die pastor uit gewoonte gebruik nie;  6) Die situasies wat 
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aanleiding gee tot die behoefte aan pastorale berading, word uiteindelik deur beide 

die pastor en kliënt gesien as ŉ geleentheid tot groei en ontwikkeling, eerder as 

moeilikhede wat oorkom moet word. 

 

Hiltner (1949) se bydrae tot Bybelse perspektiewe op die pastoraat lê opgesluit in die 

sensitiewe manier waarop die pastor die kliënt benader.  Sy non-direktiewe 

benadering bring hom egter in skrille kontras met veral Adams (1973, 1976, 

1979)(vergelyk 2.1.1. hierbo) en Thurneysen (1963)(vergelyk 2.1.13. hieronder).  Die 

narratiewe benadering tot die pastoraat (vergelyk Hoofstuk 3) vind in sekere kringe 

egter sterk aanklank by die benadering van Hiltner (1949). 

 

2.1.9. H.J.M. Nouwen (1998) 

 

Alhoewel Nouwen (1998) nie ’n pastorale model in sy werk formuleer nie, lewer sy 

werk ’n belangrike bydrae ten einde die werk van die pastor in die pastoraat te 

verstaan.  Waar McMinn (1996) (vergelyk 2.1.12 hieronder) ’n spirituele dimensie tot 

die pastoraat toevoeg, is Nouwen se bydrae tot die pastoraat daarin geleë dat dit ’n 

unieke perspektief verleen aan die persoonlike betrokkenheid van die pastor tot die 

lewe van die kliënt wat hy pastoraal bystaan.  Nouwen (1998: 7) vind in die besonder 

in sy werk aanklank by die stelling van die bekende sielkundige Carl Rogers se 

oortuiging dat dit wat die mees persoonlike is, die mees universele is.  Die gesonde 

spiritualiteit van die pastor is van kardinale belang in die pastorale hulpverlening wat 

hy bied.  Selfs die diepste persoonlike ervarings van die pastor self, kan nie 

losgemaak word van die pastorale situasie van die kliënt wat hy besig is om 

pastoraal by te staan nie.  By die pastor bestaan daar altyd ’n strewe na ’n 

verdieping in spiritualiteit wat gebaseer is op diepe gemeenskap met God, ’n 

versorgende gemeenskap met die medemens en die sinvolle identifisering met die 

armoede (verlorenheid) van die mensdom (Nouwen 1998: 8).   
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Die drie belangrikste werke wat Nouwen (1998) rakende die pastoraat gelewer het, 

is:  Creative Ministry (Nouwen 1998: 7 - 100), The Wounded Healer (Nouwen 1998: 

105 - 169) en Reaching Out (Nouwen 1998: 179 - 286).  Vervolgens ’n kort 

samevatting van die bydrae wat elk van hierdie werke gelewer het tot ’n beter begrip 

van die rol wat die pastor, en die spiritualiteit van die pastor, in die pastorale proses 

speel. 

 

In Creative Ministry (Nouwen 1998: 7 - 100) wys hy daarop dat die bediening van die 

Woord veel verder gaan as bloot die professionele opleiding daartoe, maar dat die 

bedienaar van die Woord (die pastor) bereid moet wees om sy lewe af te lê vir sy 

vriende (vergelyk Johannes 15: 13).  In die bereidheid om sy lewe af te lê vir ander, 

kom ’n dieper vlak van kreatiwiteit in die bediening as wat enige professionele 

opleiding kan bied na vore.  Om ’n pastor te wees het die dimensie van diens aan 

die medemens – dit is op hierdie vlak dat daar ’n duidelike onderskeid is tussen die 

sielkunde en die pastoraat (Nouwen 1998: 94, 95).  Die spiritualiteit van 

dankbaarheid van die pastor vir die genade van God in sy eie lewe en swakhede, 

motiveer die pastor om berading te doen met meer vaardighede as dit waarin hy 

professioneel opgelei is.  Die kliënt kan op ’n dieper vlak identifiseer met die 

berading van die pastor wanneer hierdie spirituele dimensie tot die pastorale proses 

gevoeg word. 

 

Nouwen (1998) gaan verder in sy werk The Wounded Healer (Nouwen 1998: 105 - 

169) om gasvryheid te beskryf as een van die sentrale motiewe tot die pastoraat.  Dit 

is deur gasvryheid dat die pastor sy eie swakhede blootlê sodat die kliënt daarmee 

kan identifiseer en dat hierdie identifikasie met die hartseer en nood van die pastor 

die kliënt help in die helingsproses.  Hierdie tipe gasvryheid vereis van die pastor om 

te weet waar hy in die lewe staan, waarvoor hy staan en ook om toe te laat dat ander 

persone sy lewe binnekom en na aan hom kom (Nouwen 1998: 167).  Dit hou die 

risiko van kwesbaarheid vir die pastor in, maar ontsluit ook ’n dieper vlak van 

vertroue tussen die pastor en die kliënt.  

 



Hoofstuk 2.  Bybelse perspektiewe op die Pastoraat 

32 

 

 Die lewe is vol pyn en smart en in die kort tydjie wat die mens op aarde leef, gaan 

die lewe daaroor om in Christus die lewe van pyn en smart te omvorm tot ’n lewe 

van liefde en vreugde (vergelyk Johannes 16: 16 - 20).  Nouwen se derde werk oor 

die bediening, Reaching Out (Nouwen 1998: 179 - 286) behandel juis hierdie aspek 

rakende die pastoraat.  Christus, wat die lewens van mense verander – van pyn en 

smart na liefde en vreugde – doen dieselfde verlossingwerk in die pastorale proses.  

Die heling in die lewe van die kliënt gaan oor verandering.  Dit handel oor die 

verandering wat Christus in die lewe van mense bewerk.  Die rol van die pastor is in 

die eerste plek om hierdie verandering in Christus met die kliënt te deel tydens die 

pastorale proses (Nouwen 1998: 282, 283).  Wanneer hierdie verandering, wat 

Christus in die lewe van die mens bewerk, plaasvind, word die mens vervul met 

nuwe krag, hoop en selfvertroue om die uitdagings van die lewe te kan hanteer 

(vergelyk Titus 2: 11 - 13).  

 

Hoewel Nouwen (1998) nie ’n pastorale model in sy werk voorstel nie, vestig hy die 

aandag daarop dat die spiritualiteit van die pastor ’n bepalende faktor tot die 

pastorale proses is.  Veral wanneer ’n narratiewe benadering (soos bespreek in 

hoofstuk 3 hieronder) tot die pastoraat gevolg word en dit op die ouderdomsgroep 

van laerskoolkinders (soos bespreek in hoofstuk 4 hieronder) toegepas word, is dit 

belangrik dat die pastor se eie geestelike belewenis van die Skrif in die pastorale 

proses met die kliënt gedeel word. 

 

2.1.10. D.J. Louw  (1997)   

 

Die pastorale model van Louw is gebaseer op ŉ eskatologiese perspektief (Louw 

1997: 80 - 85).  Die dilemma van die kliënt word deur die eskatologie ondervang.  

Die bydrae van die kliënt staan relatief tot die betrokkenheid van God in sy lewe.  Die 

kliënt kan nie as ŉ gelyke vennoot met God beskou word in die pastorale proses nie.  

Die oplossing vir die dilemma van die kliënt lê by die inisiatief van God.   
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Die eskatologie plaas die verhouding tussen God en mens in ŉ voorwaardelike 

konteks, waarin daar ŉ interaksie bestaan tussen die “nog nie” en die “alreeds.”  

Tussen die swaarkry (nog nie) en die opstanding (alreeds) verenig die eskatologie 

die spanning wat bestaan tussen die ervaring van geloof (swaarkry) en die hoopvolle 

verwagting van die geloof (oorwinning).  Die eskatologie veroorsaak dat die element 

van hoop na vore kom in die pastorale proses.  Die eskatologie het ook ŉ 

konvergerende doel om die dialogiese en pneumatologiese aspekte van pastorale 

versorging nader aan mekaar te bring (Louw 1997: 85 – 92).   

 

Hierdie eskatologiese benadering inkorporeer die pastorale geleentheid met die 

oomblik van oorwinning deur middel van die verhouding tot die verbond.  In hierdie 

proses speel die volgende metafore ŉ belangrike rol:  die herdermetafoor, die 

diensknegmetafoor en die paraklese-metafoor (Louw 1997: 22 - 37).   

 

Psalm 23 dien as die basis vir die herdermetafoor, waar die herderlike sorg sentraal 

staan t.o.v. die verstaan van die herdermetafoor binne die konteks van die pastoraat 

(Louw 1997: 23 - 25).  Dit is ŉ metafoor wat Christus self gekies het om te gebruik 

om te beklemtoon dat Hy die Goeie Herder is wat vir sy kudde sorg.  Die sorgmotief 

wat uit die herdermetafoor afgelei word, verleen ŉ omgeekarakter aan die 

beradingsproses.  Dit impliseer dat daar sprake van ŉ emosionele band tussen die 

berader en die kliënt bestaan.   

 

Die diensknegmetafoor in die Skrif maak die identifikasie van God met die lyding van 

die mens duidelik (Louw 1997: 25 - 27).  In konteks van die pastoraat bring die 

diensknegmetafoor terapeutiese diens na vore as die pastor se identifikasie met die 

nood van die kliënt.  In die terapeutiese diens van die pastorale bediening gaan dit 

oor die dimensie van genesing en herstel.  Hierdie dimensie van genesing en herstel 

staan in verband met die heerskappy van die koninkryk van God.  Genesing verwys 

die mens in lyding na die oorwinning van God oor alle destruktiewe magte.  

Pastorale terapie staan in verband met ŉ identifikasieproses tussen God en lyding 
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op grond van die Messiaanse werk van Jesus Christus.  Die moment van herstel in 

pastorale berading is ŉ uitdrukking van die feit dat die dienskarakter van die 

diensknegmetafoor ŉ terapeutiese dimensie besit wat die mens op alle vlakke van sy 

bestaan laat herstel. 

 

Die paraklese-metafoor kombineer op ŉ unieke manier die styl en inhoud van die 

unieke karakter van pastorale sorg.  In die paraklese-metafoor kom beide die 

herdermetafoor en die diensknegmetafoor tot sy reg.  Die paraklese-metafoor staan 

in verband met die opbou van die gemeente.  Pastoraat is onontbeerlik vir die opbou 

van die gemeente omdat dit ŉ groot bydrae daartoe lewer dat gelowiges saam groei 

in die geloof, geestelike verval sodoende bestry kan word en die liggaam van 

Christus geestelik weerbaar kan wees (Louw 1997: 27 - 37).  Die paraklese-metafoor 

beklemtoon die plek wat die pastoraat in die geheelbeeld van die bediening van die 

Goddelike Woord beklee.  Dit bring die volgende aspekte van pastorale versorging in 

konteks met die bediening van die Evangelie:  Die Vaderlike ontferming, die 

Middelaarsversoening en die Pneumatologiese bystand.   

 

Louw (1997: 50 - 64) beklemtoon verder ook die pastoraat as ŉ ontmoetingsgestalte 

van die heil.  Pastoraat bring onvermydelik ŉ ontmoeting tot stand wat ŉ onderlinge 

verband tussen mense en God beskryf.  Binne die pastorale konteks beteken dit om 

die mens binne die teenwoordigheid van God te bring.  Ontmoeting veronderstel 

altyd ŉ teenwoordigheid en samesyn wat gerig is op kommunikasie.  In die 

ontmoeting gaan dit oor ’n verhouding, kommunikasie en dialoog.  Om die 

teenwoordigheid van God binne te tree, is om onmiddellik binne ŉ konteks van 

samesyn te wees waar dialoog, beïnvloeding en verandering deel is van pastorale 

gebeure.  Pastoraat is dus in wese ’n ontmoeting.  Omdat ŉ pastorale ontmoeting 

koinoniaal van aard is, kan die pastorale ontmoeting nie geprivatiseer word, 

geprofessionaliseer word of tot die individu en die formele gespreksituasie beperk 

word nie (Louw 1997: 58).  ŉ Ontmoeting bring die volgende elemente in die proses 

van heilsbemiddeling na vore:  1) Belofte – die pastorale ontmoeting word voltrek 

binne die gebeure van toesegging en aanspraak.  Op hierdie wyse kom die Woord 
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van God tot mense;  2) Troos – die pastorale ontmoeting laat die mens wesenlik deel 

in die heil en lei die mens tot verandering en hoop;  3) Sorg – die pastorale 

ontmoeting is uitdrukking van die sensitiwiteit van die agape-liefde.  Die konkrete 

gestalte hiervan in die priesterlike nabyheid van gelowiges aan mekaar, is empatiese 

ondersteuning en doelgerigte begeleiding;  4) Konfrontasie – die pastorale 

ontmoeting bring die mens in aanraking met die waarheid van sy bestaan.  Die 

pastorale ontmoeting lê getuienis af van die waarheid.  Daarom speel vermaning en 

teregwysing ŉ belangrike rol in die ontwikkeling van geloofsvolwassenheid;  5) 

Volwassenheid – die pastorale ontmoeting is daarop ingestel om binne die koinonia 

die gelowige te ontwikkel met die oog op verantwoordelikheid, diensbaarheid en 

doelgerigte gedrag.  Pastorale ontmoeting beteken dat die pastorale gebeure ŉ 

eiesoortige struktuur besit wat dit onderskei van die homiletiese gebeure in die 

erediens. 

 

Met die verskillende metafore wat hy uitwys (herder, dienskneg en die paraklese 

metafoor), slaag  Louw (1997: 22 - 37) daarin om duidelik aan te toon dat God die 

inisiatief neem in die kliënt se lewe, wanneer hy pastoraal bygestaan word.  Dit is 

van groot waarde om as pastor te verstaan op watter terrein elkeen van hierdie 

metafore funksioneer.  Hoewel Louw (1997) se eskatologiese perspektief op die 

pastoraat kan meebring dat die psigologie nie behoorlik verreken word nie, help dit 

baie om die klem te plaas op die bediening van hoop in die pastoraat. 

 

2.1.11. J.F. MacArthur & W.A. Mack (1994) 

 

Die evangeliese benadering van MacArthur & Mack (1994) lê sterk beginsels neer 

vanuit die Woord van God rakende die pastoraat.  Die epistemologiese soeke na en 

analise van die waarheid in die wetenskap van die pastoraat kom sterk ter sprake, 

wanneer MacArthur & Mack (1994: 63 - 97) die keuse uitoefen om alles in die 

pastoraat op die Woord van God te begrond.  Die Skriftuurlike waarheid van die 

verlossing van Jesus Christus dien as MacArthur & Mack (1994: 64) se vertrekpunt 
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in die benadering tot die pastoraat.  Hulle wys op die voortdurende spanning wat 

hierdie keuse teweeg bring in die verhouding tussen teologie en psigologie wanneer 

daar oor die pastoraat besin word.  Hierdie spanning word verduidelik deur te besin 

oor die presiese betekenis van ’n openbaring.  Die Woord van God is aan die mens 

geopenbaar, wat beteken dat die Woord ’n indikatiewe karakter het.  Die indikatiewe 

karakter van die Woord onderskei dit van enige ander geskrif (ook in hierdie opsig 

rakende die psigologie of pastoraat) deurdat die spesifieke openbaring van God deur 

sy Woord, reeds afgehandel is (MacArthur & Mack 1994: 72, 73).  In ’n 

wetenskaplike beredenering oor die pastoraat, beteken dit dat die beginsels wat die 

Skrif neerlê nie onderhandelbaar is nie.  Vervolgens word die belangrikste beginsels 

uit die Woord wat MacArthur & Mack (1994: 98 - 170) in hul evangeliese benadering 

beklemtoon, uitgelig: 

 

Die eerste belangrike Skrifbeginsel wat MacArthur & Mack (1994: 98 - 115) neerlê, is 

dat dit in die pastoraat ten nouste gaan oor die invloed van die sondeval op die 

mens.  Hierdie invloed behoort deeglik verreken te word in die pastorale proses.  

MacArthur & Mack (1994: 98 - 100) wys op die fout wat dikwels in psigologiese 

kringe begaan word om die selfbeeld van die mens by die oorsaak van bykans alle 

pastorale probleme te betrek.  In hierdie opsig is dit belangrik om, in die pastorale 

proses, die effek van die sondeval op die mens te verreken.  Volgens MacArthur & 

Mack (1994: 101 - 115) is dit belangrik om in die pastoraat die dogma van die totale 

verlorenheid van die mens te verstaan, alvorens pastorale berading aangepak word.  

Die leer van die erfsonde speel hierin ook ’n groot rol (MacArthur & Mack 1994: 102).  

Dit is noodsaaklik om die totale verlorenheid van die mens in die pastorale 

benadering tot die kliënt te verreken, aangesien dit totale afhanklikheid van die mens 

van die verlossing van Christus beklemtoon.  Dit sluit ten nouste aan by Paulus se 

redenasie van Adam en Christus in Romeine 5: 12 – 21 (MacArthur & Mack 1994: 

103).   

 

MacArthur & Mack (1994: 116 - 130) gaan verder deur die eenheid wat die mens 

met Christus het deur sy verlossing, voorop te stel in die pastoraat.  Pastoraat gaan 
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oor verandering (MacArthur & Mack 1994: 116, 117).  Die boodskap van die 

Evangelie is immers dat daar deur die verlossing van Jesus Christus altyd vir die 

mens hoop is op vernuwing.  Die konsep van verandering staan sentraal tot die 

Evangelie.  Die pastor, as die bedienaar van die Evangelie van genade, pak in die 

pastorale berading die taak aan om die kliënt te help verander in ’n Goddelike rigting.  

Ware geloof bring onvermydelik verandering teweeg in die lewens van gelowiges.  

Alhoewel die verandering gegrond is op die verlossing deur Jesus Christus, moet die 

feit dat hierdie verandering in ’n aardse bestaan nooit voltooi sal wees nie, altyd in 

die pastoraat in gedagte hou.  Bybelse beraders moet toegerus wees met ’n deeglike 

begrip van wat verandering in eenheid met Christus vir die mens behels (MacArthur 

& Mack 1994: 118, 119).  ’n Lewe in eenheid met Christus het die konsekwensies 

van regverdigmaking voor die oordeel van God, ’n nuwe lewe deur die eenheid met 

Christus en ’n lewe onder die leiding van die Heilige Gees.   

 

Die Heilige Gees speel ’n onmiskenbare rol in die pastoraat.  MacArthur & Mack 

(1994: 131 - 141) wys uit hoedat die teologie van die pastoraat met verloop van tyd 

al meer in die aangrensende (wêreldse) wetenskappe van antropologie en 

psigologie verweef geraak het.  Hulle bepleit dat hierdie verweefdheid van die 

pastoraat met ander wetenskappe opgehef moet word en dat daar gefokus moet 

word op die werk van die Heilige Gees in die pastoraat.  Hiervoor haal MacArthur & 

Mack (1994: 133, 134) Jesus se gebed vir sy dissipels in Johannes 17: 1 – 26 aan.  

Uit hierdie gebed van Christus kom die belofte van die parakletos (Heilige Gees) aan 

die dissilpels vir die tyd wanneer Christus nie meer by hulle sou wees nie.  In die 

konteks van die pastoraat is dit belangrik om die werking van die Heilige Gees soos 

volg te verstaan:  1) Heilige Helper – As Persoon in die Drie-Eenheid sit die Heilige 

Gees die werk van Christus op aarde voort – ook in die pastorale proses;  2)  Gids 

tot die Waarheid – die belofte van Christus is die belofte van ’n bo-menslike Leier 

(Heilige Gees) wat die leiding sou gee in die uitleef van die waarheid;  3) Inwonende 

Teenwoordigheid – die belofte van Christus is ook die belofte van die inwoning van 

die Heilige Gees in die lewe van die gelowige – ’n inwoning wat die eenheid met 

Christus tot stand bring en onderhou.  MacArthur & Mack (1994: 140, 141) wys 

daarop dat dit alleen deur die werking van die Heilige Gees in die pastorale proses is 
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dat daar blywende verandering in die lewe van die kliënt kan kom.  Sonder die 

werking van die Heilige Gees is die verandering wat moontlik deur berading tot stand 

gebring word, slegs tydelik. 

 

’n Laaste belangrike aspek in die pastorale benadering van MacArthur & Mack 

(1994: 154 - 170) is dat die pastoraat op God gefokus moet wees.  God is ’n jaloerse 

God (Deuteronomium 4: 24), en daarom dring Hy aan op die lof en die eer van die 

mens.  Dit is daarom belangrik dat die pastor altyd in die pastoraat op God fokus.  In 

hierdie opsig speel gehoorsaamheid van die mens te midde van sy gebrokenheid ’n 

integrale rol (MacArthur & Mack 1994: 158 - 160).  Die strewe na gehoorsaamheid 

aan die Woord is onontbeerlik in die pastoraat.  Wanneer die fokus in die pastoraat 

op God is, word daar aan Hom lof en eer gebring in die pastorale proses as die 

Almagtige Beskikker van die lot van die mens.    

 

MacArthur & Mack (1994) slaag op ’n besondere wyse daarin om aan te toon hoedat 

beginsels vanuit die Skrif in die pastoraat toegepas word.  Die manier waarop die 

invloed van die sondeval, die eenheid met Christus en die werk van die Heilige Gees 

in die pastoraat vanuit die Skrif aangetoon word, versterk die bydrae wat hulle tot die 

pastoraat lewer. 

 

2.1.12. M.R. McMinn (1996) 

 

Die multifunksionele of integrerende benadering van McMinn (1996) tot die pastoraat 

staan ’n integrasie van teologie en psigologie in die pastoraat voor.  Behalwe vir die 

integrasie van die teologie en psigologie, doen McMinn (1996: 31 - 60) ook die 

integrasie van ’n spirituele dimensie tot die pastoraat aan die hand.  McMinn (1996: 

269) is van mening dat ’n pastor wat nie daartoe in staat is om multifunksioneel te 

werk te gaan in die benadering tot die pastoraat nie, slegs daarin gaan slaag om ’n 

deel van die kliënt se probleem aan te spreek.   
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Die psigologiese perspektief tot die pastoraat bied aan die pastor die geleentheid om 

vanuit ’n objektiewe hoek die situasie van die kliënt te benader.  Hiervoor moet die 

pastor volgens McMinn (1996: 270) oor ’n deeglike kennis van psigologie beskik.  

Een van die groot uitdagings in die pastoraat is om ’n gesonde emosionele afstand 

met die kliënt te handhaaf.  Die pastor kan vanuit ’n meer objektiewe emosionele 

afstand die pastorale probleme van die kliënt beter identifiseer, doelstellings vir die 

pastorale proses daarstel en besin oor die geskikte pastorale benaderings of 

tegnieke wat van toepassing is op die spesifieke situasie van die kliënt. Terselfdertyd 

moet die pastor daartoe in staat wees om empatie te kan toon en emosies te kan 

reflekteer in ’n pastorale verhouding met die kliënt.  Te midde hiervan maak die 

pastor gebruik van spesifieke vaardighede om fyn op te let na die stemtoon, nie-

verbale gebare, gesigsuitdrukkings en die manier waarop die kliënt homself in die 

gesprek handhaaf.  Hierdie psigologiese faktore lewer ’n belangrike bydrae tot die 

pastorale proses.   

 

McMinn (1996: 270) gaan verder deur aan te toon hoedat teologiese perspektiewe 

tegelykertyd verreken behoort te word wanneer die pastor psigologiese take in die 

pastoraat uitvoer.  Historiese en sistematiese teologie, Skrifverstaan en Christelike 

tradisie is noodsaaklike komponente van die mondering van die pastor.  Die pastor 

moet derhalwe oor ’n deeglike kennis van die Woord, Christelike geskiedenis en 

teologie beskik.  

 

In aansluiting by Nouwen (1998) (vergelyk 2.1.9. hierbo) wys McMinn (1996: 31 - 60) 

op die belangrikheid van die pastor om die spiritualiteit van die kliënt te verstaan.  

Vrae wat hieruit na vore kom, sluit in:  In watter mate is die probleme van die kliënt 

verwant aan die spirituele ontwikkeling van die kliënt?  Wanneer het die probleem 

van die kliënt net te make met die korreksie van sekere behavioristiese gewoontes 

en wanneer staan die probleem van die kliënt in verband met dieper, innerlike 

behoeftes tot intimiteit met God en die medemens?  Watter rol kan gebed en die 

Skrif op ’n spirituele vlak in die herstelproses van die kliënt speel?  McMinn (1996: 
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270, 271) wys daarop dat dit slegs deur die beoefening van die spirituele dissiplines 

van Skrifstudie en gebed is, dat die kliënt sy totale verlorenheid en die 

noodsaaklikheid van die genadige ingryping van God in sy lewe kan begryp. 

 

’n Multifunksionele of interdissiplinêre benadering tot die pastoraat bied unieke 

uitdagings aan die pastor.  McMinn (1996: 9 - 26) wys op die volgende uitdagings 

waarmee die pastor moet rekening hou wanneer ’n multifunksionele benadering tot 

die pastoraat gevolg word:  1) ’n Beweging van twee terreine van kundigheid na drie 

– in Christelike berading vind die integrasie van psigologie en teologie plaas.  Hierdie 

integrasie is dikwels problematies as gevolg van sekere onversoenbare 

onderafdelings tussen die psigologie en teologie.  McMinn (1996: 10) is van mening 

dat kundigheid op die terrein van spiritualiteit ’n groot bydrae lewer tot die oplossing 

van die spanning wat daar tussen psigologie en teologie bestaan;  2) Onderskeiding 

tussen die persoonlike en professionele wat vervaag – die onderskeiding tussen die 

persoonlike en professionele aspekte van ’n pastor se werk vervaag wanneer ’n 

pastor ’n spirituele dimensie tot die pastoraat akkommodeer.  Dit veroorsaak dat 

pastoraat beide professioneel en persoonlik is;  3) Uitgebreide definisies van 

kundigheid – dit is nie net noodsaaklik dat die pastor oor behoorlike professionele 

opleiding beskik nie, maar ook dat hy verstaan dat sy geestelike lewe ’n belangrike 

rol in effektiewe Christelike berading speel.  ’n Berader is nie ’n masjien wat aan- en 

afgeskakel kan word na gelang van omstandigede nie – daarom speel spirituele 

kundigheid ’n belangrike rol in die lewe van die Christelike berader;  4) Konfrontasie 

met die heersende beskouings van geestesgesondheid – ’n sensitiwiteit vir die 

akkommodasie van spiritualiteit in die pastorale proses lei tot ’n bewustheid by die 

pastor dat die pastoraat meer is as die blote implementering van psigologiese 

tegnieke binne ’n Christelike konteks.  Dit is belangrik dat die berader se 

wêreldbeskouing gereflekteer word in die keuses en aanwending van 

beradingstegnieke;  5) Die daarstelling van ’n wetenskaplike basis – vir Christelike 

pastoraat om wyd erken te word as ’n wetenskaplike dissipline in eie reg, is dit 

noodsaaklik dat ’n wetenskaplike basis daargestel word waarin die vaktaal en terme 

op ’n breë basis erkenbaar en onderskeibaar is;  6) Die definiëring van etiese 

standaarde – soos wat dit geval is met erkende wetenskappe, is dit noodsaaklik dat 
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die etiese standaarde van die pastoraat aan die hand van ’n multifunksionele 

benadering behoorlik omskryf behoort te word.   

 

McMinn (1996: 34 - 60) omskryf ’n algemeen herkenbare patroon van heling in die 

lewensverhaal van die mens.  In die pastorale proses van heling identifiseer hy drie 

terreine waar heling moet plaasvind, nl. menslike ontwikkeling, geestelike groei en 

psigologiese groei.  ’n Omvattende perspektief op psigologiese en spirituele 

gesondheid vereis dat selfbewustheid, gebrokenheid en helende verhoudings 

interaktief eerder as liniêr verreken moet word in die pastoraat.  Die volgende figuur 

stel dit voor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 

AKKURATE 
SELFBEWUSTHEID 

HELENDE 
VERHOUDING 

AKKURATE BEWUSTHEID 
VAN BEHOEFTES 

SPRITUELE  EN 
PSIGOLOGIESE 
GESONDHEID 

Voorbeelde van ’n Foutiewe 
Selfbewustheid: 

Self-absorbsie 
Self-haat 
Gebrek aan Selfbeheersing 

Voorbeelde van Foutiewe 
Verhoudings: 

Verwydering 
Afhanklikheid 
Misbruik 

Voorbeelde van Foutiewe 
Bewustheid van Behoeftes: 

Slagoffer-rol 
Bitterheid 
Sinisme 
Hulpeloosheid  
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In sommige vorme van terapie word daar meer gefokus op een aspek van 

psigologiese en spirituele gesondheid as ander.  McMinn (1996: 45) pleit egter 

daarvoor dat die pastor ten alle tye van die pastorale proses sal verreken dat al drie 

aspekte van psigologiese en spirituele gesondheid, nl. selfbewustheid, gebrokenheid 

en helende verhoudings interaktief en op gelyke vlak bydra tot die psigologiese en 

spirituele gesondheid van die kliënt.  Hierdie helende patroon, wat in die Skrif en 

deur die verloop van die geskiedenis te vinde is, vereis van die mens om die 

tekortkominge in sy selfonderhouding te erken en vanuit ’n staat van afhanklikheid 

uit te reik na die genade van God McMinn (1996: 58, 59).  Die maatstaf vir effektiewe 

Christelike berading lê daarin geleë dat hierdie drie faktore – selfbewustheid, 

gebrokenheid en helende verhoudings – behoorlik aangespreek word.   

 

McMinn (1996) slaag by uitstek daarin om die teologie en die psigologie in die 

pastoraat te integreer.  Die groot waarde wat sy werk tot ’n basisteorie in hierdie 

studie lewer, is geleë in die gebalanseerde manier waarop hy met die teologie en 

psigologie omgaan. 

 

2.1.13. E. Thurneysen (1963) 

 

Thurneysen behou dwarsdeur sy kerugmatiese pastorale model ŉ “So sê die Here, 

Here”–benadering.  Dit beteken dit dat sy pastorale model geskoei is rondom die 

prediking (Thurneysen 1963: 11 – 31).  In hierdie proses word die soewereiniteit van 

God gehandhaaf in die konteks van die menslike agteruitgang as gevolg van die 

sonde en die verlossing deur die genade van God.  Die lewe-gewende werking van 

die Heilige Gees moet hiermee ook sy regmatige plek gegee word in die pastorale 

proses, terwyl die konteks van die plaaslike gemeente ook in ag geneem moet word.   
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Die groot bydrae van Thurneysen tot ŉ gereformeerde benadering tot pastorale 

versorging lê in die klem op die verkondiging van die Woord van God te midde van 

die pastorale proses. 

 

 

2.2.  ’N SAMEVATTING VAN BYBELSE PERSPEKTIEWE OP DIE PASTORAAT 

 

Vervolgens word ŉ samevatting van belangrike Bybelse perspektiewe wat die studie 

van die belangrikste protagoniste van die pastoraat opgelewer het, gegee.  Die 

samevatting word opgedeel in twee afdelings, nl. primêre Bybelse perspektiewe en 

sekondêre Bybelse perspektiewe wat belangrik is om te verreken in die pastoraat. 

 

2.2.1. Primêre Bybelse Perspektiewe op die Pastoraat 

 

2.2.1.1.  Sonde en die totale verlorenheid van die mens:  Die sonde speel ’n 

beduidende rol in die ellende van die mens.  Volgens Adams (1973: 117 - 140) kan 

sonde uitgesonder word as die enkele oorsaak van alle pastorale probleme.  

MacArthur & Mack (1994: 98 - 115) verwys na die groot invloed wat die sondeval op 

die mens gehad het en steeds het.  Elke mens word in sonde ontvang en gebore en 

is derhalwe onderworpe aan die effek van die sonde in sy lewe.  Die effek van die 

sonde kan op baie terreine van die lewe van die mense opgemerk word – dit ruïneer 

verhoudings tussen mense, dit breek die selfbeeld van die mens af, dit tas die mens 

se vermoë om Christelike norme te handhaaf aan, dit verhoed die mens om 

Christelike lewensvaardighede aan te leer en bowenal, tas die sonde die mens se 

vermoë aan om in ’n liefdevolle verhouding met God te leef.  

 

Die sondeval het veroorsaak dat die mens totaal verlore is in die sonde.  Daar is in 

homself geen uitweg uit die penarie van sy totale verlorenheid in sy sonde nie.  Alle 
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pastorale probleme staan in konteks tot die sondeval.  In die pastoraat moet die 

verband van die sonde en die totale verlorenheid van die mens verreken word 

wanneer die probleme van die mens pastoraal hanteer word.  Dit is alleen vanuit ’n 

belydenis van die totale verlorenheid van die mens dat dit vir hom moontlik is om die 

genade en verlossing van God te kan aanvaar.  Die pastor het dus die taak om die 

kliënt te begelei in die verstaan en besef van die rol wat sy sonde speel in die 

pastorale probleem wat hy beleef.  Dit moet gebeur sodat hy in ’n proses van heling 

die genade van God kan aanvaar en die verlossing van Jesus Christus in sy eie lewe 

kan toe-eien. 

 

2.2.1.2.  Die genade van God:  Die heling wat in die pastorale proses plaasvind, is 

die werk van God.  Dit is nie die pastor of sekere pastorale tegnieke wat gebruik 

word wat die heling bewerkstelling nie – dit is die genadewerk van God.  Alleen deur 

genade word die mens deur God gered vanuit sy totale verlorenheid in die sonde.  ’n 

Pastor kan nie pastoraat beoefen as daar nie by hom ’n belydenis is van die 

afhanklikheid van die genade van God vir die heling in die lewe van die kliënt nie 

(Benoit 1947: 50, 51).  

 

Binne die konteks van die genade van God vorm die voorsieningheid van God ook ’n 

belangrike deel van die verstaan van die pastoraat.   MacArthur & Mack (1994: 154 - 

170) wys daarop dat die pastoraat op God gerig moet wees omdat Hy die Voorsiener 

in die lewensbehoeftes van die mens is.  In die lewensbehoeftes van die mens wat ’n 

stryd met pastorale probleme het, moet die pastorale verhouding daarop gerig wees 

dat God voorsien in dit wat nodig is om herstel in die lewe van die kliënt te bring.  Op 

die pastor rus die verantwoordelikheid om hierdie fokus op God en sy 

voorsienigheidheid voortdurend in die pastorale proses gehandhaaf word. 

 

2.2.1.3.  Die versoening van Jesus Christus:  Die verkondiging van die versoening 

van Jesus Christus staan sentraal tot die pastoraat.  Die totale verlorenheid van die 

mens veroorsaak dat hy totaal afhanklik is van die genade van God – die genade 
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van God is verpersoonlik in die versoening van Jesus Christus aan die kruis.  

Pastoraat word onderskei van die psigologie deurdat die versoening van Jesus 

Christus die spilpunt is waarom die pastorale proses van heling draai (Collins 1993: 

39).  MacArthur & Mack (1994: 64) beskryf die versoening van Jesus Christus as die 

vertrekpunt tot die pastoraat. 

 

Vanuit ’n gereformeerde tradisie kan die pastoraat alleenlik beoefen word as die 

versoening van Jesus Christus sentraal daarin staan.  Die verband wat Calvyn tref 

tussen die versoening van Christus en gehoorsaamheid, behoort nie in die pastoraat 

buite rekening gelaat te word nie (Benoit 1947: 53).  Dit is juis ’n diepe verstaan van 

die omvang en noodsaaklikheid van die versoening van Christus in sy lewe, wat die 

kliënt daartoe dring om uit dankbaarheid aanpassings in sy lewe te maak om dit 

sodoende te rig volgens die wil van God.  Gehoorsaamheid aan die wil van God as 

’n uitvloeisel van die versoening van Christus, stel die kliënt in staat om in die 

pastorale proses heling te verkry (Benoit 1947: 54). 

 

2.2.1.4. Die soewereiniteit van God:  Dit is noodsaaklik dat die pastor deurlopend 

fokus op die soewereiniteit van God in die pastorale proses.  In sy soewereiniteit 

beskik God oor die lewe van die mens.  Wanneer die soewereiniteit van God word in 

die pastoraat verreken, kom dit na vore dat God die groot Geneesheer is in die 

heling wat plaasvind.  Dit is alleen deur die genadige beskikking van die soewereine 

God dat pastoraat beoefen kan word (Benoit 1947: 54).  Die kennis en tegnieke van 

die pastor staan dus ondergeskik tot die genadewerk van die soewereine God. 

 

Dit is daarom belangrik dat die pastoraat op God gefokus sal wees (MacArthur & 

Mack 1994: 154 - 170).  Die soewereine God is ’n jaloerse God wat daarop 

aanspraak maak dat die lof en die eer vir dit wat in die pastoraat plaasvind aan Hom 

behoort.  ’n Fokus op God gedurende die pastorale proses dra by tot die kliënt se 

aanvaarding van die genesing wat plaasvind deur die waarheid van God se Woord in 

sy lewe.  Dit help verder die pastor om deurentyd daarvan bewus te wees dat hy 
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bloot ’n instrument in die hand van die soewereine God is, waardeur Hy genadig 

genesing bring in die lewe van die kliënt. 

 

2.2.1.5. Eenheid met Christus:  In die fokus op God kom die eenheid met Christus 

na vore.  ’n Lewe in eenheid met Christus is volgens Calvyn die uiteindelike doel van 

die pastorale proses (Benoit 1947: 54).  Die eenheid met Christus vind op ’n mistieke 

wyse gestalte in die herstelproses van die kliënt wanneer hy al hoe meer 

gelykvormig word aan die beeld van Christus.  Eenheid met Christus impliseer dat 

die kliënt saam met Christus gekruisig word en saam met Hom uit die dood opstaan 

(Benoit 1947: 29).  Die Evangelie van die verlossing, wat sentraal tot die pastoraat 

staan, word vergestalt in ’n lewe in eenheid met Christus (MacArthur & Mack 1994: 

116 - 130). 

   

Die eenheid met Christus impliseer ook ’n aanvaarding van verantwoordelikheid by 

die kliënt (Benoit 1947: 54).  MacArthur & Mack (1994: 116, 117) noem dit die 

Evangelie van verandering.  Dit impliseer dat die Evangelie mense se lewens 

verander op ’n manier waarop daar heling van die wêreldse verwondheid plaasvind.  

In die pastoraat handel dit by uitstek oor die bediening van die hoop dat die 

Evangelie waarlik daadwerklike verandering in die lewe van die kliënt kan voortbring.  

Nie alleen handel dit in die pastoraat oor die aankondiging van die hoop nie, maar 

ook oor die daadwerklike bediening van hierdie hoop.  Dit vind plaas deurdat die 

kliënt in die pastorale proses begelei word in ’n lewe in eenheid met Christus 

(MacArthur & Mack 1994: 118, 119).  

 

2.2.1.6. Die werking van die Heilige Gees:  God is aktief in die pastorale proses 

deur die werking van die Heilige Gees.  In die gebruik van die parakletiese metafoor 

het Louw (1997: 27 - 37) ’n duidelike verbintenis neergelê tussen die pastoraat en 

die verkondiging van die Woord.  In die proses van pastorale sorg staan die 

verkondiging van die Woord sentraal.  Die werking van die Heilige Gees maak dit 

moontlik dat daar Woordverkondiging in die pastoraat kan plaasvind.  Dit is alleen 
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die Heilige Gees wat die kliënt kan begelei tot ’n begrip van, en aanvaarding van die 

waarheid en beloftes van die Woord.  

 

Die werking van die Heilige Gees kan nie bloot net in die pastoraat in gedagte gehou 

word nie, maar moet eerder deurlopend in die pastorale proses erken word as die 

teenwoordige Trooster (MacArthur & Mack 1994: 131 - 141).  Deur dit wat in die 

pastoraat gebeur, is die Heilige Gees die Bewerker van blywende verandering en 

genesing in die lewe van die kliënt.  Dit gebeur deurdat die Heilige Gees hulp 

verleen as Heilige Helper, deurdat die Heilige Gees leiding gee as Gids tot die 

Waarheid en deurdat die Heilige Gees teenwoordig is in die lewe van die mens as 

Inwonende Teenwoordigheid (MacArthur & Mack 1994: 140, 141). 

 

2.2.1.7. Die verkondiging van hoop:  Die rol van die pastor is ten nouste om die 

kliënt daarvan te oortuig dat daar in Christus, ŉ Bybelse basis van hoop is (Adams 

1973: 140).  Vanuit Thurneysen (1963: 11 – 31) se klem op die verkondiging van die 

Woord in die pastorale proses en Clinebell (1992: 26) se langtermyn-rekonstruktiewe 

benadering kom die verkondiging van hoop na vore.  Dit is baie belangrik dat hoop 

voortdurend vanuit die Skrif aan die kliënt verkondig word, want dit is die hoop vanuit 

die Skrif wat die nodige motivering aan die kliënt verleen om in ’n langtermyn 

pastorale proses te volhard.   

 

2.2.2. Sekondêre Bybelse Perspektiewe op die Pastoraat 

 

2.2.2.1. Die skep van ’n liefdevolle en vrugbare omgewing vir heling:  Deur die 

gebeure in die pastorale proses, ontstaan daar ’n verhouding tussen die pastor en 

die kliënt.  Collins (1993: 41) beskryf hierdie verhouding tussen pastor en kliënt as ’n 

terapeutiese verhouding.  So ’n verhouding kan alleenlik ontstaan as daar ’n 

gemaklike, liefdevolle en vrugbare omgewing bestaan waarin die pastorale proses 

tot heling vir die kliënt kan lei.  Die skep van so omgewing vind plaas deur die pastor 
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se verstaan van die pastorale proses (Hiltner: 1949: 20 - 26).  Dit behels dat die 

pastor die kliënt begelei tot selfwaarneming, selfhelp en ’n beter selfbegrip van 

optrede, deur voortdurend begrip te toon vir die kliënt se omstandighede.  Verder 

beteken dit dat die pastor respek vir die kliënt belangriker sal ag as tegniek in die 

pastorale proses.  Die pastorale nood (of probleem) van die kliënt word empaties 

gereflekteer sodat die kliënt se siening daarvan verander van ’n probleem tot ’n 

geleentheid vir groei.  Die hermeneutiese beginsel van bipolariteit (Heitink 1979: 78) 

lewer ’n belangrike bydrae hiertoe.  

 

2.2.2.2. Die rol van die plaaslike gemeente in die pastoraat:  Een van die 

belangrikste onderskeidings tussen die pastoraat en die psigologie is dat pastoraat 

binne die konteks van die plaaslike gemeente plaasvind.  Crabb (1975: 16) beskryf 

die plaaslike gemeente as die veilige omgewing waarbinne heling plaasvind.  Hy wys 

verder daarop dat die plaaslike gemeente ’n belangrike bydrae lewer om die kliënt by 

’n punt te bring waar hy sy Godgegewe roeping in die wêreld verstaan.  In hierdie 

opsig is dit belangrik om te verstaan dat die plaaslike gemeente die primêre konteks 

is van God se genadewerk aan die mens (Gerkin 1997: 92, 93).  Die pastoraat vorm 

ook deel van die breër doelstelling van die kerk om mense na Christus te begelei 

binne die konteks van ’n plaaslike gemeente (Hiltner 1949: 19). 

 

2.2.2.3. Metafore of rolle van die pastor:  Vanuit die Skrif bestaan daar verskeie 

metafore of rolle vir die pastor.  Elkeen van hierdie metafore of rolle lewer op ’n 

unieke wyse ’n bydrae tot ’n holistiese begrip van die werk en funksionering van die 

persoon van die pastor in die pastorale proses.  Vervolgens word enkele belangrike 

metafore of rolle vermeld wat in hierdie opsig verreken behoort te word:  1) Priester, 

profeet en wyse raadgewer – vanuit die nalatenskap uit die antieke Israel speel die 

pastor die rol van ’n priester, profeet en wyse raadgewer (Gerkin 1997: 80).  Hierin 

het die persoon van die pastor ’n seremoniële posisie in die lewe van die kliënt;  2) 

Herder – As herder neem die pastor verantwoordelikheid vir die kudde (kliënte) wat 

God in sy sorg geplaas het (1907: 80).  In ooreenstemming met Psalm 23 is die 

pastorale versorging wat die pastor verleen ’n voortsetting van die herderlike sorg 
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wat die Goeie Herder verleen (Louw 1997: 23 - 25);  3) Mediator – As mediator speel 

die pastor ’n besonderse rol in die herstel van gebroke verhoudings Gerkin (1997: 

81);  4) Ritualistiese leier – Die rituele handeling van die pastor in die sorg deur en 

die bediening van die sakrament dra in ’n groot mate by tot die sukses van die 

pastorale proses (Gerkin 1997: 81);  5) Omsiener – As omsiener speel die pastor ’n 

baie belangrike rol in die vestiging van ’n gesonde morele lewenswyse in die lewe 

van die kliënt (Gerkin 1997: 82);  6) Dienskneg – In die diensknegmetafoor kom daar 

’n besondere identifisering van die pastor met die kliënt se nood na vore.  Christus 

self was in die Skrif die voorbeeld van identifisering met die nood van die wêreld – 

ooreenkomstig die voorbeeld van Christus, betoon die pastor as dienskneg ’n 

besondere mate van empatie teenoor die kliënt se nood (Louw 1997: 25 - 27);  7) 

Soldaat vir Christus – Adams (1973: 117 - 118) beklemtoon die feit dat die pastor 

homself moet beskou as ’n soldaat vir Christus wat die volle wapenrusting waarna 

Efesiërs 6: 14 – 16 verwys, moet aantrek;  8) Vriend – Collins (1993: 42 - 45) toon 

aan dat ’n vriendskapsband tussen die pastor en die kliënt ’n groot bydrae kan lewer 

tot die sukses van die pastorale proses. 

 

2.2.2.4. Die spiritualiteit van die pastor:  Die spiritualiteit van die pastor is die 

verbinding tussen die heling wat die Skrif bied en die kliënt se toe-eiening van die 

beloftes van die Skrif.  In hierdie opsig beklemtoon Nouwen (1998: 105 - 169) die 

belangrikheid van gasvryheid om die kliënt sinvol met die Skrif te bedien in die 

pastorale proses.  By die pastor moet daar ’n voortdurende strewe wees na 

geestelike verdieping, gebaseer op diepe gemeenskap met God en die verligting van 

nood in versorgende gemeenskap met die medemens (Nouwen 1998: 8).  Vir 

McMinn (1996: 31 - 60) is die spiritualiteit van die pastor die sleutel tot die model van 

die integrasie van die psigologie en pastoraat wat hy voorstaan. 

 

 

Die studie van die belangrike protagoniste in die vakgebied van die pastoraat hierbo 

bring bepaalde primêre en sekondêre Bybelse perspektiewe (soos hierbo 

uiteengesit) na vore.   Die volgende stap in die vorming van ’n basisteorie in die 
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daarstelling van ŉ Model vir die gebruik van Bybelse Narratiewe in die pastoraat aan 

kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, is ’n studie wat die Bybelse 

perspektiewe op die Narratiewe pastoraat na vore sal bring. 

 



Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

51 

 

HOOFSTUK 3 

 

 

Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

Hierdie hoofstuk gaan voort om meer spesifiek op ‟n basisteoretiese vlak ondersoek 

in te stel na die Bybelse perspektiewe op die narratiewe pastoraat.  Die studie brei 

uit op die Bybelse perspektiewe op die pastoraat wat in Hoofstuk 2 gedoen is, en 

fokus verder in op die narratiewe pastoraat.  Dit word gedoen aan die hand van die 

volgende subtemas:  die narratief in die teologie, die narratief in die pastorale 

teologie, die metafoor in narratiewe pastoraat, die epistemologiese debat rondom die 

narratiewe pastoraat, hermeneutiek in narratiewe pastoraat en dekonstruksie en 

rekonstruksie in narratiewe pastoraat.  Die hoofstuk word afgesluit met ‟n 

samevatting van Bybelse perspektiewe op die narratiewe pastoraat. 

 

3.1. DIE NARRATIEF IN DIE TEOLOGIE 

 

Die term “narratief” is afgelei van die Engelse term “narrative” en beteken verhaal, 

vertelling of relaas (Pharos 2005: 1178).  Die implementering van die narratief in die 

teologie, en meer spesifiek in die pastoraat, inkorporeer hierdie definisie van 

narratief as die vertelling of ‟n relaas van ‟n gebeurtenis of geskiedenis wat beleef is 

of waarvan gehoor is en oorvertel word, byvoorbeeld ‟n lewensverhaal in ‟n biografie 

of ŉ Bybelse verhaal van God se bemoeienis met die mens (Bezuidenhout & Janse 

van Rensburg 2006: 20). 

 

In die teologie het die narratief in die onlangse verlede ‟n belangrike rol begin speel.  

Die narratief word dikwels in die teologie aangewend as die beginpunt van 
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teologiese verduidelikings in plaas van ingewikkelde abstrakte verduidelikings – dit 

bring mee dat die gebruik van die narratief in die teologie induktief van aard is eerder 

as deduktief, soos baie ander metodes in die teologie (Lucie-Smith 2007: 1).  Lucie-

Smith (2007: 1) verwys na Thomas Aquinas se vraag of die teologie as ‟n wetenskap 

beskou kan word, al dan nie.  Hy wys daarop dat Thomas Aquinas tot die 

gevolgtrekking kom dat teologie nie as ‟n wetenskap beskou kan word nie omdat dit 

oor individue en gebeurtenisse in die lewens van mense soos Abraham, Isak en 

Jakob handel, terwyl wetenskap nie direk oor individue en gebeurtenisse in hulle 

lewens handel nie, maar oor algemeen geldende beginsels. 

 

Wanneer die fokus egter verskuif vanaf die spesifieke lewensverhaal van die mens 

en sy belewenis van die omstandighede van die narratief, en op die openbaring van 

God, wat te midde van daardie narratief plaasvind, val, word Thomas Aquinas se 

siening oor die wetenskap in twyfel getrek (Lucie-Smith 2007: 1).  In hierdie opsig 

verduidelik Lucie-Smith (2007: 1, 2) dat die waarde van die narratief in die teologie 

daarin geleë is dat die Goddelike openbaring nie beskou word as ‟n stel beginsels vir 

die lewe nie, maar dat dit geïnterpreteer kan word as ‟n openbarings-gebeurtenis wat 

vir ons verstaanbaar word deur ‟n narratief.  So kan die verhaal van Eksodus 

verstaan word as die verhaal van die uitverkore volk wat binne die konteks van die 

verhaal van Jesus Christus se menswording, lyding, kruisiging, opstanding en 

opvaar na die hemel staan.  Dit beteken dat die waarde van Bybelse verhale in 

hierdie benadering verhoog vanaf bloot illustratiewe stories tot die hart van die 

teologie en die beoefening daarvan (Lucie-Smith 2007: 2). 

 

Lucie-Smith (2007: 11) poog om in sy werk die verband aan te toon tussen die 

morele teologie en narratiewe teologie deur aan te dui dat morele teologie ‟n 

narratiewe ondertoon het.  ‟n Narratief bied ‟n samehangende en toeganklike storie 

waardeur daar by ‟n gemeenskap en individue begrip kan ontwikkel van die konteks 

waarbinne hulleself, hulle gemeenskap en die reëls van die gemeenskap 

funksioneer.  Hy maak die stelling dat ‟n narratief die beginpunt is van die mens se 
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abstrakte denke en dat dit derhalwe ‟n bepalende invloed het op die mens se morele 

redenering.  Om narratiewe teologie te beoefen, stel Lucie-Smith (2007: 11, 12) die 

volgende voorwaardes:  ‟n narratief moet altyd geposisioneer word binne die konteks 

van sy ontstaan; die konteks van die narratief, binne die verwysingsraamwerk van 

die totale mensdom, moet verreken word; die sosiale omgewing of tradisie 

waarbinne die narratief funksioneer moet in ag geneem word; en die manier waarop 

die narratief in wetenskaplike beredeneringe omskep word, moet ondersoek word.  

Met hierdie voorwaardes in ag genome, kan die narratief ‟n baie belangrike rol in die 

teologie speel. 

 

Janse Van Rensburg (2003: 56) tref die opvallende onderskeid tussen ‟n narratief en 

‟n storie.  ‟n Storie kan beskryf word as ‟n reeks gebeure wat ‟n begin, ‟n verloop en 

‟n einde het.  Die verskillende elemente van tyd in die storie word aan mekaar 

verbind deur ‟n logiese verhouding wat hulle tot mekaar het of deur ‟n informele 

verhouding tot mekaar of deur die dinamiek tussen ‟n narratief, beelde en 

argumente.  Die blote verslagdoening van ‟n reeks kronologiese gebeure kan 

volgens Janse Van Rensburg (2003: 56) nie as ‟n narratief beskou word nie.  Hy 

noem ‟n narratief ‟n kunstige rangskikking en vertelling van gebeure op so ‟n manier 

dat die storie die optimale effek in die oorvertelling daarvan aan die hoorders kan hê.  

Dit is baie belangrik om hierdie onderskeid tussen storie en narratief in die 

beoefening van narratiewe teologie te tref. 

 

Die narratiewe teologie het ‟n belangrike rol in die Homiletiek gespeel.  Janse Van 

Rensburg (2003: 57) beskryf dit deur te vermeld dat stories wel identiteit oordra en ‟n 

standpunt kan help bewys, of dat dit ook nuttig kan wees in die oordra van feite.  Dit 

is egter in die gebruik van narratiewe in die prediking dat die narratief identiteit kan 

transformeer omdat dit die storie, wat ter sake is,binne ‟n groter konteks van God se 

verhaal plaas.  Alhoewel niemand kan voorspel hoedat mense op narratiewe 

prediking (of prediking in die algemeen) gaan reageer nie, is die krag van die 

narratief daarin geleë dat dit mense uitnooi om te identifiseer met die karakters of ‟n 
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spesifieke karakter van ‟n narratief.  Die teoloog fasiliteer as‟t ware die identifisering 

van die mens met die narratief uit die Skrif totdat die mens by die punt kom om te 

kan sê:  “Ek is soos in daardie verhaal.” Of: “Ek wens ek kan so wees soos die 

karakters in daardie verhaal.” Of: “Ek wil nie so wees soos in daardie verhaal nie.”  

Die beginsels wat Janse Van Rensburg (2003: 56 - 58) hier neerlê vir die gebruik 

van die narratief in die Homiletiek, is ook van toepassing op die teologie in die 

algemeen, maar spesifiek ook vir die pastorale teologie. 

 

In aansluiting by Janse Van Rensburg (2003) hierbo, onderskei Lucie-Smith (2007: 

165 - 197) drie modelle waarvolgens narratiewe teologie beoefen word.  Die drie 

modelle waarna hy verwys, is:  die model van die geslote narratief (166 - 179);  die 

model van ‟n deurdringbare grens (2007: 179 - 188);  en die model van ‟n eindelose 

oop narratief (2007: 188 - 197).  Vervolgens ‟n kort omskrywing van elkeen van 

hierdie drie modelle om die onderskeid tussen hulle duidelik te maak: 

 

Die geslote narratief (Lucie-Smith 2007: 166 - 179):  Die geslote narratief omskryf 

‟n narratief wat ‟n begin, ‟n verloop en ‟n einde het.  Die rol van ‟n geslote narratief in 

die teologie is dat dit help met die interpretasie van menslike optrede binne die 

situasie van die narratief.  Omdat die narratief afgehandel is, gee dit ‟n volle 

beskrywing van hoe die narratief enduit verloop en derhalwe van hoe die verloop van 

hierdie narratief ‟n invloed op die menslike optrede gehad het.  Hierdie model 

veronderstel ‟n kontinuïteit tussen die narratief en die lewe.  Die narratief reflekteer ‟n 

geleefde lewe wat veroorsaak dat die hoorder van die narratief daarmee identifiseer 

en gevolglik sy teologie kan beoefen vanuit ‟n identifisering met die narratief en die 

karakters in die narratief.  

 

Die narratief met ’n deurdringbare grens (Lucie-Smith 2007: 179 - 188):  Net soos 

die geslote narratief hierbo begrens kan word, is daar in hierdie model ook ‟n grens 

in die narratief, maar in hierdie geval is die grens deurdringbaar.  Wanneer ‟n mens 
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met ‟n narratief identifiseer, word die beperkinge van die narratief die beperkinge 

waarmee hyself moet saamleef.  Die persoon wat met ‟n narratief identifiseer, het 

egter die vryheid om homself los te maak van daardie narratief.  Dit veroorsaak dat 

daar ‟n verskil kan ontstaan tussen die narratief wat gelees word en die narratief van 

die persoon wat tot op ‟n punt met die narratief geïdentifiseer het.  Hierdie model is 

veral gebruik in die toepassing van narratiewe in die morele teologie.  Teologiese 

gevolgtrekkings vanuit narratiewe kan nie sonder meer gemaak word nie en moet 

getoets word aan die hand van korrelerende narratiewe.  Dit is juis in die toets en 

opweeg van narratiewe teen mekaar waar die deurdringbare grense van hierdie 

model na vore kom. 

 

’n Eindelose (oop) narratief (Lucie-Smith 2007: 188 - 197):  Die tyd en plek 

waarbinne ‟n narratief verloop en afspeel, gee ‟n aanduiding van die eindeloosheid 

van die narratief.  Dit kan vergelyk word met die geykte uitdrukking in kinderverhale 

van:  “eendag lank, lank gelede en in ‟n verafgeleë land...”.  Die gebruik van hierdie 

tipe frases in kinderverhale help om ‟n eindeloosheid in die verhaal te skep.  Dit is 

ook waar van Bybelse narratiewe, maar op ‟n ander manier.  Die see van Galilea is 

byvoorbeeld die plek waar Jesus gepreek het, dit is die plek waar die dissipels 

geroep is, dit is ook die plek waar baie van die opstandingsgebeure plaasvind.  

Hierdie plek vorm ‟n prominente plek in die narratiewe van Jesus se lewe op aarde 

en daarom is daar ‟n mate van eindeloosheid daaraan.  Die see van Galilea is nie 

net ‟n plek waar ‟n paar gebeurtenisse plaasgevind het nie; dit is ‟n spesiale plek in 

die lewensverhaal van Jesus waar daar baie belangrike gebeure, wat ‟n groot 

invloed op die teologie het, plaasgevind het.   

 

Dieselfde kan van tyd gesê word.  In die Evangelie van Lukas word daar verwys na 

Jesus se koms in “die tyd van koning Herodes” (Lukas 1: 5).  Vir baie mense wat die 

geskiedenis bestudeer, was “die tyd van koning Herodes” maar net ‟n tydperk waarin 

daar bepaalde geskiedkundige gebeure plaasgevind het.  In die teologie het “die tyd 

van koning Herodes” egter ‟n veel dieper betekenis as die tydperk waarbinne die 
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verlossing van die mensdom plaasgevind het.  In hierdie opsig is daar ook ‟n 

eindeloosheid aan ‟n narratiewe verwysing na tyd.  Hierdie laaste model vir die 

narratiewe beoefening van die teologie, help om ‟n teologiese onderskeid te tref 

tussen algemene gebeure in ‟n narratief en gebeure wat ‟n daadwerklike teologiese 

invloed uitoefen.  Dit dui daarop dat narratiewe deur mense neergeskryf mag wees, 

maar dat daar ‟n ander Outeur van die narratief van die mensdom is. 

 

Volgens Sauter en Barton (2000: 3) het die konsep van die gebruik van narratiewe 

baie byval gevind in die Westerse samelewing.  Hulle beskryf die narratief as ‟n 

neutrale grond tussen ‟n presiese weergawe van gebeure (geskiedenis) en 

verbeelding-gebaseerde fiksie, waarvan teoloë uit beide teologiese waarhede aflei.  

Sauter en Barton (2000: 3) vermeld dat hierdie neutrale grond van die narratief 

daartoe lei dat die klem van Bybelse wetenskappe in die afgelope tyd eerder val op 

die narratiewe dimensie van Bybeltekste as wat daar gefokus word op die 

dogmatiese interpretasie daarvan.  Hulle beskryf hierdie verskuiwing na narratiewe 

teologie as bevrydend van ‟n oormatige didaktiese lees van die Skrif.  Hulle is ook 

van mening dat hierdie manier van teologie beoefen die Christelike teologie veel 

nader aan Judaïsme bring as in die verlede, omdat die oorvertel van narratiewe van 

verlossing en redding (soos in Eksodus) vandag steeds ‟n baie belangrike rol in die 

tradisies en rituele van die Judaïsme speel.  

 

Pratt (1990) het ‟n insiggewende werk gelewer wat handel oor die verhale van die 

Ou Testament.  Hy kies vir ‟n model van gesagvolle-dialoog tot die interpretasie van 

die narratiewe van die Ou Testament (Pratt 1990: 32 - 41).  In die uitoefening van 

hierdie keuse, waarsku hy teen die twee ekstreme benaderings tot die interpretasie 

van Ou Testamentiese narratiewe, naamlik die subjektiewe model en die objektiewe 

model.  Die subjektiewe model verteenwoordig ‟n oormatige klem op die leefwêreld 

en belewenis van die leser van die teks in die interpretasie daarvan (Pratt 1990: 24 - 

29).  Hy praat van ‟n “meaning is in the eye of the beholder”- benadering tot die 

narratiewe van die Ou Testament.  Die subjektiewe model laat ruimte vir elke mens 
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wat die Woord lees om dit te interpreteer soos hy wil.  Teenoor die subjektiewe 

model staan die objektiewe model (Pratt 1990: 29 - 32).  Die objektiewe model fokus 

weer op ‟n oormatige wyse op die feite wat die teks weergee, sonder om die breër 

konteks van die narratief in ag te neem.  In hierdie benadering sal ‟n uitdrukking soos 

“let the facts speak for themselves” baie gewild wees.  Die objektiewe model laat 

weer geen ruimte vir interpretasie nie – teologie gaan net oor die hantering van die 

feite van die teks vir ‟n persoon wat ‟n objektiewe model aanhang.   

 

Die gesagvolle-dialoog-model wat Pratt (1990: 32 - 41) vir die interpretasie van Ou 

Testamentiese narratiewe voorstel, bied ‟n goeie aanduiding van hoe teologie en 

narratiewe van die Skrif bymekaar kom.  Dit is ‟n model wat ‟n balans vind tussen 

relativisme en rasionalisme.  Dit is baie belangrik om hierdie balans te vind wanneer 

narratiewe teologie beoefen word.  Die spanning tussen relativisme en rasionalisme 

word deur Pratt (1990: 32, 33) ontlont deur van dialoog gebruik te maak.  Dialoog 

bied ‟n gee-en-neem-verhouding tussen die leser en die teks in die wedersydse 

gesprek wat daarin plaasvind.  Dialoog alleen is egter nie genoeg nie, want dialoog 

tussen ‟n mens en die Woord is nie op dieselfde vlak nie.  Die Skrif het gesag as die 

Woord van God en daarom kan die interaksie tussen die Skrif en die mens nie op 

gelyke vlak wees nie.  Dit is daarom belangrik dat daar nooit die 

voorveronderstellings van die mens ingelees word in die narratiewe van die Skrif nie, 

maar ook dat daar terselfdertyd ‟n dialoog aan die gang is.  Die dialoog tussen die 

Skrif en die mens is uiteindelik  die dialoog tussen God en mens.   

 

Vanuit die bovermelde bronne is dit duidelik dat die narratief ‟n baie belangrike rol in 

die teologie vervul.  Die gesagvolle-dialoog model wat Pratt (1990) voorstaan en wat 

hierbo behandel is, is ‟n goeie sleutel tot die beoefening van die narratiewe teologie, 

aangesien dit die gesag van die Skrif beklemtoon en terselfdertyd ook die 

kommunikatiewe voordele van ‟n narratief, soos beskryf deur Lucie-Smith (2007), 

Janse Van Rensburg (2003) en Sauter en Barton (2000),  en soos hierbo behandel, 

verreken. 
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3.2. NARRATIEF IN DIE PASTORALE TEOLOGIE 

 

Die narratief het in die onlangse verlede ontwikkel van ‟n belangrike hulpmiddel in 

die pastoraat tot ‟n modus waarbinne die pastorale teologie beoefen word.  Van den 

Berg (1998: 70) dui daarop dat die invloed van die narratief in die pastoraat begin 

het by Stephen Crites, wat ‟n in 1971 ‟n artikel getiteld “The Narrative Quality of 

Experience” die lig laat sien het.  Hierdie artikel het ‟n groot invloed uitgeoefen op die 

ontwikkeling van die gebruik van narratiewe in die pastoraat en ook in die praktiese 

teologie.  In hierdie artikel maak hy gebruik van die fenomenologie om te bewys dat 

die menslike bestaan en menslike ervaring narratief van aard is.  Die formele 

kwaliteit van die belewenis van die mens deur die verloop van tyd is inherent ‟n 

narratief. 

 

Botha (2003: 181) neem hierdie gedagte verder deur narratiewe as vensters te 

beskryf – vensters, omdat dit gewoonlik ‟n blik (insig) open tot dit wat in ‟n ander 

persoon se gedagte- of beleweniswêreld aan die gang is.  Joubert (2003: 45) wys, in 

aansluiting hierby, daarop hoe narratiewe ‟n bydrae kan lewer om ‟n beter 

interaktiewe verstaan van emosie en belewenis tussen mense tot stand kan bring.  

Hoe beter ‟n mens iemand anders leer ken, hoe meer kan jy uit die verhale wat hulle 

vertel, agterkom hoe en wat hulle dink en ook waaroor hulle die graagste dink.  Hoe 

meer ‟n mens jou eie stories met hulle deel, hoe meer openbaar jy jouself teenoor 

hulle.  Hy gebruik ‟n illustratiewe beeld om aan te toon hoedat narratiewe dikwels in 

die lewens van Christene funksioneer:  “Wanneer videobande oud word neem hulle 

somtyds twee beelde oor mekaar op.  Die gevolg is spookbeelde:  die huidige beelde 

en vorige beelde wat gelyktydig op die TV wys.  Dit is helaas ook die hartseerstorie 

van baie Christene se lewens.  Hulle laat toe dat twee teenstrydige stories oor God 

gelyktydig in hulle kop afspeel soos spookbeelde.” (Joubert 2003: 43).  Joubert 

(2003) gebruik hierdie beeld om iets van die teenstrydigheid wat daar soms by baie 

Christene kan wees te illustreer, maar dit staaf ook juis die feit dat baie van hierdie 
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teenstrydighede by mense narratief van aard is en dat dit in ‟n narratiewe modus na 

vore kom. 

 

Daar is bepaalde kenmerke van narratiewe wat die gebruik daarvan in die pastoraat 

uiters geskik maak.  Botha (2003: 85 - 87) stip dit soos volg aan: 

 Temporele ordening:  Narratiewe het ‟n chronologiese en logiese struktuur.  

Die verteller van die narratief het dit so saamgestel dat samehangende 

gebeure met mekaar in verband gebring kan word, sodat die hoorder daarvan 

‟n begrip van die verloop van die gebeure kan vorm.  Temporele ordening is ‟n 

basiese kenmerk van ‟n narratief (Botha 2003: 85). 

 Chronologiese- en nie-chronologiese dimensies:  Die verteller van die 

narratief kan “redaksionele kommentaar” lewer op die verloop van die 

narratief wat vertel word, wat nie deel uitmaak van die presiese kronologiese 

verloop van die gebeure nie, maar wel ‟n bydrae kan lewer tot ‟n beter 

verstaan van die narratief wat vertel word.  Die narratief word so oorvertel dat 

daar bepaalde klem geplaas word op seker aspekte van die narratief, wat die 

verteller wil tuisbring of beklemtoon by die hoorder (Botha 2003: 85). 

 Narratiewe word vertel en gehoor:  Die oorvertel van ‟n narratief is ‟n 

konkrete proses waarin ‟n spesifieke persoon gebeure aan iemand anders 

oorvertel.  Daarom is ‟n narratief nie abstrak nie, maar juis eenvoudig.  Die 

oorvertelling is nie in die algemeen nie, maar is spesifiek in terme van die 

verloop van die narratief.  Die konteks waarbinne die narratief oorvertel word, 

het ‟n bepaalde invloed op die manier waarop die verteller die narratief aan 

die hoorder oordra.  As illustrasie hiervan sal die vertelling van dieselfde 

narratief rondom ‟n braaivleisvuur en in ‟n pastorale situasie ingrypend van 

mekaar verskil, aangesien dit nie net die verteller is wat bepalend is tot die 

verloop van die oorvertel van die narratief nie, maar ook die hoorder of 

hoorders (Botha 2003: 85 - 86). 
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 Narratiewe gee betekenis aan ervarings:  ‟n Verteller van ‟n narratief deel in 

die proses van die vertelling van die narratief veel meer as net feite.  Die 

vertel van die narratief gee aan die verteller die geleentheid om uitdrukking te 

gee aan ervaring en emosie.  Die vertel van ‟n narratief maak dit ook vir die 

verteller daarvan moontlik om op ‟n beheerste manier uitdrukking te gee aan 

die emosies en ervarings wat met die belewenis van die narratief gepaard 

gaan.  Ervarings word met die vertel van ‟n narratief georganiseer in ‟n 

samehangende geheel, wat die betekenis wat daaraan gekoppel word 

beklemtoon.  Die verband wat daar in die narratief met die werklike gebeure 

en die belewenis daarvan getrek word, is van groot waarde vir die verteller.  

Daarom is die betekenis van die narratief veel meer as bloot die gebeure wat 

daarin vervat is (Botha 2003: 86). 

 ’n Narratief het ’n plot of ’n verhaallyn:  ‟n Narratief bestaan gewoonlik uit 

‟n samevoeging van ‟n groep klein narratiewe of elemente van ‟n narratief.  

Daar kan daarna verwys word as episodes van ‟n verhaal.  Uiteindelik moet 

hierdie episodes bymekaar kom in die uiteindelike verloop van die verhaal.  

Die verteller organiseer hierdie episodes of kleiner narratiewe sodat dit alles 

deel vorm van die plot of verhaallyn van die narratief.  In die normale oorvertel 

van ‟n narratief, vind die organisering van hierdie episodes of kleiner 

narratiewe in ‟n plot of verhaallyn outomaties plaas en is dit gewoonlik nie ‟n 

bewuste of sigbare proses nie (Botha 2003: 86). 

 Gebeure en ervarings, en die betekenis wat daaraan geheg word, 

beïnvloed mekaar:  ‟n Narratief wat vertel word, bevat twee basiese 

elemente van verhale, naamlik ‟n aksie-element en ‟n bewussynselement.  

Die basies struktuur van ‟n narratief geskied vanuit die aksie-element waar 

gebeure oorvertel word.  Ervarings en gebeure word met mekaar in verband 

gebring deur middel van die plot of verhaallyn.  Die betekenis wat in die 

narratief na vore kom, is afkomstig vanuit die bewussynselement.  Daar 

bestaan ‟n interaktiewe proses tussen hierdie twee basiese elemente van ‟n 

narratief, wanneer die verteller kommentaar lewer op die verloop van gebeure 

in die narratief wat vertel word.  Enersyds beïnvloed die aksie-element van die 



Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

61 

 

narratief die bewussynselement wanneer die verteller in die vertel van die 

narratief sin maak van die verloop van gebeure, maar andersyds beïnvloed 

die bewussynselement van die narratief die aksie-element wanneer die insig 

vanuit die vertelling van die narratief help om die verloop van gebeure vir die 

verteller in beter perspektief te plaas (Botha 2003: 86). 

 Ideaalbeelde en self-narratiewe:  Die vertel van ‟n narratief het ‟n bepaalde 

effek op die verteller van die narratief.  Die vertel van ‟n narratief is ‟n 

korrigerende terugspeel van gebeure en belewenisse wat die verteller in staat 

stel om ideaalbeelde van optrede vanuit die narratief wat vertel word, te kan 

vorm.  Dit het ‟n bepaalde invloed op die self en verleen vorm aan die manier 

waarop die verteller homself sien.  Mense het verskillende ideaalbeelde en 

self-narratiewe wat as sentrale temas dien waarvolgens hulle hul 

lewensverhale konstrueer (Botha 2003: 87). 

 

In die lig hiervan is dit belangrik om kennis te neem van Müller (1996: 5) se definisie 

van die praktiese teologie:  “Praktiese teologie is die sistematies-gestruktureerde, 

voortgaande hermeneutiese proses, waardeur gepoog word om menslike 

handelinge, wat verband hou met die verhale van die Christen-geloofsgemeenskap, 

teologies te verhelder en te vernuwe.”  Müller (1996: 3 - 5) voldoen met hierdie 

definisie aan die eise van die ekosistemiese paradigma.  Hierdie ekosistemiese 

paradigma kan beskryf word as ‟n paradigma waarbinne die begrip “narratiewe” as ‟n 

beskrywing dien van die studieveld van die praktiese teologie wat bydra tot ‟n beter 

begrip van die konsep “kommunikatiewe handelinge”.  Dit beteken dat wanneer 

kommunikatiewe handelinge in die praktiese teologie bestudeer word en dit gedoen 

word met ‟n definitiewe en doelgerigte narratiewe perspektief, die benadering binne 

hierdie paradigma veel meer inklusief is en dat dit verwys na die totale ekosisteem 

waarbinne die kommunikasieproses verloop (Müller 1996: 4). 
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Müller (1996: 97 - 105) stel ‟n model van narratiewe betrokkenheid in sy pastorale 

benadering voor.  Hierdie model kan skematies soos volg voorgestel word (Müller 

1996: 100): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 

Die “Gespreksagenda” van Müller (1996: 100) word vervolgens beskryf.  Die 

“gespreksagenda” in die figuur word in die eerste paragraaf hieronder behandel, 

gevolg deur die “prosedures” in die daaropvolgende paragraaf. 

 

Die narratiewe pastoraat verloop volgens ‟n gespreksagenda, wat ingerig word na 

aanleiding van die pastor se narratiewe betrokkenheid by die kliënt (Müller 1996: 

99).  Hierdie narratiewe betrokkenheid word na vore gebring deur vyf groot 

bewegings of verhale.  Hierdie vyf verhale is die bene waarop Müller (1996: 107 - 

140) se model van narratiewe betrokkenheid gebaseer word. 

GESPREKSAGENDA 

PROSEDURES 

Die sirkulêre verhaal 

Die kronologiese verhaal 

Die grafiese verhaal 

Die ekosistemiese verhaal 

Die geëksternaliseerde verhaal 

Die geloofsverhaal 

Die hipotetiese verhaal 

Verantwoordelikheid vir die 
verhaal 

‟n Rituele verhaal 

1.  ‟n Verhaal van NOOD 

2. ‟n Verhaal met ‟n Storie 
(VERLEDE) 

 

3. ‟n Verduisterde 
TOEKOMSVERHAAL 

4. HERSTURKTURERING 
van die verledeverhaal 

5. REKONSTRUKSIE 

(VERBEELDING)          

van ‟n toekomsverhaal 
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 ’n Verhaal van nood (Müller 1996: 107 - 110):  Aanvanklik bied die pastor 

aan die kliënt soveel as moontlik geleentheid om uitdrukking te gee aan sy 

storie van nood.  Die kliënt het vanuit sy unieke situasie van nood ‟n 

natuurlike behoefte daaraan dat iemand na sy storie moet luister.  Hierin moet 

die pastor soveel as moontlik geleentheid aan die kliënt gun om soveel as 

moontlik detail van sy noodverhaal te vertel.  In hierdie moment handel dit 

suiwer oor die vertel van ‟n storie van seerkry – dit gaan dus oor die wát en 

nie oor die wáárom nie.  Die pastor moet hier waak om nie te vroeg 

interpretasies van die noodverhaal te begin maak nie, maar soveel tyd aan 

die kliënt gun as wat nodig is om sy storie klaar te vertel.  Die gebruik van 

sirkulêre vrae kan ‟n baie sinvolle tegniek wees waarin die pastor die kliënt 

bystaan om soveel as moontlik sy van noodverhaal te vertel.   

 Die Verledeverhaal (Müller 1996: 111 - 114):  Die verledeverhaal gaan ‟n 

stappie verder as die noodverhaal.  Die verledeverhaal is daar om lig op die 

nood te werp sodat die nood uiteindelik verlig kan word.  Die verlede wat 

aanleiding gee tot die nood moet hier breedvoerig  deur die kliënt vertel word.  

Dit is ‟n verhaal wat met herinneringe gevul is en dit kan selfs so ver gaan om 

herbelewenisse van groot gebeure uit die verlede vir die kliënt te wees.  Die 

verledeverhaal is ook aan die toekomsverhaal verbind, aangesien die 

toekomsstorie (wat inherent in die narratiewe pastorale situasie geskryf word) 

uit die verlede gekonstrueer word.  Die verlede is as‟t ware die boumateriaal 

vir die verbeelding oor die toekoms.  Verhale uit die kliënt se kinderdae kan 

hier behulpsaam wees.  Daar kan oor verwys word na foto‟s, kledingstukke, 

juwele, boeke, ou briewe, ens. om te help om die verledeverhaal meer 

betekenis te gee. 

 Die Verduisterde toekomsverhaal (Müller 1996: 115, 116):  Die toekoms het 

nie net met toekomstige gebeure te doen nie, maar dit is ook in die hede 

lewend in verwagtinge en angste, in beplanning en ontwerp.  In die narratiewe 

pastorale proses volg hierdie verhaal op die verledeverhaal sodat dit die 

pastor kan help om vas te stel of die toekomsverhaal van die kliënt (en 

daarmee saam sy hede) nie op een of ander manier versteurd is nie.  ‟n 
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Vinnige toekomsblik help baie om probleme van die kliënt na vore te bring op 

‟n manier waarop hy nie agterdogtig raak teenoor die pastor nie.  Wanneer die 

versteurde toekomsperspektief by die kliënt na vore kom, dien dit as die 

primêre motivering vir betekenisvolle verandering. 

 Die Hervertelde verledeverhaal (Müller 1996: 117 - 132):  In die narratiewe 

pastorale gesprek moet daar voortdurend op ‟n sirkulêre wyse met die verlede 

en die toekoms omgegaan word.  ‟n Narratiewe gesprek lei daartoe dat die 

kliënt tot nuwe insigte kom oor sy verlede en die invloed wat sy verlede op sy 

nood gehad het of steeds het, en dit in ‟n ander lig te beskou, hetsy dit meer 

positief of meer negatief is.  Die kliënt ken nuwe betekenisse toe aan die 

vertelde verledeverhaal en kom sodoende by ‟n hersiene verledeverhaal uit.  

Hierdie proses is daar om die kliënt te help om letterlik op sy eie spore van sy 

verlede terug te gaan en dit weer van voor af te bewandel, sodat dit van nuuts 

af verstaan kan word. 

 Die Verbeelde toekomsverhaal (Müller 1996: 133 - 140):  Die narratiewe 

proses wat by die kliënt plaasvind tydens die vertel van die bogenoemde 

verhale, lei daartoe dat ervarings van die verlede en die hede oorgaan in 

geprojekteerde toekomsbeelde.  Dit is hier waar stories van hoop vir die kliënt 

ontwikkel.  Die pastor begelei die kliënt om vanuit sy hervertelde 

verledeverhaal met nuwe verbeelding en positiwiteit uit te sien na ‟n nuwe 

hoopvolle toekomsverhaal.  Op hierdie wyse kan daar sinvol deur die kliënt 

voortgegaan word op sy lewensreis deur te fokus op die nuwe hoop wat die 

toekoms inhou.  In hierdie opsig is metafore wat kan bydra tot hoop ‟n 

belangrike hulpmiddel om te gebruik. 

 

Müller (1996: 141 - 207) stel in die uitleg van sy model of gespreksagenda die 

volgende narratiewe metodes (of “prosedures”, volgens figuur 4) voor: 

 Die Sirkulêre verhaal:  In die vertel van die kliënt se noodverhaal, is dit ‟n 

bruikbare tegniek vir die pastor om sirkulêre vrae te vra.  Volgens Hoffman 
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(1981: 301, 302) is sirkulêre vrae, vrae wat op ‟n neutrale wyse gevra word 

en daarop gemik is om meer feite uit ‟n storie na vore te bring. 

 Die Kronologiese verhaal:  Die pastor moet die kliënt lei om op ‟n bepaalde 

ordelike wyse die kronologiese volgorde van sy verhaal weer te gee.  Müller 

(1996: 146 - 149) stel twee verwysingspunte voor wat kan help om ‟n 

narratiewe gesprek kronologies te vorm, nl. die “lewensiklus” en “oorgange”.  

Met die verwysingspunt van ‟n “lewensiklus”, kan die pastor bloot verwys na 

verskillende lewensfases soos:  voorskoolse kinderdae, laerskooldae, 

hoërskooldae, na skool/universiteit, huwelikslewe, geboorte van kinders, 

skoolgaan van kinders, kinders uit die huis, afgetrede lewe, ens.  Die 

verwysingpunt van “oorgange” is die groot momente in ‟n lewensverhaal van 

die kliënt waarna die pastor kan vra.  Dit sluit oorgange soos huweliksluiting, 

geboorte van ‟n kind en aftrede in. 

 Die Grafiese verhaal:  Soms bied ‟n kliënt nie ‟n volledig genoeg 

verledeverhaal vir die pastor aan nie, wat die pastor se begrip van die nood 

kan bemoeilik.  Dit mag dalk nodig wees om ‟n onderhoud met die familie van 

die kliënt te voer waar soveel as moontlik generasies teenwoordig is.  Die 

opstel van ‟n genogram (‟n diagram van familie- of gesinstrukture wat gebruik 

word om patrone en temas binne die familie oor drie of vier geslagte te 

verhelder) kan die pastor help om beter insig te verkry in die situasie van 

nood van die kliënt (Müller 1996: 151). 

 Die Ekosistemiese verhaal:  Daar bestaan ook ‟n wyer blik op die 

lewensverhaal van die kliënt as net dié van sy gesin en familie.  Die pastor 

moet wyer faktore soos historiese, sosiale en kulturele faktore in ag neem 

wanneer daar ‟n narratiewe gesprek gevoer word (Müller 1996: 159).  In 

hierdie opsig sal die terapeut in der waarheid ‟n ekosistemiese speurder moet 

wees deur voortdurend uit te vra na die invloed wat hierdie faktore op die 

lewensverhaal van die kliënt het. 

 Die Geëksternaliseerde verhaal:  In die laaste beweging van die 

“gespreksagenda” word ‟n nuwe toekomsverhaal herkonstrueer.  In hierdie 
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opsig stel Müller (1996: 165) die tegniek van “framing” of eksternalisering 

voor.  Hiervolgens word die kliënt aangemoedig om neerdrukkende probleme 

wat ervaar word, te objektiveer en te personifieer.  Sodoende word die 

probleem van die kliënt ‟n aparte entiteit en word as sodanig 

geëksternaliseer.  

 Die Geloofsverhaal:  Die tydsberekening vir die pastor om in die narratiewe 

gesprek gebruik te maak van die Skrif en gebed is baie belangrik.  Müller 

(1996: 174) praat van die “sublieme oomblik”.  Die gebruik van die Skrif en 

gebed op die gepaste oomblik vereis ‟n sensitiewe en kreatiewe gees van die 

pastor.  Hierdie tydsberekening in die narratiewe pastoraat maak dat dit meer 

as net ‟n wetenskap is, dit is ook fyn kuns. 

 Die Hipotetiese verhaal:  Met die vorming van ‟n verbeeldende 

toekomsverhaal, kan die pastor die kliënt help met vrae wat ‟n hipotetiese 

verhaal help skep (Müller 1996: 179).  Hier word verwys na die tipiese “wat 

as”- vrae.  Hoffman (1981: 293) sluit hierby aan deur te meld dat ‟n hipotese 

sirkulêr en relasioneel moet wees.  Dit moet, met ander woorde, sin maak in 

die relasionele konteks van die kliënt.  Dit is dus ‟n poging om die nood of 

probleem binne ‟n verhoudingskonteks met betrekking tot die toekoms te 

plaas.   

 Verhaal en ritueel:  Müller (1996: 183) verwys daarna dat die moderne 

Westerse samelewing baie van die helende en stabiliserende effek van 

rituele verloor het.  ‟n Ritueel is ‟n simboliese handeling waarby woorde en 

dade ‟n rol speel, maar dit het ook te doen met kommunikasie as simboliese 

kommunikatiewe handeling.  Hy beskryf die ritueel ook as die gee van ‟n 

antwoord op ‟n bepaalde gebeurtenis aan ‟n bepaalde persoon of 

gemeenskap, aan ‟n vorige of toekomstige geslag en ten diepste ook aan 

God.  Die pastor kan die kliënt baie help deur hom te begelei tot rituele wat 

helend kan wees ten opsigte van sy nood. 

 Verhaal en empatie:  Empatie verwys na die houding waarmee daar geluister 

word en wat die sleutel is tot iemand se verhaal.  Om met iemand mee te 
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voel (volgens die letterlike betekenis van empatie), moet daar eers ‟n “inner 

hearing” plaasvind.  Die pastor moet hom laat meeneem en hom oor die 

drumpel van die kliënt se verhaal laat trek (Müller 1996: 195).  Die pastor kan 

nie die kliënt deur ‟n narratiewe benadering begelei sonder dat empatie ‟n 

groot deel van die gesprek is nie. 

 Verhaal en verantwoordelikheid:  Hoe onvolkome die mens in sy menswees 

ook al is, hy bly ‟n verantwoordelike wese wat ook tot die aanvaarding van 

verantwoordelikheid opgeroep word.  In die Skrif word die mens gereeld 

opgeroep om verantwoordelikheid te aanvaar.  Romeine 12 is ‟n goeie 

voorbeeld hiervan, waar Paulus ‟n “beroep” doen op sy lesers om 

verantwoordelikheid vir hulle geloof te aanvaar (Müller 1996: 203).  

Narratiewe pastoraat kan nie maar slegs narratiewe wees wat in die lug bly 

hang nie.  Dit lei tot konkrete verandering en genesing wanneer die kliënt by 

die punt uitkom om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy optrede, maar ook 

vir die oplossing van die probleem of nood. 

 

Hoewel die model van narratiewe betrokkenheid van Müller (1996: 107 - 140) ‟n baie 

goeie basis bied vir ‟n narratiewe pastorale gesprek, bly dit in gebreke om aan te 

toon hoedat Bybelse narratiewe in ‟n narratiewe pastorale gesprek gebruik word. 

 

Hoewel die gebruik van die narratief in die pastoraat nie by uitstek ŉ nuwe tegniek is 

nie (Ganzevoort 1993: 277 – 287, Roux: 1997: 51 – 80), is die aanwending daarvan 

vanuit ‟n diakoniologiese epistemologie nie algemene gebruik nie.   Tog kom daar 

menige verhaal in die Skrif voor waar God op wonderlike maniere in mense se 

lewens ingryp.  Christus kies immers self om gebruik te maak van gelykenisse in die 

evangelies om mense te leer.  ‟n Narratiewe benadering wat op Skrifbeginsels 

gegrond is, en meer nog, wat direk van narratiewe uit die Skrif in die pastorale 

gesprek gebruik maak, bied die geleentheid vir die narratiewe van die Skrif om die 

nood van die pastorale situasie te verlig deur by te dra om die narratiewe van die 

kliënt te herskryf en op so ‟n wyse nuwe hoop te bring (Basson 2007: 22). 



Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

68 

 

 

Die narratiewe benadering het ten doel om ‟n rekonstruksie (sien 3.6. hieronder) te 

laat plaasvind in die kliënt se lewensverhaal wat skeefgeloop het en dit tot ‟n nuwe 

lewensverhaal te rekonstrueer (Anderson & Goolishian 1988: 372).  Die uiteindelike 

gerekonstrueerde lewensverhaal is die resultaat van die pastorale begeleiding wat 

die oorsake tot die pastorale nood in die aanvanklike lewensverhaal van die kliënt 

aangespreek het.  Dit is noodsaaklik dat die pastor doelwitte opstel vir die 

begeleiding tot ‟n gerekonstrueerde lewensverhaal van die kliënt.  Die funksies van 

pastorale sorg (genesing, ondersteuning, leiding en versoening) wat Heitink (1979: 

284 - 326) identifiseer, is hier van toepassing.  Dit kan aanvaar word as die doelwitte 

waarmee die pastorale proses aangepak word.  In aansluiting hierby, beklemtoon 

Louw (1997: 78 – 80) die aspek van redding en genesing.  Hy maak die afleiding dat 

redding gelykstaande is aan genesing, vryspraak en ŉ nuwe lewe, en dat dit dan 

weer die effek van die terapeutiese proses verteenwoordig.  Hierdie aspek van 

redding funksioneer binne die raamwerk van die eskatologie (Louw 1997: 80 – 92).  

Dit is hier waar die bediening van hoop na vore kom in die funksionering van die 

eskatologie saam met die beloftes van God in die verbond.  Die herstel van hoop is 

daarom ‟n baie belangrike doel in die proses van die rekonstruksie van die narratief 

of lewensverhaal van die kliënt. 

 

In die pastorale gesprek waar hoop bedien word, staan die verbondsverhouding 

tussen God en sy kinders sentraal (De Klerk 1985: 23 - 28).  Elke mens beskik oor 

sy/haar eie lewensverhaal en is self die interpreteerder van sy/haar lewenservaring 

in die vorming van ‟n eie identiteit.  Deur die genade van God kan elke mens deel 

word van die verbondsverhouding tussen God en sy kinders.  Om deel te word van 

die verbondsverhouding tussen God en sy kinders, impliseer dat so ‟n persoon ook 

deel kry aan die voorregte van die verbond.  ‟n Verbondsverhouding hou nie alleen 

voorregte in nie, maar bring ook verantwoordelikhede mee.  ‟n Gerekonstrueerde 

lewensverhaal as uiteinde van die pastorale proses kan beskryf word as ‟n 

verbondsverhouding waarin die identiteit van die kliënt volledig funksioneer in terme 
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van die uitleef van die voorregte van die verbond asook die aanvaarding van die 

verantwoordelikhede wat die verbond inhou.   

 

Janse van Rensburg (1996: 152 – 165) omskryf die funksionering van die verbond in 

pastorale versorging.  Volgens hom kan dit in drie dele ingedeel word:   

 Die trou en die omgeekarakter van die verbond: Die trou van die verbond 

word omskryf in die volgende Bybelse terme:  Sorg verwys na die herderlike 

sorg van die Here op grond van sy beloftes.  Dit beklemtoon die besondere 

versorgingskarakter van die herder teenoor die kudde.  Die betekenis dui in 

pastorale terme op die voorsienigheid van God wat saamhang met die leiding 

wat God vanuit die Skrif aan die mens gee.  Die lankmoedigheid van die Here 

is sinoniem met die trou van die verbond.  Hier word die geduld van God met 

die volgehoue sonde van die mens beklemtoon.  Die lankmoedigheid van die 

Here kan in ‟n pastorale gesprek troos verskaf, veral waar die toorn van die 

Here gevrees word in dit wat skeefgeloop het in die lewe van die kliënt.  

Bemoediging is van strategiese belang in die pastorale proses.  Dit vind plaas 

deur die pastorale gesprek en die feit dat die bemoediging wat tydens die 

pastorale gesprek plaasvind ten diepste bemoediging van God is, beklemtoon 

die omgeekarakter van die verbond.  

 Die verbreking van die verbond en vermaning:  Vermaning en die 

verbreking van die verbond word verwoord met:  Waarskuwing binne die 

pastorale gesprek plaas die liefdesmotief van die Skrif voorop.  In liefde word 

die kliënt op grond van die Skrif gewaarsku teen optredes wat mag lei tot 

verdere ellende.  Hiermee word die gevolge van die verbreking van die 

verbond deur die kliënt duidelik uitgespel.  Tug dui op die manier waarop God 

te werk gaan om die verbreking van die verbond deur die kliënt reg te stel.  Dit 

is ‟n handeling waarin die mens teruggebring word na ‟n lewensweg wat 

strewe na die wil van God.  Dit is onafwendbaar dat die tug deel sal vorm van 

‟n pastorale gesprek, want die pastorale proses vind plaas sodat die wil van 

God betekenis kan kry in die lewe van die kliënt.  Teregwysing sluit aan by die 
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motief van vermaning en het ten doel om veral verkeerde 

beredeneringsprosesse by die kliënt aan te spreek.  Dit is noodsaaklik om 

beredeneringsprosesse aan te spreek in die pastorale proses ten einde die 

verbreking van die verbond uit te wys en met die oog op die toekoms te 

voorkom. 

 Die herstel van die verbond:  Die volgende woorde omskryf die herstel van 

die verbond in die pastoraat:  Opbou geskied binne die konteks van die 

plaaslike gemeente.  In die proses van die herstel van die verbond vind opbou 

plaas deurdat die kliënt ten volle inskakel by die gemeente as 

geloofsgemeenskap.  Dit is binne hierdie geloofsgemeenskap waar die herstel 

van die verbond en ŉ groei na geestelike volwassenheid plaasvind.  Oprigting 

vind plaas waar die kliënt algaande sy/haar voete in die samelewing vind.  In 

pastorale terme beteken dit dat die kliënt begelei word tot die vaardighede wat 

nodig is om normaal te kan funksioneer en om oor ‟n goeie selfbeeld te 

beskik.  Versterking van geloof vind plaas wanneer die verbond herstel word.  

Hier speel die Heilige Gees ‟n integrale rol, waar God in die pastorale proses, 

deur die kragtige werking van die Gees, die geloof van die kliënt voortdurend 

versterk. 

Dit is dus duidelik dat die verbond ‟n integrale rol in die narratiewe pastoraat behoort 

te speel.  Die verbond kan immers getipeer word as die narratief van God (deur die 

Skrif).  Die verbond as narratief van God in die pastorale proses is die basis 

waarvolgens God deur die werking van die Heilige Gees en met behulp van die 

pastor, heling bring in die krisis van die kliënt. 

 

Veltkamp (1988: 198) neem die gebruik van narratiewe in die pastoraat verder deur 

die lewensverhaal van die pastor ook by die pastorale proses te betrek.  Die pastor 

se lewens verhaal vorm onvermydelik deel van die narratiewe werklikheid wat in die 

narratiewe pastoraat ter sake kom.  Waar die pastor se lewensverhaal by die 

pastorale proses in die narratiewe pastoraat betrokke raak, kom die bediening van 

die Skrif aan die kliënt na vore deur die pastor se integrasie van die Skrif in sy eie 
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lewensverhaal.  Veltkamp (1988: 186) beskryf hierdie interaktiewe rol wat die pastor 

in die narratiewe pastoraat speel as volg:  “Zoals het vertellen van een gelijkenis een 

vorm van communicatief handelen door taal is, zo is ook het luisteren naar een 

verhaal in het pastoraat dat.  De pastor brengt communicatie tot stand door naar 

twee kanten plaatsvervangend te luisteren.  Hij helpt, actief luisterend, de ander tot 

een beter verstaan van diens eigen verhaal te komen;  en precies daarin verwijst de 

pastor naar de Ander, namens Wie hij luistert.” 

 

Veltkamp (1988: 188) gaan ook verder deur aan te toon dat die lewensverhaal van 

die kliënt wat in die narratiewe pastoraat ter sake kom telkens, in samewerking met 

die Skriftuurlike verwysingsraamwerk van die lewensverhaal van die pastor, ‟n nuwe 

narratiewe raamwerk (of verhaalsituasie) tot stand bring:  “Het is heel belangrijk dat 

het pastoraat zelf een nieuwe verhaalsituasie is en als zodanig nieuwe werklijkheid 

kan scheppen.  De pastor luistert niet naar een grammofoonplaat, die voor de 

zoveelste keer wordt afgespeeld, maar hij probeert, door actief luisterend in het 

verhaal te participeren, met de ander tot een nieuw verhaal te komen.”   

 

Hierdie nuwe pastorale situasie wat tot stand kom deur die proses van die 

narratiewe pastoraat, word deur Müller (1996: 12) beaam:  “Hierdie soort verstaan, 

wat die versmelting van ’n totale horison van konteks, tyd, plek en tradisie behels, 

beteken in die pastoraat ook die verrekening van die Christelike tradisie.”  Hierdie 

aanhaling toon aan hoe die narratiewe pastoraat in baie opsigte moeilik is om in 

konkrete terme te beskryf, aangesien die verskillende elemente soos wat dit vervat 

word in die bogenoemde aanhaling, veranderlikes is wat verskil van pastorale 

situasie tot pastorale situasie.  Die konteks van “Christelike tradisie”, waarna Müller 

(1996: 12) hier verwys, is die “oeroue Christelike tradisie” van versorging en bystand.   

 

Met hierdie veranderlikes wat voordurend ‟n rol speel om elke pastorale situasie 

uniek te maak, ontstaan die vraag na die onveranderlike in die pastorale situasie.  
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Uiteindelik kan net God, en sy openbaring deur die Skrif erken word as onveranderlik 

in die pastorale situasie.  Binne die konteks van ‟n postmoderne samelewing, waar 

daar juis baie ruimte gelaat word vir veranderlikes, is dit belangrik om in die 

beoefening van die narratiewe pastoraat hierdie keuse uit te oefen dat God en sy 

openbaring deur die Skrif erken word as die onveranderlike binne die konteks van 

die pastorale proses.  So ‟n keuse rig die verloop van die pastorale gesprek te midde 

van al die veranderlikes (soos hierbo vermeld) wat ‟n rol mag speel in die 

lewensverhaal van die kliënt.  In 3.3. hieronder, volg ‟n bespreking in terme van die 

epistemologiese keuse wat uitgeoefen moet word in die narratiewe pastoraat. 

 

In die pastoraat word die narratief (of die verhaal) aangewend as ‟n terminologiese 

omskrywing van die proses en metodiek om die betekenis van lewensgebeure te 

omskryf.  Daar word dikwels verwys na die lewensverhaal van die kliënt wanneer die 

pastorale proses bespreek word (Bezuidenhout & Janse van Rensburg 2006: 20).  

Hierteenoor beskryf Botha (2003: 182) die narratief as die studieveld van die 

praktiese teologie wat ‟n bydrae lewer tot beter begrip van die konsep 

“kommunikatiewe handelinge”.  In hierdie studie word daar na die “narratief” verwys 

binne die konteks van die omskrywing dat dit ‟n terminologiese omskrywing is van 

die proses en metodiek om die betekenis van lewensgebeure te omskryf.  Hierdie 

keuse sluit ook aan by die onderskeid wat Janse Van Rensburg (2003: 56) tussen ‟n 

storie en ‟n narratief (hierbo beskryf in 3.1.) tref.     

 

Van den Berg (1998: 52 - 111) beskryf in sy proefskrif ‟n “pad na ‟n nuwe betekenis” 

in die narratiewe pastoraat.  Hiermee wil hy wyer ontdekkingsmoontlikhede beskryf 

vir die narratiewe benadering tot die praktiese teologie en in die besonder die 

pastoraat.  Uiteindelik stel Van den Berg (1998: 234, 235) ‟n metaforiese pad voor as 

die sogenaamde pad na ‟n nuwe betekenis in die narratiewe pastoraat.  In sy 

proefskrif maak hy gereeld van terme soos reiservaring, lewensreis, ontdekkingstog, 

reisgenote, lewensreisigers, navigator en medereisiger gebruik.  Die sentrale 
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metafoor vir sy studie van die narratiewe pastoraat beskryf hy as ‟n ontdekkingstog 

(Van den Berg 1998: 54). 

 

In Hoofstuk 2 van sy “ontdekkingstog” (Van den Berg 1998: 52 - 111) van die 

narratiewe pastoraat word daar ‟n goeie omskrywing gegee van die ontwikkeling van 

en rigtingwysers vir die narratiewe pastoraat.  Sy “ontdekkingstog” in hierdie 

hoofstuk bring belangrike insigte na vore wat relevant is vir hierdie studie: 

 

Eerstens wys Van den Berg (1998: 63) daarop dat daar ‟n definitiewe spanning na 

vore gekom het in die ontwikkeling van die narratiewe pastoraat.  Hy toon aan dat 

die spanning veroorsaak het dat teoloë in twee basiese groepe verdeel het, elk met 

sy eie teologiese voorveronderstellings en metodologie.  Van den Berg (1998: 63 - 

67) haal vir Van Huyssteen (1989: 768 - 770) aan wanneer hy hierdie onderskeid tref 

tussen die sogenaamde “pure narrativists” en die “impure narrativists”.  In Van 

Huyssteen se artikel (1989: 769), sluit hy aan by Richard H. Niebuhr wat ‟n 

onderskeid tref tussen die “internal history” en “external history”.  Hiervolgens het die 

sogenaamde “interne geskiedenis” te doen met die selfbeskrywing van die 

Christelike geloofsgemeenskap in terme van die huidige ervaringe van die 

openbaring.  Daar is dus ‟n element van subjektivisme aanwesig in die sogenaamde 

“interne geskiedenis”.  Die sogenaamde “eksterne geskiedenis” bevat in teenstelling 

hiermee ‟n sterk element van “objektiwiteit” (of objektivisme) wat onderwerp word 

aan wetenskaplike ondersoek.   

 

In hierdie onderskeid van die twee groepe narratiewe teoloë, beskryf Van Huyssteen 

(1989: 768) hulle soos volg:  Die “pure narrativists” beskryf hy as “... anti-

foundational, cultural-linguistic, Wittgensteinian-inspired descriptivists.  For 

theologians like Frei, Lindbeck, Hauerwas and David Kelsey narrative as an 

autonomous literary form is particularly suited to theological reflection.  Narrative 

here has a special status in the construction of theological statements, while abstract 
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reasoning and philosophical categories do not belong to the essential task of what it 

means to do theology.  Christian faith here is best understood by grasping the 

grammatical rules and concepts of its texts and practices.”  Van Huyssteen (1989: 

769) gaan dan verder deur uit te wys dat alhoewel die “pure narrativist”-teoloë 

saamstem dat die beskrywing in ‟n narratief gemeet moet word aan die Bybel se eie 

narratiewe en autobiografieë, hulle nogtans versigtig is vir kritiese redenering en 

enige “... foundationalist epistemology.  Because theology is fundamentally 

descriptive and regulative, it should not step outside the boundaries of the 

confessing community as the biblical narrative determines what can be said and 

done in theology.”  Op die terrein van uitleg wys Van Huyssteen (1989: 770) verder 

daarop dat die “pure narrativists” die narratief definieer en uitlê in die taal van die 

geloofsgemeenskap. 

 

In teenstelling hiermee beskryf Van Huyssteen die sogenaamde “impure narrativists” 

as “... a circle of revisionist, hermeneutical, Gadamerian-inspired correlationists.  

Theologians like Tracey, McFague and Ricoeur, while agreeing with ‘pure 

narrativists’ about the central role of narrative in the communication of the Christian 

story, deny it any exclusive autonomous theological function it theological theorizing.  

For them narrative exhibits philosophical, historical and physiological claims, and 

these need to be examined with methods of those particular disciplines.”  Van die 

“impure narrativists” skryf Van Huyssteen (1989: 770) dat hulle die betekenis van die 

narratief as baie meer omvattend beskou deurdat hulle “...while not discounting the 

centrality and power of the biblical narrativists nevertheless deny absolute 

independence to narrative as such and argue that narratives contain all kinds of 

historical, psychological and metaphysical claims and therefore invite the critical 

inquiry of historians, feminists and philosophers.”  Wat uitleg betref sal die “impure 

narrativists” ‟n voortdurende gesprek voorstaan tussen die geloofsgemeenskap en 

ander taalgemeenskappe soos kontemporêre filosowe en sosiale wetenskaplikes 

(Van Huyssteen 1989: 770). 
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Van den Berg (1998: 66) wys die onderskeid tussen die “pure narrativists” en die 

“impure narrativists” uit om aan te toon hoedat teoloë op verskillende wyses met die 

narratief omgaan.  Die verskil kom veral na vore wanneer Bybelse narratiewe ter 

sprake kom.  Van den Berg (1998: 67) kies die “impure narrativists” as die 

vertrekpunt vir sy studie.  In hierdie studie kan Van den Berg (1998: 67) se keuse nie 

nagevolg word nie, aangesien die sentrale navorsingsvraag te make het met die 

soeke na ‟n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging 

van laerskoolkinders.  Die aard van die navorsingsvraag impliseer dat daar ‟n 

bepaalde gesag toegeken word aan Bybelse narratiewe.  Bybelse narratiewe word in 

hierdie studie as gesagvol erken, omdat dit die Woord van God is.  “Impure 

narrativists” het per definisie ‟n probleem met die aanvaarding van Bybelse 

narratiewe as die Woord van God.   

 

Dit is egter ook baie moeilik om in hierdie studie ‟n suiwer keuse te maak vir die weg 

van die “pure narrativists”, aangesien die gevaar bestaan dat so ‟n keuse ander 

faktore rakende die rol van narratief in die pastoraat buite rekening kan laat.  Met 

hierdie faktore word verwys na konteks, tyd, plek en tradisie (Müller 1996: 12).  Die 

benadering van die “pure narrativists” loop die gevaar om irrelevant te wees in die 

postmoderne mens se lewe, omdat die gesag wat die Skrif hieraan toeken, die 

invloed van ander dissiplines in die gebruik van die narratief in die pastoraat, negeer. 

 

Die postmoderne tydsgees waarbinne ons leef, vereis ‟n nuwe, kreatiewe 

benadering tot die gebruik van narratiewe in die pastoraat, wat enersyds nie die 

gesag van die Skrif as Woord van God prysgee nie, maar ook andersyds sensitief is 

vir die postmoderne mens wat ongemaklik is met maklike antwoorde (Du Toit 2000: 

11). Die gesagvolle-dialoog model van Pratt (1990: 32 - 41) ten opsigte van die 

gebruik van Ou Testamentiese narratiewe in die teologie bied ‟n kreatiewe alternatief 

vir die narratiewe pastoraat.  Die gesag van die Skrif word nie prysgegee nie, terwyl 

die voorstel van dialoog die rol wat ander dissiplines in die gebruik van die narratief 

in die pastoraat kan speel, op ‟n sinvolle wyse verreken.  Wanneer die beginsels 
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rakende die verbond, soos wat Janse van Rensburg (1996: 152 – 165) voorstaan, 

hierby verreken word, kan die narratiewe pastoraat ‟n goeie benadering in ‟n keuse 

van ‟n pastorale model wees. 

  

 

3.3. DIE METAFOOR IN DIE NARRATIEWE PASTORAAT 

 

Die metafoor is ‟n belangrike hulpmiddel in die narratiewe pastoraat.  Metafore word 

gebruik om ons werklikhede te beskryf, sonder dat die metafoor self die werklikheid 

is.  Die wese van ‟n metafoor is om een soort ding te verstaan en te ervaar en om dit 

in terme van ‟n ander beeld of metafoor te beskryf (Botha 2003: 73).  Vir die pastor is 

dit uiters belangrik om in die kliënt se taal te kommunikeer, aangesien taal uiteindelik 

die metafoor is waarin sy ervarings uitgedruk word (Müller 2000: 16). 

 

Volgens Anderson & Goolishian (1998: 377) word die betekenis en begrip in die 

pastoraat deur die gebruik van taal oorgedra.  Taal gee verstaanbare betekenis aan 

menslike ervarings.  Taal is narratief van aard, want interpretasies van ervarings wat 

oorgedra word kan alleenlik gemaak word as daar verbande gelê word tussen 

gebeurtenisse en as dit deur middel van taal in ‟n tydsraamwerk geplaas word.  

Wanneer ‟n mens dit doen – om ervarings te interpreteer en tyd daaraan te koppel – 

word ‟n nuwe narratief deur die persoon self geskep.  Ervarings is rou en 

betekenisloos totdat die mens op ‟n punt kom om woorde en betekenisse daaraan te 

koppel (Müller 2000: 13). 

 

Enige gebeurtenis in ‟n mens se lewe word eers ‟n ervaring wanneer hy dit regkry 

om taal aan daardie gebeurtenis te verbind (Botha 2003: 74).  In die narratiewe 

pastorale proses kry die kliënt die geleentheid om uitdrukking te gee aan sy 

ervarings deur die narratief wat in die pastorale situasie vertel word.  Deur die 
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narratief te vertel, word die kliënt begelei om nuwe betekenis te gee aan die pyn van 

die nood, dramatiese gebeure en dominante diskoerse van sy lewensverhaal.  

Hierdie proses maak dit moontlik vir die kliënt om nuwe betekenis aan sy nood te 

verleen deur nuwe taal daarvoor te gebruik (Müller 1996: 130). 

 

Dit is egter belangrik om uit te wys dat hierdie nuwe betekenis alleen kan plaasvind 

as die kliënt die spreekwoordelike brug van taal kan oorsteek.  Hiermee word bedoel 

dat die kliënt dit eers moet regkry om sy gevoelens en belewenisse teenoor die 

pastor te kan verwoord, alvorens die vertel van ‟n narratief ‟n verskil kan maak in die 

pastorale nood van die kliënt.  Anderson & Goolishian (1998: 371) praat van “being 

in the language”, waarmee hulle verwys na die proses van die konstruksie van inter- 

subjektiewe realiteite.  Hiervolgens vind begrip plaas wanneer belewenisse op ‟n 

bepaalde moment in taal geformuleer word en (in die pastorale situasie) gedeel 

word.  So ontstaan daar ‟n terapeutiese sisteem binne die taalsisteem van die 

gesprek (Botha 2003: 74).  Die sosiale eenheid wat daar binne ‟n pastorale situasie 

ontstaan, is ‟n taalsisteem wat van die ander sisteme onderskei word deur ‟n “in-

language”- gebeurtenis (Anderson & Goolishian 1998: 371).  Die mens se ervaring 

kry betekenis binne die parameters van taal.  Die mens se ervaring word verder 

bepaal deur die moedertaal van die kliënt – die taal wat ook binne ‟n kultuuropset 

gepraat word.  Mense leef en verstaan die lewe deur hul gemeenskaplike gedeelde 

narratiewe werklikhede wat aan hul ervarings vorm en betekenis gee. 

 

Van den Berg (1998: 118 - 136) noem die metafoor ‟n brug tot nuwe betekenis.  Hy 

skenk in sy werk aandag aan die aard en funksionering van metafore binne die 

konteks van narratiewe pastoraat.  In die model wat Van den Berg (1998: 211 - 225) 

vir die gebruik van metafore in die narratiewe pastoraat voorstel, word daar klem 

gelê op die skep van nuwe metafore in die pastorale gesprek.  Hy wys daarop (Van 

den Berg 1998: 213) dat die terapeutiese konteks van die pastorale gesprek kan 

dien as ‟n indikator vir die ontwikkeling van nuwe of “vars” metafore.  In hierdie opsig 

word dit van die pastor verwag om oor ‟n goeie taalvaardigheid te beskik ten einde 
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hom in staat te stel om die kliënt te begelei in die ontdekking van nuwe of “vars” 

metafore.  Die gemeenskaplike soeke na nuwe metafore waarmee die nood van die 

kliënt omskryf word en uiteindelik ook begryp word, is die brug na nuwe betekenis 

waarna Van den Berg (1998: 118, 119) verwys.  In hierdie opsig word die 

ontwikkeling van nuwe metafore in die narratiewe pastoraat beskryf as ‟n gedeelde 

verantwoordelikheid tussen die pastor en die kliënt. 

 

Met die pastorale effek wat metafore in die pastorale proses teweeg bring in 

gedagte, ontstaan die vraag na die rol wat Bybelse metafore in die pastorale proses 

kan speel.  Veltkamp (1988: 220) dui die ooreenkoms aan wat daar bestaan tussen 

die erediens, waar daar ‟n drieledige interaksie tussen die Skrif, liturg en gemeente 

bestaan, en die pastorale gesprek, waar daar ‟n drieledige interaksie tussen Skrif, 

pastor en kliënt bestaan.  Hierdie ooreenkoms kan skematies soos volg voorgestel 

word: 

Erediens: 

 

 

 

Pastorale Gesprek: 

 

 

Figuur 5 

Met die aantoon van hierdie ooreenkoms, wil Veltkamp (1988: 220) die relevansie 

van die Skrif, en in die besonder Bybelse metafore, vir die pastoraat beklemtoon.   

 

SKRIF 

Liturg Gemeente 

SKRIF 

Pastor Kliënt 
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In hierdie verband is die uitdaging vir die pastor om die toepaslike Bybelse metafore 

op toepaslike oomblikke in die pastorale gesprek te gebruik.  ‟n Verdere uitdaging vir 

die pastor is om die kliënt op so ‟n wyse te begelei aan die hand van Bybelse 

metafore, dat die kliënt die relevansie daarvan vir sy pastorale nood self sal ontdek.  

In hierdie opsig is die gebruik van Bybelse metafore in die narratiewe pastoraat ‟n 

kuns, aangesien dit juis die kliënt kan help om by ‟n nuwe begrip van sy nood en 

nuwe hoop uit te kom.  Op hierdie wyse vervul Bybelse metafore die soeke na begrip 

en betekenis waarna Botha (2003: 73, 74) verwys.  Eweneens kan Bybelse 

metafore, ter uitbreiding van Van den Berg (1998: 118, 119) se model, beskryf word 

as ‟n brug tot nuwe betekenis in die lewensverhaal van die kliënt.  So kry die mens 

se ervaring betekenis binne die parameters van die taal van Bybelse narratiewe. 

 

In hoofstuk 8 van hierdie studie sal daar gepoog word om aan te toon hoe Bybelse 

metafore wat deel vorm van Bybelse narratiewe, in die pastoraat gebruik word in die 

pastorale gesprek met die kliënt. 

 

 

3.4. DIE EPISTEMOLOGIESE DEBAT RONDOM DIE NARRATIEWE PASTORAAT 

 

Rondom die gebruik van narratiewe in die pastoraat is daar ‟n epistemologiese 

keuse wat uitgeoefen moet word.  In die literatuur wat in hierdie studie bestudeer is, 

is daar ‟n sterk meningsverskil tussen Van den Berg (2006) en Janse van Rensburg 

(2007a) oor die epistemologie waarbinne die narratief in die pastoraat aangewend 

moet word.  Hierdie epistemologiese debat konvergeer op die gebruik van die Skrif 

in die pastoraat.  Die debat handel oor die vraag of dit moontlik is om ‟n 

postmoderne epistemologie in praktiese teologie te volg sonder om Bybelse en 

geloofsuitgangspunte in gedrang te bring – en of Bybelse beginsels en ons 

belydenisgrondslag hoegenaamd ‟n rol moet speel (Janse van Rensburg 2007a: 62). 
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In sy artikel bepleit Van den Berg (2006: 176, 177) ‟n herbesinning van die raamwerk 

(epistemologie) waarbinne praktiese teologie, en in die besonder die pastoraat, 

beoefen word.  In aansluiting by Veltkamp (1988: 107 - 172) wat breedvoering skryf 

oor die invloed wat die lewensverhaal van die pastor in die pastoraat het en 

terselfdertyd die belangrikheid van die Skrif beklemtoon, stel Van den Berg (2006: 

176) die volgende standpunte:   

 “Dat die Bybel as gesaghebbend beskou word en nie die verskillende 

vertolkings van die Bybel nie.” 

 “Dat gespreksgenote bewus daarvan raak dat enersyds „Wat „die Bybel‟ is en 

andersyds wat die „die Bybel‟ sê, in 'n groot mate af hang van wie „die Bybel‟ 

lees en hoe dit hulle verstaan konstrueer.  Dit maak my sensitief vir die 

gevaar dat die Bybel die handboek word by my waarhede en dat mý God 

beeld word. In die voortdurende besef dat my konsepte oor God altyd bly 

wankel en dat alleen God geloof-waardig is, word die uniekheid van geloof, 

teenoor elke vorm van weet vergestalt.” 

 “Dat wanneer 'n gewilligheid tot bewustheid hiervan en insig hierin plaasvind 

kan die gespreksgenote dan in die moontlike versmelting van eie 

verstaanshorisonne tot nuwe betekenis kom.” 

 “Dat pastors nie as draers van 'n eie narratief, die Christelike narratief voor 

hoef te hou as die absolute en die volle waarheid nie.  Nie omdat dit nie so is 

nie, maar omdat hulle weer tot die besef moet kom dat die krag en die waarde 

van hierdie Christelike narratief in die Woord self opgesluit lê.  In my eie 

pastoraal-teologiese portretvorming verloor die Bybel daarom appèl indien dit 

gebruik word as bloot 'n modernistiese verbale wapen.” 

Hiermee pleit Van den Berg (2006: 176, 177) vir ‟n “nie-outoritêre, praktiese en 

pastorale teologie wat in die gees van refleksiewe verwetenskapliking afsien van 

modernistiese opvattings van die wetenskap en sodoende ‟n bydrae lewer tot 

transformatoriese praktyke sonder om te verval in ‟n nuwe toepassings-

wetenskaplike model.”  
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Janse van Rensburg (2007a) reageer skerp op die pleidooi van Van den Berg (2006) 

in ‟n artikel wat die epistemologiese keuse wat Van den Berg (2006) uitoefen, 

analiseer.  Is sy analise kritiseer Janse van Rensburg (2007a) vir Van den Berg 

(2006) oor die volgende: 

 Hy vra na die epistemologiese posisionering van Van den Berg (2006) in die 

volgende:  “In tipies-postmoderne trant wil hy juis vaste formulerings vermy en 

wil hy sy eie posisionering ten opsigte van heersende epistemologieë vasstel.  

Hy verwys na nuwe paradigmas en die impak daarvan „op die tradisionele 

gereformeerde posisie in praktiese teologie en pastorale teologie‟ (Van den 

Berg 2006: 165).  Teen hierdie agtergrond probeer hy dan om sy pastoraal-

teologiese plasing soekend te verwoord.” 

 Hy vra die vraag of Van den Berg (2006) se posisionering in die pastorale 

teologie ‟n postmoderne epistemologie verteenwoordig of nie.  Janse van 

Rensburg (2007a: 65) merk hieroor op:  “Is Van den Berg se keuse dus 

postmodernisme?  „Nee‟, hy wil nie relativisme omarm of bevorder nie.  Maar 

dan tóg weer „ja‟, want hy kies vir sosiale konstruksionisme as epistemologie.  

Só ‟n innerlike teenstrydigheid is ‟n tipiese postmoderne verskynsel”. 

 Hy bevraagteken Van den Berg (2006) se standpunt oor die voorlopigheid van 

waarheid en taal.  Hy wys daarop dat Van den Berg (2006) verkies om sy eie 

subjektiwiteit ten opsigte van waarheid en taal te erken en terselfdertyd 

relativisme wil vermy, maar dat hierdie erkenning lei tot ‟n lewens-en 

wêreldbeskouing wat onafwendbaar op ‟n relativering van waarheid afstuur. 

 

Met hierdie kritiek beweer hy met die volgende stelling dat Van den Berg (2006) se 

postmoderniteit buite die gebruik van Skrif en belydenis in die pastoraat staan:  

“Wanneer waarheid só bevraagteken en uitgedaag word omdat Skrif en belydenis 

aan taalbeperkinge en subjektiwiteit onderworpe is, kom die plek van die Skrif en 

belydenis inderdaad in gedrang.” (Janse van Rensburg 2007a: 68). 

 

 

Hieruit ontstaan die vraag of Janse van Rensburg (2007a) se kritiek op Van den 

Berg (2006), soos hierbo uiteengesit, geregverdig is.  In hierdie studie word die 
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keuse uitgeoefen om nie Janse van Rensburg (2007a) se kritiek op Van den Berg as 

geregverdig te beskou nie.  Die volgende redes word vir hierdie keuse aangevoer: 

 Janse van Rensburg (2007a: 63) bly in gebreke om aan te toon dat Van den 

Berg se standpunt van sensitiwiteit om die Bybel as handboek in die pastoraat 

te gebruik, die gesag van die Skrif in die pastoraat in gedrang bring. 

 Van den Berg (2006: 176, 177) pleit veel eerder vir ‟n herbesinning van 

Skrifgebruik in die pastoraat as wat hy die gesag van die Skrif wil 

bevraagteken. 

 Janse van Rensburg (2007a: 63 - 65) se sterk antagonisme teenoor die 

postmoderniteit open die deur dat hy in sy keuse van ‟n diakoniologiese 

epistemologie voeling verloor met die uitdagings wat ‟n postmoderne 

samelewing aan die pastoraat stel. 

 Van den Berg (2006: 173 - 176) probeer juis die uitdagings wat ‟n 

postmoderne samelewing aan die pastoraat stel met ‟n diakoniologiese 

epistemologie versoen, waar Janse van Rensburg dit as onversoenbaar met 

mekaar stel. 

 Janse van Rensburg (2007a: 74 - 76) se kommentaar dat die keuse wat Van 

den Berg (2006: 167 - 169) vir subjektiwiteit uitoefen, noodwendig gaan 

uitloop op relativisme, is ‟n veralgemening wat lei tot ‟n onregverdige 

verdagmaking van Van den Berg (2006: 164, 165) se erkenning van die 

gesag van die Skrif.   

 

 

In ‟n studie van Bybelse perspektiewe op die narratiewe pastoraat, is dit onontbeerlik 

om deeglik kennis te neem van hierdie epistemologiese debat.  Hierdie twee 

protagoniste van die debat, Van den Berg (2006) en Janse van Rensburg (2007a), 

verteenwoordig ‟n breër teologiese debat wat tans rondom die narratiewe pastoraat 

aan die gang is.  Hoewel die simpatie in hierdie studie by Van den Berg (2006) lê, 

bly die soeke na ‟n sinvolle epistemologie wat die gesag van die Skrif as die 

onfeilbare Woord van God, sowel as die unieke uitdagings wat die postmoderniteit 

bied, saam kan verreken.   
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3.5. HERMENEUTIEK IN NARRATIEWE PASTORAAT 

 

Die betekenis van die woord “hermeneutiek” is afkomstig van die gebruik van die 

Griekse woorde hermeneuein/ hermeneia, wat verwys na drie verskillende sake, 

naamlik ‟n mondelinge weergawe (om te sê);  ‟n verduideliking van ‟n situasie;  en 

die vertaling van ‟n vreemde taal (Bezuidenhout & Janse van Rensburg 2006: 19).  

Die term “interpretasieleer” kan beskou word as ‟n sinoniem vir hermeneutiek 

aangesien interpretasie in hierdie verskillende sake, wat vanuit die Griekse woorde 

hermeneuein/ hermeneia na vore kom, die gemene deler is. 

 

Müller (1996: 12) beskryf die hermeneutiese proses as ‟n avontuur omdat dit “mense 

betrek en verhale bymekaar bring wat tot dusver onbekende horisonne te voorskyn 

laat tree en dit skep nuwe realiteite.”  Die element van avontuur is in die pastoraat 

aanwesig omdat dit, volgens hom, ‟n waagstuk behels.  Hy gaan verder deur aan te 

toon dat enige ware ontmoeting en kommunikasie van ‟n mens vra om oor grense te 

beweeg – om dit buite jou sekuriteit te waag.  Müller (1996: 13) gaan verder deur 

van ‟n eko-hermeneutiese proses van verstaan, waarin daar duidelike verbande gelê 

word tussen hermeneutiek en sisteemteorie, te praat.  Müller (1996: 14)  is van 

mening dat ‟n egte soeke na sin, die sentrale doel van die pastoraat behoort te 

wees.  Die pastor is nie geroep om iemand te help om sin te vind, of om sin te gee 

nie, want dit is nie moontlik vir ‟n pastor om dit te kan doen nie.  Dit gaan in die 

pastorale proses eerder oor die skep van ‟n situasie waarbinne ‟n egte soeke na sin 

in die lewe van die kliënt gefasiliteer word.  In die lig van ‟n eko-hermeneutiese 

paradigma gaan dit in die pastoraat om die begeleiding van die kliënt tot ‟n verstaan 

van ‟n geheel.  Die kliënt word begelei tot die vraag na waar die situasie van nood 

wat hy beleef, inpas binne die konteks van sy totale lewensverhaal (geheel) en binne 

die konteks van sy lewe voor die aangesig van God (Coram Deo). 
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In aansluiting hierby, maak Louw (2003: 42) die volgende stelling oor hermeneutiek:  

“Understanding is the attempt to penetrate, through the words of a text, into the initial 

meaning or intention of a text.”  Dit gaan derhalwe om verstaan, begrip, betekenis, 

vertolking en interpretasie van ‟n bepaalde teks, maar meer nog ‟n bepaalde 

situasie.  In hierdie opsig is Louw (2003: 42) se stelling hierbo ook toepaslik op beide 

die verstaan van die Skrif ten opsigte van die toepassing daarvan in die pastorale 

proses, asook die verstaan van die omstandighede van, en verskillende faktore wat 

‟n rol speel in die lewe van die kliënt. 

 

Bezuidenhout & Janse van Rensburg (2006: 19) wys daarop dat die hermeneutiese 

proses handel oor verstaan, begrip, betekenis, vertolking en interpretasie.  Die 

hermeneutiese proses word ook, volgens hulle, sterk beïnvloed deur narratief, taal, 

vooraf-ingesteldhede, konteks en die gekose epistemologie waarbinne die pastoraat 

beoefen word.  Volgens hulle word “hermeneutiek” ook in ‟n aanverwante of 

genuanseerde vorm gebruik, wanneer epistemologiese keuses gekontrasteer word.  

Dit gebeur wanneer die hermeneutiek vanuit ‟n postmoderne epistemologie, ‟n non-

direktiewe ingesteldheid in die pastoraat voortbring.  In so ‟n geval, sal die 

benadering volgens Louw (1997: 117 - 131) se definisie getipeer kan word as ‟n 

induktiewe benadering.  Volgens Bezuidenhout & Janse van Rensburg (2006: 19) lei 

die keuse van ‟n hermeneutiese benadering vanuit ‟n postmoderne epistemologie 

daartoe dat so ‟n benadering teenoor ‟n kerugmatiese benadering, waar die Skrif ‟n 

baie direktiewe rol in die pastoraat speel, staan. 

 

Hieruit onstaan die vraag of die hermeneutiek van die Skrif en die hermeneutiek van 

die pastorale situasie mekaar uitsluit?  Aan die een kant openbaar Müller (1996: 13, 

14) ‟n groot sensitiwiteit vir die invloed van ‟n postmoderne samelewing in die 

pastoraat en fokus hy baie sterk op die hermeneutiek van die pastorale situasie.  

Aan die ander kant dring Bezuidenhout & Janse van Rensburg (2006: 19, 20) sterk 

daarop aan dat so ‟n sterk fokus op die hermeneutiek van die Skrif die pastorale 
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situasie in gedrang bring.  Bedreig die hermeneutiek van die pastorale situasie 

waarlik die hermeneutiek van die Skrif? 

 

Veltkamp (1988: 196 - 202) het reeds vantevore hierdie vraag aangespreek toe hy  

ook pastoraat as ‟n hermeneutiese proses beskryf het.   Hy bied ‟n goeie oplossing 

vir die spanning wat in die hermeneutiese proses tussen die verstaan van die Skrif 

en die verstaan van die pastorale nood bestaan.  Hy stel dit soos volg:  “Pastores 

zijn verhalenmensen.  Zij luisteren intens naar de verhalen van de Schrift én naar de 

verhalen die mensen van nu te vertellen hebben.  Zij luisteren naar beide soorten 

verhalen vanuit het vooroordeel dat die iets voor elkaar te betekenen hebben.  

Welke betekenis?  Dat is niet vooraf te zeggen.  Pastoraat is nu juist het samen op 

zoek naar die betekenis.” (Veltkamp 1988: 196).   

 

Hierdie siening van die hermeneutiek in die pastoraat laat die klem val op die pastor 

se verstaanprosesse waar dit eweneens gaan oor ‟n behoorlike begrip van die Skrif 

en terselfdertyd ‟n behoorlike begrip van die pastorale situasie van die kliënt.  Die 

hermeneutiese proses konvergeer dus in die hermeneutiese vaardigheid van die 

pastor, wat die narratief van die Skrif en die narratief van die kliënt kunstig bymekaar 

laat kom om heling te bring in die pastorale nood van die kliënt. 

 

 

3.6. DEKONSTRUKSIE EN REKONSTRUKSIE IN DIE NARRATIEWE 

PASTORAAT 

 

In die “Gespreksagenda” van Müller (1996: 100 - 105) (sien figuur 4 en die 

bespreking daarvan in 3.2. hierbo) funksioneer die narratief om die doelwitte van 

dekonstruksie van die nood van die kliënt en die rekonstruksie van ‟n hoopvolle 

toekomsverhaal, te bereik.  In stappe 1 tot 3 van die “Gespreksagenda” (die 



Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

86 

 

noodverhaal, die verledeverhaal en die verduisterde toekomsverhaal) (vergelyk 3.2. 

hierbo) word die kliënt in die narratief begelei om sy pastorale nood te dekonstrueer.  

In stappe 4 en 5 van die “Gespreksagenda” (die herstrukturering van die 

verledeverhaal en die verbeelding van ‟n toekomsverhaal) (vergelyk 3.2. hierbo) 

word die toekomsverhaal in die pastorale gesprek gerekonstrueer. 

 

Botha (2003: 81) beskryf alle postmoderne diskoerse as dekonstruktief.  Binne die 

konteks van die narratief, meen hy dat dekonstruksie die mens in staat stel om die 

gapings, teenstrydighede, stilswyes en gesagsverhoudings te ontleed.  Dit is nie ‟n 

vernietiging hierdie elemente van ‟n mens se lewe nie, maar eerder ‟n losmaak en 

uitmekaarhaal van ‟n sisteem waardeur die mens self betekenis verleen.  Sodoende 

word daar ruimte geskep vir ‟n alternatiewe verstaan van die kliënt se narratief. 

 

Rekonstruksie word deur Botha (2003: 81) beskryf as gebeurtenisse, voorvalle en 

verhale wat die mens in gedagte roep of waarin die mens homself probeer indink.  

Tydens ‟n narratiewe gesprek sal rekonstruksie altyd die moontlikheid inhou dat 

mense meewerk sodat iets nuuts voorgebring kan word.  Hierdie proses kan ook ter 

verduideliking met woorde soos vorm, aanmekaar sit, saamstel, saamvoeg en ko-

konstrueer, beskryf word. 

 

In sy omskrywing van die wisselwerkende funksionering tussen dekonstruksie en 

rekonstruksie, maak Botha (2003: 81) die stelling dat dekonstruksie as literêre kritiek 

en linguistiese analise binne die poststrukturalisme ontwikkel het.  Hy meld dat 

dekonstruksie in die sosiale konstruksiediskoers ‟n radikale skeptisisme ten opsigte 

van die dominante lewensdiskoerse of meta-narratiewe, wat hulself as 

“lewenswaarhede” aanbied, vorm.  Deur middel van dekonstruksie word die mens in 

staat gestel om die gapings, stilswyes, teenstrydighede en gesagsverhoudings 

waarbinne hy verkeer, te ontleed.  Dekonstruksie het dit nie ten doel om te vernietig 

nie, maar is juis die hulpmiddel vir die losmaak en analise van betekenissisteme.  Dit 
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fasiliteer rekonstruksie waarin daar vir die kliënt ‟n alternatiewe verstaan of begrip 

van sy pastorale situasie moontlik word. 

 

Soos in die gesprek oor hermeneutiek (3.5. hierbo) ontstaan daar die vraag na die 

rol wat die Bybelse narratiewe (die Skrif) in hierdie prosesse van dekonstruksie en 

rekonstruksie speel.  Dit is veral Botha (2003: 81) se stelling dat dekonstruksie ‟n 

radikale skeptisisme teenoor “lewenswaarhede” tot stand bring, wat hierdie vraag 

stimuleer.  Kan die Skrif enigsins ‟n rol speel in die prosesse van dekonstruksie en 

rekonstruksie in die narratiewe pastoraat? 

 

Bezuidenhout & Janse van Rensburg (2006: 20, 22 - 28) poog in hulle artikel om ‟n 

gereformeerde (en Skriftuurlike) antwoord te verskaf op hierdie vraag.  Hulle wys 

dekonstruksie uit as ‟n strategie in die pastoraat, eerder as wat dit as ‟n sleutel tot 

die pastoraat funksioneer.  Volgens hulle impliseer dekonstruksie veel eerder “‟n 

houding waarin die self in oënskou geneem word, asook ‟n selfondersoekende 

modus van openheid”, as wat dit handel oor die dekonstruksie van die teks om die 

metafisiese betekenis in ‟n spesifieke konteks te vind.  Die twee belangrikste 

besware wat hulle teen die sogenaamde “postmoderne narratiewe pastorale terapie” 

van Muller (1996) en ander het, is dat 1) die rol van die pastor genegeer word terwyl 

die insette van die kliënt bepalend tot die pastoraat is, en 2) die veronderstelling dat 

die mens die outeur van sy eie lewensverhaal is, en nie God nie. 

 

‟n Model vir ‟n gereformeerd-narratiewe pastorale terapie, word deur Bezuidenhout & 

Janse van Rensburg (2006: 26, 27) voorgestel.  Hiervolgens omvat ‟n  

diakoniologies-epistemologiese inkleding van dekonstruksie onder meer die 

volgende uitgangspunte: 

 Die Bybel is die Woord van God, soos deur die Heilige Gees in menslike 

skrywers geïnspireer is.  Deur die Skrif is die Heilige Gees die Skrywer van 



Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

88 

 

die Skrif, maar ook die Hermeneut van die Woord wat as die waarheid 

vasstaan. 

 Daar word vanuit ‟n diakoniologiese epistemologie uitgegaan van die 

belydenis dat God Drie-enig lewend, ewig, almagtig, alomteenwoordig, en die 

Skepper van die hemel en die aarde is. 

 Die unieke uitkomste van die pastoraat is vas en seker, omdat God vas en 

seker is.  Intersubjektief en vanuit die onfeilbare leiding van die Skrif, neem 

die kliënt in die pastoraat sy lewe in oënskou om daarna dit in ‟n nuwe 

uitkoms in die lig van God se verhaal te rekonstrueer. 

 Die pastor is VDM (bedienaar van die Woord) in die pastoraat.  In die 

pastoraat fasiliteer die pastor die kliënt om sy narratief te ko-konstrueer in 

ooreenstemming met God se narratief in die Skrif. 

 Die gebruik van dekonstruksie van ‟n diakoniologiese epistemologie geskied 

met die doel om die kliënt in ooreenstemming te bring met God se narratief 

(God se wil) aangaande die mens.   

 Die waarheid is allereers gesetel in Jesus Christus (vergelyk Johannes 14: 6), 

die tweede Persoon van die Drie-eenheid en nie in die objektiewe feite van 

reg en egtheid nie.  

 

Dekonstruksie, en die gevolglike rekonstruksie, is ‟n baie belangrike strategie in die 

narratiewe pastoraat.  Müller (1996: 100 - 105) en Botha (2003: 81) het die 

funksionele waarde daarvan vir die narratiewe pastorale proses aangetoon.  

Dekonstruksie en rekonstruksie kan egter nie plaasvind sonder dat die narratief van 

God (die Skrif) sentraal daarin staan nie (Bezuidenhout & Janse van Rensburg 2006: 

26, 27).   
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3.7. ’N SAMEVATTING VAN BYBELSE PERSPEKTIEWE OP DIE NARRATIEWE 

PASTORAAT 

 

Donald Miller (2009) het ‟n baie insiggewende werk die lig laat sien, waarin hy ‟n 

mens se lewensverhaal vergelyk met ‟n rolprent.  Die eindtoneel van ‟n rolprent 

plaas al die ander sub-tonele van die verhaal in konteks.  Hy gaan dan voort om die 

eindtoneel van ‟n Christen te beskryf as die bruilofsmaal van die Lam (vergelyk 

Openbaring 19: 5 - 9).  Hierdie beeld van die eindtoneel van ‟n rolprent wat hy op die 

toneel van die bruilofsmaal van die Lam, soos dit aan Johannes geopenbaar is, 

baseer, is ‟n sterk aanwyser dat die narratief van die Skrif perspektief verleen aan 

die narratief van die mens (sy lewensverhaal). 

 

In hierdie hoofstuk is daar ondersoek gedoen na Bybelse perspektiewe op die 

narratiewe pastoraat.  Die narratief, en in die besonder Bybelse narratiewe, speel ‟n 

baie belangrike rol in die teologie.  Die gesagvolle-dialoog-model van Pratt (1990: 32 

- 41) (vergelyk 3.1. hierbo) bied ‟n sinvolle ontlonting van die spanning wat daar in 

die narratiewe pastoraat bestaan tussen teoloë, soos Bezuidenhout & Janse van 

Rensburg (2006), wat baie sterk klem lê op die gesag van die Skrif en die narratiewe 

van die Skrif, en teoloë, soos Müller (1996), Van den Berg (1998) en Botha (2003), 

wat baie sterk fokus op die gebruik van die narratief binne ‟n postmoderne konteks 

as ‟n modus vir die pastoraat.  Die gesag van die Skrif as die Woord van God hoef 

nie bedreig te word deur ‟n narratiewe benadering tot die pastoraat nie. 
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HOOFSTUK 4 

 

 

Grondbeginsels in die Pastoraat aan Kinders, met spesifieke 

verwysing na Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

In hierdie hoofstuk word ’n studie gemaak van relevante literatuur rakende die 

pastorale versorging van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar 

(laerskoolkinders).  Die literatuurstudie van die beskikbare literatuur oor die pastorale 

versorging van laerskoolkinders het dit ten doel om die grondbeginsels in die 

pastoraat aan laerskoolkinders na vore te bring.   

 

Hierdie literatuurstudie begin deur ondersoek in te stel na die ontwikkelingsfases wat 

in ag geneem moet word in die pastorale versorging van laerskoolkinders.  Daarna 

volg ’n ondersoek na die verskillende situasies in die lewens van laerskoolkinders 

wat aanleiding kan gee tot pastorale nood.  Dit word gevolg deur ’n ondersoek na die 

pastoraat aan spesifiek laerskoolkinders.  In hierdie ondersoek word daar aandag 

geskenk aan die definiëring van kinderpastoraat, die unieke aard van 

kinderpastoraat, die gebruik van die narratief in kinderpastoraat en ten slotte word 

daar verwys na die rol van die verbond, die doop en die kerk in kinderpastoraat.  Die 

hoofstuk word afgesluit met ’n samevatting van die grondbeginsels in die pastoraat 

aan laerskoolkinders wat uit hierdie literatuurstudie na vore gekom het. 

 

Nota:  Ter wille van bondigheid, sal daar in hierdie hoofstuk slegs na “kinders” in die 

algemeen verwys word.  Wanneer daar in hierdie hoofstuk na “kinders” verwys word, 

word kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar en van albei geslagte 

veronderstel. 
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4.1. DIE ONTWIKKELINGSFASES VAN KINDERS WAT IN DIE PASTORALE 

VERSORGING VAN LAERSKOOLKINDERS VERREKEN MOET WORD 

 

Ten einde die pastoraat aan laerskoolkinders behoorlik te verstaan, is dit 

noodsaaklik om die ontwikkelingsfases van laerskoolkinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar te verreken.  Die pastor moet vertroud wees met die fisieke 

ontwikkeling, die emosionele ontwikkeling, die intellektuele ontwikkeling, die 

taalkundige ontwikkeling, die sosiale ontwikkeling, morele ontwikkeling en geestelike 

ontwikkeling wat tipies is van die ouderdom van die kind waarmee die pastor 

werksaam is (Van Zyl 2007a: 18, 19)(Malan 2005: 23, 24). 

 

Van Zyl (2007a: 18, 19) verdeel die verskillende ontwikkelingsfases van ’n kind soos 

volg: 

Ouderdom Ontwikkelingsfase 

Geboorte tot 24 maande Baba 

2 tot 3 jaar Peuter 

4 tot 5 jaar Kleuter 

6 tot 8 jaar Junior Laerskool 

9 tot 12/13 jaar Senior Laerskool 

 

Tabel 1 
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Malan (2005: 25) verdeel die ontwikkelingsfases van kinders hierteenoor soos volg:  

Babas (0 tot 3 jaar); Kleuters (4 tot 6 jaar);  Junior Primêr (7 tot 9 jaar); en Senior 

Primêr (10 tot 13 jaar).  

 

Relevant tot hierdie studie, word ’n keuse uitgeoefen om Van Zyl (2007a) se indeling 

te gebruik in die bespreking van die ontwikkelingsaspekte van laerskoolkinders.  

Aspekte wat in die indeling van Malan (2005: 25) bespreek word, word ook in hierdie 

bespreking verreken.  Die laaste twee ontwikkelingsfases van laerskoolkinders (soos 

in Van Zyl (2007a) se indeling en aangedui in tabel 1 hierbo) word vervolgens 

behandel: 

 

4.1.1. Die Junior Laerskoolkind (6 tot 8 jaar) (Van Zyl 2007a: 39 - 49):  

a.) Fisieke Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 40) – Die junior laerskoolkind beleef 

die fase van haasbekkies waartydens hulle melktande verwissel vir 

permanente tande.  In hierdie fase vind daar ’n verlangsaming van die vinnige 

groei van die eerste vyf lewensjare plaas (Malan 2005: 27).  Tydens die junior 

fase neem die kind se fisiese krag dramaties toe en ontwikkel die 

funksionering van kleinspiere dramaties.  Die fisiese ontwikkeling in hierdie 

fase bring mee dat hulle baie rusteloos, energiek en besig is en gevolglik 

maklik moeg word. 

b.) Emosionele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 40) – In die junior fase beleef 

die kind geweldige onsekerheid.  Dit is die jare waarin hulle leefwêreld 

dramaties uitbrei wanneer hulle laerskool toe gaan.  Die goedkeuring van 

volwassenes in hulle verwysingsraamwerk is vir hulle baie belangrik in hierdie 

fase (Malan 2005: 28).  Hulle sukkel ook in hierdie fase om hulle emosies reg 

uit te druk, wat dit soms moeilik kan maak om hulle emosionele behoeftes te 

kan peil. 
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c.) Intellektuele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 40, 41) – As gevolg van die 

verruiming van hulle leefwêreld, is hulle by uitstek waarnemers in die junior 

fase.  Hul logika begin stelselmatig ontwikkel, terwyl hulle begin aanleer om te 

klassifiseer en sorteer.  Hulle leer in hierdie fase gebeure binne ’n groter 

konteks te verstaan.  In die junior fase neem kinders se aandagspan 

dramaties toe en hulle begin sekere dinge memoriseer.  Hulle begrip van 

konsepte soos tyd, ruimte en plek bly egter beperk in die hierdie (Lewis 1999: 

62).   

d.) Taalkundige Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 41) – Gepaardgaande met die 

dramatiese uitbreiding van kinders se leefwêreld in die junior fase, vergroot 

hulle woordeskat ook drasties.  Kinders se vermoë om ’n vreemde taal aan te 

leer, is in hierdie fase besonder goed, omdat hulle oor die vermoë beskik om 

makliker met die regte nuanses uit te brei en hulle gevolglik die taal makliker 

kan baasraak (Malan 2005: 30).  In hierdie fase leer kinders ook om op ’n 

wysie te kan sing. 

e.) Sosiale Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 41) – In die junior fase maak kinders 

met hulle inbeweeg in ’n vergrote leefwêreld graag nuwe maats.  Hulle wil ook 

graag deel van ’n groep wees, veral van hulle portuurgroep en geslag.  Dit is 

nie vreemd dat hulle maatjies van die teenoorgestelde geslag vermy nie.  Op 

hierdie ouderdom streef kinders daarna om belangrike volwassenes in hul 

lewe tevrede te stel en hulle goedkeuring te verkry in dit wat gedoen word.   

f.) Morele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 41, 42) – Kinders in die junior fase 

tree reeds op hierdie ouderdom op na aanleiding van beloning of straf wat aan 

sekere gedrag gekoppel word.  Hulle optrede word ook bepaal deur die 

satisfaksie wat hulle uit hulle gedrag kan put (Grossoehme 1999: 41).  Kinders 

in die junior fase begin ook om hulle optrede te rig na aanleiding van die 

goedkeuring van ander.  Hulle begin ook leer dat hulle optrede gekoppel word 

aan die verpligting wat daar op hulle rus. 

g.) Geestelike Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 42 – 49) – Kinders in hierdie fase 

se begrip van wie God is, word bepaal deur hulle begrip van dit wat God vir 
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hulle doen.  Omdat junior kinders in hierdie fase alreeds die oorsaak en 

gevolg van ’n reeks gebeure begin verstaan, kan hulle die 

verlossingsboodskap beter verstaan.  Hulle beskik oor die vermoë om vanuit 

konkrete Bybelverhale te verstaan dat God vir die mens lief is en dat Hy die 

mens verlos deur Jesus Christus.  Beechick (1980: 17, 18, 55) is van oordeel 

dat die junior kinderjare die beste jare is waarin kinders tot verlossing begelei 

kan word en waarin hulle tot bekering kan kom.  Weens die ontluiking van 

logika by junior kinders, beleef junior kinders toenemend wat ’n erediens is.  

Hulle belangstelling in Bybelverhale verdiep in hierdie stadium tot op die punt 

dat dit vir hulle belangrik is om te weet dat dit waar is (Lewis 1999: 68).  Wat 

gebed betref, kan hulle in die junior ontwikkelingsfase begin leer om 

voorbidding te doen vir ander mense omdat hulle al minder egosentries begin 

dink.     

 

4.1.2. Die Senior Laerskoolkind (9 tot 12/13 jaar) (Van Zyl 2007a: 49 – 57): 

a.) Fisieke Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 50) – Senior kinders is in ’n stabiele 

en stadige fisiese groeifase.  Senior kinders is baie lewenslustig en hou 

daarvan om baie rond te hardloop.  Omdat hulle sterker is en hulle 

spierkoördinasie verbeter, aanvaar hulle groter uitdagings en kan hulle ook 

moeiliker take verrig. 

b.) Emosionele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 50) – Vanweë hulle lewenslus 

sal kinders in hierdie lewensfase gou opgewonde raak, en vinnig hulleself 

verdedig, maar sal ook gou weer tot bedaring kom.  Met ’n beter ontwikkelde 

humorsin, verstaan hulle grappies baie beter – hulle sal self al meer begin 

stories en grappies vertel.  In hierdie stadium begin kinders aanleer om voor 

te gee dat hulle emosioneel sterk is, terwyl dit nie altyd die geval is nie (Malan 

2005: 37). 

c.) Intellektuele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 50) – Kinders in die senior 

ontwikkelingsfase openbaar die vermoë om te redeneer oor dit wat hulle in 
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hulle leefwêreld waarneem.  Hulle wil graag weet hoe dinge werk.  Indien ’n 

kind ’n besondere talent of begaafdheid het, kom dit veral in hierdie fase na 

vore.  Senior kinders begin om abstrak te dink.  Hulle leer in hierdie fase om 

die betekenis van simboliek te verstaan (Root 2009: 27).  Senior kinders het 

by uitstek ’n uitstaande geheuevermoë. 

d.) Taalkundige Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 51) – Senior kinders lees 

makliker en spandeer waarskynlik in hierdie fase meer tyd aan lees as in 

enige ander ontwikkelingsfase.  Kinders met leesprobleme word waarskynlik 

in hierdie fase geïdentifiseer.  Die verbeterde leesvermoë van ’n senior kind 

verbeter sy taalvaardigheid aansienlik en is van groot waarde in effektiewe 

kommunikasie (Malan 2005: 41). 

e.) Sosiale Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 51) – In die senior fase van 

ontwikkeling is kinders al meer na buite gerig.  Hulle begin om ander mense 

se sieninge in te sien en openbaar maklik simpatie teenoor ander mense.  Die 

senior jare is die klub- en bendejare.  Maats van hulle portuurgroep is baie 

belangrik vir hulle.  Tydens hierdie jare, net voor die aanbreek van 

adolessensie, is hulle antagonisme teenoor die teenoorgestelde geslag op sy 

felste.  Die senior fase is die fase van heldeverering en is daarom die fase 

waarin rolmodelle ’n baie belangrike invloed op die kind se sosiale en morele 

ontwikkeling het (Clark 2004: 36).  Kinders in hierdie fase van ontwikkeling 

geniet dit om aan kompetisies deel te neem. 

f.) Morele Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 52) – Die morele ontwikkeling van 

kinders in die senior fase gaan gepaard met die goedkeuring van ander 

mense rondom hulle en hang saam met die verpligting en 

verantwoordelikhede wat daar op hulle rus.  Ander mense rondom hulle speel 

in hierdie fase ’n baie belangrike rol in hulle morele ontwikkeling.  Positiewe 

begeleiding van hulle ouers en die plaaslike gemeente, te midde van die 

gevaar van negatiewe groepsdruk, speel ’n baie belangrike rol in die lewe van 

’n senior kind (Meyers & Meyers 1992: 54). 



Hoofstuk 4.  Grondbeginsels in die Pastoraat aan Kinders, met spesifieke verwysing na Kinders tussen die Ouderdom         

van 6 en 13 Jaar 

 

96 

 

g.) Geestelike Ontwikkeling (Van Zyl 2007a: 52 – 57) – Heldeverering speel 

ook ’n baie belangrik rol in die geestelike ontwikkeling van die senior kind.  

Bybelfigure, sendelinge en veral Christensportmanne- en leiers het ’n groot 

invloed op senior kinders se geestelike ontwikkeling.  Senior kinders beskik 

oor die intellektuele vermoë om die drie-eenheid van God te aanvaar en beter 

te verstaan.  Kinders kan in hierdie fase ook leer om te aanvaar dat die Bybel 

die Woord van God is.  Bybelverhale speel vir senior kinders nie meer so ’n 

groot rol nie.  Vanuit hulle vermoë om abstrak te begin dink, wil hulle veel 

meer fokus op leerstellige en etiese sake agter ’n Bybelverhaal, as om die 

verhaal self te geniet (Malan 2005: 44).   Hulle sal veel eerder wil weet wat die 

Bybel oor sekere etiese aangeleenthede, wat op hierdie stadium in hulle lewe 

relevant is, leer.  Kinders in die senior fase sal al meer self begin Bybel lees 

en leer om die Bybel as ’n geheel te lees wanneer daar kruisverwysings 

gemaak word.  Gebed word in hierdie fase toenemend deur die kind beleef as 

’n persoonlike gesprek met God (Coetsee 2005: 102). 

 

Alhoewel die verskillende skrywers (Van Zyl 2007a: 18, 19; Coetsee 2005: 68;  

Malan 2005: 23, 24; en Lewis 1999: 64, 65) in die veld van kinderpastoraat verskil 

oor die presiese indeling van die ontwikkelingsfases van kinders, is dit onontbeerlik 

vir die pastor om hierdie faktore wat tipies is van die ontwikkelingsfase waarin die 

kind verkeer, behoorlik te verstaan wanneer die kind pastoraal begelei word.  Veral 

wanneer die pastor dit oorweeg om die kind pastoraal te begelei met behulp van 

Bybelse narratiewe, is dit belangrik om te verstaan hoe ’n kind in sy bepaalde 

ontwikkelingsfase die narratiewe wat gebruik word, sal verstaan.   

 

’n Belangrike grondbeginsel wat uit die bespreking van die ontwikkelingsfases van 

die kind na vore tree, is dat God elke kind uniek geskape het en dat elke kind unieke 

behoeftes openbaar, wat gekoppel kan word aan die ontwikkelingsfase waarbinne hy 

homself bevind (Root 2009: 51).   
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4.2. SITUASIES WAT AANLEIDING GEE TOT PASTORALE NOOD BY 

LAERSKOOLKINDERS 

 

4.2.1. Omgewingsfaktore (“Oorlog teen kinders”) 

 

Coetsee (2005: 9, 10) beskryf die omgewingsfaktore wat aanleiding gee tot die 

pastorale nood by kinders as ’n “oorlog teen kinders”.  Hy lys die volgende statistiese 

feite vir die jaar 2005 as aanduiders van die “oorlog teen kinders”: 

 Meer as 1 biljoen mense in die wêreld, waarvan die meerderheid vroue en 

kinders is, woon in armoede. 

 Jaarliks sterf daar meer as 12 miljoen kinders onder die ouderdom van vyf 

jaar. 

 130 miljoen kinders van laerskoolouderdom het geen toegang tot onderwys 

nie. 

 Meer as 250 miljoen kinders onder die ouderdom van 16 jaar word wêreldwyd 

as kinderarbeiders gebruik. 

 Tussen 1985 en 1995 is meer as 2 miljoen kinders dood in oorloë.  Meer as 5 

miljoen kinders is deur oorlog gestremd gelaat en 12 miljoen kinders is 

dakloos gelaat as gevolg van oorlog. 

 Die amptelike syfer van die wêreld se vlugtelinge is 18,9 miljoen, en meer as 

die helfte van hierdie mense is kinders. 

 Meer as 120 000 kinders neem deel aan gewapende konflikte in Afrika. 

 Volgens UNICEF is daar 40 miljoen straatkinders in Latyns-Amerika en meer 

as die helfte van hulle is verslaaf aan middels soos gom. 
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 Ongeveer 13 miljoen kinders, hoofsaaklik in Afrika, het een of albei hulle 

ouers verloor as gevolg van HIV/VIGS. 

 Egskeiding en die verbrokkeling van gesinne affekteer miljoene kinders in alle 

lande, kulture en sosiale stande. 

 

Dit is belangrik om van hierdie statistiese gegewens kennis te neem, aangesien dit 

die klem plaas op die kwesbaarheid van kinders in ons samelewing.  Clark (2004: 39 

- 56) sluit by Coetsee (2005) aan deur aan te toon dat die omgewingsfaktore wat ’n 

rol speel in die ontstaan van pastorale nood by kinders, bepalend is tot die tipe 

pastorale benadering wat gevolg word in die pastorale versorging van kinders.  

Hoewel hierdie gegewens in die huidige samelewingskonteks steeds geldend is, 

mag dit van tyd tot tyd verander en mag dit ook verskil van gemeenskap tot 

gemeenskap. 

 

Teenoor “oorlog” staan die Skriftuurlike term van “vrede” (shalom).  Volgens Coetsee 

(2005: 15) omvat die vrede waarvan die Skrif praat die volgende:  liefde, vryheid, 

sekuriteit, vergifnis en veiligheid.  Die nuwe verbond waarvan ons in die Nuwe 

Testament lees, kan immers ook ’n verbond van vrede genoem word (Meyers & 

Meyers 1992: 35).  Coetsee (2005: 15) beskryf die vrede van die verbond as ’n 

afwesigheid van konflik.  Hy beskryf dit as ’n bestaanwyse voor die aangesig van 

God waarin daar herstelde verhoudings is.  Uiteindelik gaan die verbond van vrede 

oor die genesing van die effek van die sonde in die besonder onder kinders, want dit 

wat verkeerd loop in kinders se lewens het ’n lewenslange impak op hulle lewens 

(Coetsee 2005: 16).  Teenoor die tyds- en gemeenskapsgebonde faktore wat hierbo 

aangetoon is, is die verbond en die positiewe bydrae wat die verbond van God met 

sy kinders het, nie gekoppel aan tyd of die behoeftes van ’n gemeenskap nie. 
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4.2.2. Trauma 

Coetsee (2005: 28) beskryf die pastorale nood van kinders in terme van trauma wat 

kinders beleef.  Ter verduideliking gee hy die volgende definisie van trauma:  

“Trauma is ’n onverwagse, bedreigende en erge ontstellende situasie wat ’n 

onbekende/vreemde reaksie by die mens teweeg bring in terme van hoe hy dink, 

voel en optree” en “’n Onverwagse ontstellende situasie wat uitloop op skok, vrees, 

kwesbaarheid, verloor van beheer en gevaar, wat die mens se vermoë om die 

situasie te kan hanteer, uitdaag.”   Hy gaan dan verder om trauma in twee tipes 

trauma te verdeel – aan die een kant is daar trauma wat veroorsaak word deur 

tragedies, wat natuurrampe, siekte en ongelukke insluit, en aan die ander kant is 

daar trauma wat veroorsaak word deur bose dade van mense, soos oorlog, fisiese 

en geestelike mishandeling, verkragting, geweld en misdaad (Coetsee 2005: 30).  

Hy wys ook daarop dat trauma gewoonlik gepaard gaan met een of ander vorm van 

verlies, wat as traumaties beleef word.   

 

Dit is ook belangrik om in die pastoraat aan kinders te verstaan wat kinders se 

reaksies op trauma is.  Hierdie reaksies kom algemeen by volwassenes ook voor, 

maar is baie meer opmerklik in kinders se belewenis van trauma.  Volgens Coetsee 

(2005: 32, 33) en Lewis (1999: 46, 47) kan die volgende reaksies op trauma by 

kinders (en volwassenes) in die algemeen voorkom: 

Gevoelens en Emosies:   

 Vrees – vir verlies, vir alleen wees, om geliefdes agter te laat, vir die verloor 

van beheer, dat die trauma weer kan plaasvind. 

 Woede – teenoor die persoon wat verantwoordelik is vir die trauma, t.o.v. die 

onreg wat die situasie wat die trauma veroorsaak het, aan geliefdes wat nie 

die reaksie op die trauma behoorlik verstaan nie, doen. 

 Hulpeloosheid – ’n kind beland dikwels as gevolg van trauma in ’n situasie 

waar hy nie weet wat om te sê of doen nie. 
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 Hartseer – t.o.v. die verlies van iemand of iets wat kosbaar vir die kind was of 

is. 

 Verlange – veral daarna dat dinge na die trauma weer moet wees soos wat 

dit vantevore, voor die trauma, was. 

 Skuldgevoel – ’n kind vra baie maklik vir homself af:  was ek dalk deel van 

die oorsaak van die trauma? 

 Skaamte – kinders beleef dit dikwels vernederend as hulle as gevolg van 

trauma weer afhanklik is van ander mense vir dinge waarin hulle onafhanklik 

was voor die trauma. 

 Teleurstelling – kinders het dikwels hoë verwagtinge wat deur trauma in die 

wiele gery word en erge teleurstelling by hulle veroorsaak. 

Fisiese en geestelike sensoriese reaksies: 

 Moegheid 

 Nagmerries 

 Hartkloppings 

 Spierspasmas 

 Slapeloosheid 

 Asemhalingsprobleme 

 Hoofpyne 

Familie-en sosiale verhoudings: 

 Spanning – kinders wat verhoudings voor die trauma as gelukkig en veilig 

beleef, ervaar dikwels daardie selfde verhoudings na die trauma as 

spanningsvol. 
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 Konflik – situasies in die kind se verhoudingslewe wat hy as prettig, 

humoristies, aanvaardend en vol geduld beleef het, verander ná die trauma 

na situasies van konflik, waar irritasie, woede en bitterheid deel is van die 

verhouding. 

 Geneigdheid tot ongelukke – kinders is ná trauma baie meer geneig om 

klein ongelukkies te maak, soos om goed te laat val, wat in ’n gespanne 

situasie tot meer konflik mag lei. 

 Substansiemisbruik – kinders word dikwels ná trauma geraak deur alkohol-

en dwelmmisbruik, hetsy deur die kinders self of deur familielede en vriende. 

 

Behalwe die bogemelde algemene reaksies van kinders (en volwassenes) op 

trauma, onderskei Coetsee (2005: 34 - 36) die volgende reaksies op trauma wat 

uniek tot kinders is: 

 Selfblaam – omdat kinders van nature self-gesentreerd is, dink hulle 

instinktief dat hulle deel is van die oorsaak van die trauma wat beleef word. 

 Magteloosheid – trauma oorweldig kinders en neem op ’n skrikwekkende 

wyse hulle sin van beheer oor hulle lewens weg. 

 Verlies en verraad – ’n kind kan op baie maniere, soos hartseer en verlange, 

die impak van verlies beleef.  Die kind kan ook as gevolg van trauma 

seergemaak voel of voel sy vertroue in ’n volwassene in sy lewe is geskend. 

 Fragmentasie van liggaamlike belewenis – Trauma veroorsaak dat ’n kind 

sy gevoel van heelheid verloor en vind dit moeilik om sy belewenisse van dit 

wat met sy liggaam gebeur behoorlik te interpreteer.  Kinders kan probleme 

met hul sintuie – aanraking, gehoor en sig – ontwikkel as gevolg van trauma. 

 Stigmatisasie – Getraumatiseerde kinders voel dikwels uitgesonder en 

skaam oor dit wat met hulle gebeur het.  Hulle tree soms op asof hulle 
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uitgeworpenes is en glo dat die buitewêreld anders oor hulle dink en hulle 

gevolglik stigmatiseer. 

 Erotisering – kinders wat aan die trauma van seksuele misbruik blootgestel 

was, openbaar dikwels onbehoorlike seksuele gedrag wat tot groot 

verleentheid vir hulle ouers kan wees en kan lei tot groot misverstande deur 

ander persone wat nie bewus van die situasie is nie. 

 Destruktiwiteit – baie kinders wat deur trauma geraak is, verloor beheer oor 

hulle impulse en bars gevolglik in woede en hartseer uit deur destruktief te 

wees in hulle onmiddellike omgewing.  Volwassenes se reaksie op 

destruktiwiteit is gewoonlik straf of verwerping, wat die woede en hartseer van 

die kind net kan vererger. 

 Onttrekking – kinders wat trauma beleef, openbaar die geneigdheid om te 

onttrek en beweeg soms totaal in ’n wêreld van hulle eie in, in ’n poging om uit 

die wêreld wat hulle as traumaties beleef, te ontsnap.  Alhoewel onttrekking ’n 

manier vir ’n kind is om sy omstandighede te probeer hanteer, kan dit ernstige 

langtermyn gevolge inhou vir die kind se gesondheid. 

 Gehegtheidsversteurings – as gevolg van trauma kan ’n kind die onvermoë 

openbaar om enige vreemde volwassenes te vertrou en gevolglik ’n 

ongesonde gehegtheid met sy ouer(s) ontwikkel. 

 

Hoewel trauma per se nie geïdentifiseer kan word as ’n losstaande oorsaak van 

pastorale nood nie, is die effek daarvan bepalend in die pastorale versorging van 

kinders.  Coetsee (2005: 28 - 36) slaag in hierdie opsig nie behoorlik daarin om aan 

te toon hoedat trauma verbind word met spesifieke situasies wat daartoe aanleiding 

gee dat pastorale nood ontstaan nie.  Daar is ’n onderskeid te tref tussen trauma in 

die algemeen en die spesifieke situasies wat tot die trauma en die gevolglike 

pastorale nood, aanleiding gee.  ’n Pastor moet waak daarteen om nie alle soorte 

trauma oor dieselfde kam te skeer nie. 
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4.2.3. Post-traumatiese stres en Post-traumatiese stresversteuring  

 

Coetsee (2005: 39 – 44) vestig aandag op die rol wat post-traumatiese stres en post-

traumatiese stresversteuring in die pastorale nood van kinders speel.  Hoewel beide 

post-traumatiese stres en post-traumatiese stresversteuring ook by volwassenes 

voorkom, is dit juis by kinders waar dit bydra tot groter pastorale probleme 

aangesien kinders sukkel om hulle gevoelens in woorde uit te druk (Clark 2004: 59). 

 

Post-traumatiese stres kan waargeneem word in drie groepe simptome daarvan: 

 Die terugkeer van die trauma – skielike terugkeer van gedagtes of 

herinneringe van die trauma, terugflitse wat die kind laat voel asof hy die 

trauma van voor af beleef, skielike ontsteltenis van die kind sonder enige 

ooglopende oorsaak, nagmerries en herhaalde beskrywing of nabootsing 

van die trauma (veral wanneer kinders speel) (Lewis 1999: 52, 53). 

 Vermyding van enige iets wat herinner aan die trauma – ongewone 

vermyding van praat oor enige iets wat verband hou met die trauma, die 

kind kan gevoelens van leegheid beleef, emosionele afstand deur sosiale 

onttrekking en afsondering, sorgeloosheid oor voorkoms en optrede in 

verhoudings, pessimisme en hopeloosheid wat nie voorheen deur die kind 

beleef is nie, hartseer vir ’n verlengde periode en depressie (Lewis 1999: 

56 – 58). 

 Hipersensitiwiteit – ongewone vrees vir gewone objekte, vrees vir 

verwydering, paniekaanvalle, maklik ontstelbaar, wisselvallige 

gemoedstoestand, aggressiewe optrede, ongehoorsaamheid en 

rebelsheid, probleme met konsentrasie en geheue, versteurde 

slaappatroon, versteurde eetpatroon, onrealistiese skuldgevoelens, lae 

selfbeeld, oorafhanklikheid, gewigsverlies, skielike agteruitgang van 

skoolwerk, duimsuig en bednatmaak (Lewis 1999: 62 – 66). 
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Coetsee (2005: 43, 44) beskryf post-traumatiese stresversteuring as die normale 

reaksie op trauma, soos hierbo uiteengesit, maar ’n langdurige belewenis van so ’n 

reaksie, wat nie na 4 tot 12 weke weggaan nie.  Wanneer ’n kind die stres van 

trauma opkrop, bestaan die gevaar dat dit later kan ontwikkel in ’n bedreiging vir die 

gesondheid van die kind (Lewis 1999: 52, 53).   

 

Post-traumatiese stresversteuring kan geïdentifiseer word waar die tekens van 

posttraumatiese stres, soos hierbo aangedui, vir ’n verlengde periode voortduur 

(meer as vier weke) of wanneer hierdie simptome na vore kom sonder dat enige 

ooglopende tekens van die oorspronklike trauma aanwesig is (Clark 2004: 61).  In 

baie gevalle kom hierdie simptome eers maande na die belewenis van die trauma na 

vore (Lewis 1999: 61, 62).  Post-traumatiese stresversteuring is ’n baie gevaarlike 

versteuring, veral by kinders, en kan alleenlik deur ’n kliniese sielkundige of psigiater 

behandel word. 

 

Clark (2004: 63) wys daarop dat post-traumatiese stresversteuring oor die algemeen 

te maklik gediagnoseer word wanneer daar ander psigologiese toestande aanwesig 

is.  Hoewel dit belangrik is vir ’n pastor om die effek van post-traumatiese 

stresversteuring te verreken as ’n moontlike faktor in die pastorale nood van ’n kind, 

kan ’n oordrewe klem daarop, soos waartoe Coetsee (2005: 39 - 44) neig, daartoe 

lei dat ander pastorale probleme deur die pastor verkeerd hanteer word. 

 

4.2.4 Die Effek van Trauma op die Ontwikkeling van ’n Kind 

 

Op die lange duur kan trauma die normale groei- en ontwikkelingsproses baie 

negatief affekteer.  Coetsee (2005: 48) identifiseer agt fases van menslike 
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ontwikkeling en toon daarmee aan hoe trauma die ontwikkeling van ’n kind kan 

benadeel.  Hy het die volgende tabel saamgestel om die effek van trauma op die 

verskillende ontwikkelingsfases aan te toon – omdat hierdie studie handel oor 

laerskoolkinders (tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar) word net die drie toepaslike 

ontwikkelingsfases en die effek van trauma op die kind in daardie spesifieke fase 

vermeld: 
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Die Effek van Trauma op die Ontwikkeling van ’n Kind 

Ontwikkelingsfase 
(uitdagings of take) 

Ontwikkeling van kinders in 
’n gesonde omgewing 

Ontwikkeling van 
getraumatiseerde kinders 

4 tot 6 jaar  

(Inisiatief vs. 
Skuldgevoelens) 

Kinders ontwikkel ’n sin van 
bevoegdheid  en leer om 
inisiatief te neem in hulle 
omgewing en so hulle gevoel 
van hulpeloosheid te oorkom. 

Kinders word passief en laat 
toe dat ander mense namens 
hulle keuses uitoefen.  In 
kontras hiermee word party 
kinders kansvatters wat 
uiteindelike uitloop op 
misbruik van alkohol en 
dwelms en/of vroeë seksuele 
aktiwiteit.  Albei hierdie 
uiterstes lei tot oormatige 
skuldgevoelens by die kind. 

6 tot 12 jaar 

(Industrie vs. 
Minderwaardigheid) 

Kinders ontwikkel op 
intellektuele en fisiese 
terreine.  Hulle leer om 
normaal te lewe.  Die 
samelewing speel ’n groot rol 
in die daarstelling van 
standaarde waarvolgens ’n 
kind homself evalueer.  As ’n 
kind toereikend is, voel hy 
waardevol en produktief.  ’n 
Kind leer in hierdie fase hoe 
om persoonlike doelwitte te 
bereik. 

As ’n kind homself in hierdie 
fase as ontoereikend (volgens 
die standaarde wat die 
samelewing stel) sien, 
ontwikkel daar emosionele 
probleme soos:  negatiewe 
selfkonsep, gevoelens van 
minderwaardigheid, konflik 
met waardesisteme, ’n 
onwilligheid om nuwe 
uitdagings aan te pak, ’n 
gebrek aan inisiatief en 
oormatige afhanklikheid. 

13 tot 19 jaar 

(Identiteit vs. 
Rolverwarring) 

Kinders ontwikkel in hierdie 
fase ’n duidelike sin van 
persoonlike identiteit en 
lojaliteit t.o.v. selfbeeld, 
vriende en waardes.  In 
hierdie fase raak hulle bewus 
van hulle roeping in die lewe. 

Kinders voel onwaardig in 
omgee-verhoudings.  
Alleenheid en 
betekenisloosheid is twee 
algemene emosies.  
Sommige kinders kan ’n 
negatiewe identiteit ontwikkel  
as hulle deel word van ’n 
slegte vriendekring of bende, 
terwyl ander weer 
selfopofferend begin optree. 

 

Tabel 2 
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Die bydrae wat Coetsee (2005: 48, 49) maak tot die pastorale versorging van 

kinders ten opsigte van trauma, lê in die affektiewe manier waarop hy aantoon hoe 

trauma die ontwikkeling van ’n kind affekteer.  Die ander skrywers (Lewis 1999; 

Malan 2005; Grossoehme 1999; De Beer 2006; Lang 1994; en Lester 1985) wat in 

hierdie studie rakende kinderpastoraat geraadpleeg is, het in gebreke gebly om aan 

te toon hoe die ontwikkeling van kinders geaffekteer word deur die trauma wat hulle 

beleef. 

 

 

4.2.5. Situasies wat Aanleiding Gee tot die Pastorale Nood van Kinders 

 

Coetsee (2005: 50 – 66) en Lewis (1999: 56 - 110) dui die volgende situasies aan 

wat aanleiding gee tot die pastorale nood van kinders:  seksuele misbruik, geweld en 

misdaad (mishandeling), egskeiding, ’n swak selfbeeld, fisiese voorkoms, 

gestremdheid, swak akademiese vordering, ernstige en chroniese siekte, 

psigologiese (klinies-sielkundige) afwykings, verlies, negatiewe groepsdruk.  In 

hoofstuk 7 kom hierdie situasies aan die orde in ’n empiriese studie ten einde te 

bepaal watter van hierdie verskillende situasies die meeste onder laerskoolkinders 

voorkom.   

 

Vervolgens ’n kort omskrywing van elk van hierdie situasies, na aanleiding van die 

literatuurstudie wat in hierdie hoofstuk gedoen word: 

 

4.2.5.1. Seksuele misbruik binne die konteks van kinderpastoraat verwys na 

kinders wat deur volwassenes of ouer kinders as seksuele objekte behandel word, 

vir die uitsluitlike bevrediging van die volwassene of ouer kind se seksuele drang 

(Lewis 1999: 98 – 110).  Die seksuele identiteit van kinders wat nog besig is om hul 
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eie seksualiteit te ontdek, word ernstig geraak deur seksuele misbruik.  Kinders se 

vertroue in ’n volwassene naby aan hulle word ook hierdeur geskend, aangesien die 

meeste van alle verkragtings en molesterings gepleeg word deur ’n persoon wat aan 

die slagoffer bekend is (Malan 2005: 72 – 90). 

 

4.2.5.2.  Mishandeling deur ’n kind se kontak met geweld of misdaad is besonder 

traumaties vir kinders omdat hulle weerloos is.  Dit is waar vir kinders wat deur 

misdaad en geweld van die breër samelewing geraak word, maar die kwesbaarheid 

van kinders kom baie sterk na vore wanneer mishandeling deur volwassenes of ouer 

kinders wat naby aan hulle is, soos ’n vader, moeder, broer, suster of naby familielid 

uitgevoer word (Lewis 1999: 83 – 94).   

 

4.2.5.3. Egskeiding skep pastorale probleme vir kinders omdat hulle geneig is om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle ouers wat skei.  Dit gebeur veral in die junior 

laerskoolfase waar ’n kind se leefwêreld baie egosentries van aard is (Van Zyl 

2007a: 41, 42).  Kinders voel dikwels in die pad van hulle ouers, aangesien hulle 

heen en weer moet gaan tussen ’n pa en ma wat geskei is.  Behalwe dat kinders 

pastorale probleme ondervind deur verantwoordelikheid vir hulle ouers se egskeiding 

te aanvaar, is daar ander aangeleenthede rondom egskeiding wat ook bydra tot die 

pastorale nood van kinders.  Dit sluit aangeleenthede in soos:  waar die kind gaan 

woon na die egskeiding, die aanvaarding van nuwe lewensmaats in hulle ouers se 

lewens, verlies van ’n veilige omgewing of finansiële sekuriteit, vergifnis en die 

hantering van woede, en ander (Coetsee 2005: 52, 53). 

 

4.2.5.4.  Die selfbeeld van kinders in die laerskool is baie kwesbaar, aangesien 

hulle gedurende die laerskooljare besig is om hulle identiteit te ontdek.  In hierdie 

opsig is die verhouding van wat ’n kind met belangrike persone rondom hom het, van 

kardinale belang.  Pastorale probleme ontstaan dikwels by kinders as gevolg van 
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selfbeeldprobleme wat verband hou met die verhoudings waarin hulle staan (Lewis 

1999: 68, 69). 

 

4.2.5.5. Soos wat kinders groter word en hulle baie meer bewus word van hulle 

fisiese voorkoms, kom die potensiaal na vore dat enige elemente van hulle fisiese 

voorkoms wat nie inpas by die norm in hulle leefwêreld nie, pastorale probleme kan 

veroorsaak (Coetsee 2005: 54). 

 

4.2.5.6. Kinders wat ’n gestremdheid het waarmee hulle moet saamleef, beleef 

emosionele vrae oor hulle gestremdheid wanneer hulle in hulle emosionele 

ontwikkeling onder die besef daarvan kom.  Hierdie vrae kan ook op ’n pastorale vlak 

hanteer word (Lewis 1999: 71). 

 

4.2.5.7. Swak akademiese vordering word dikwels aangegee as ’n potensiële 

teken van ’n kind in krisis.  Swak akademiese vordering self kan egter ’n situasie 

wees wat aanleiding gee tot pastorale probleme aangesien dit die selfbeeld van die 

kind kan beïnvloed (Lewis 2005: 56). 

 

4.2.5.8. Siekte, hetsy dit ernstig (akuut) of chronies is, kan aanleiding gee tot 

pastorale probleme wanneer kinders sukkel om op ’n emosionele vlak te hanteer wat 

fisies met hulle gebeur wanneer hulle siek is (Lewis 1999: 70, 72). 

 

4.2.5.9. Psigologiese (klinies-sielkundige) afwykings bring pastorale probleme 

mee.  Dit is nie alleen wanneer kinders self aan psigologiese (klinies-sielkundige) 

afwykings ly dat pastorale probleme ontstaan nie, maar ook wanneer hulle deel is 

van ’n gesin waarin daar psigologiese (klinies-sielkundige) afwykings aanwesig is 

(Grossoehme 1999: 81 – 102). 
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4.2.5.10. Verlies bring pastorale probleme na vore, want dit wat kinders in hulle 

leefwêreld verloor, deur die dood of op ’n ander wyse, word ’n daadwerklike 

bedreiging vir hulle normale funksionering (Grossoehme 1999: 141 – 143).  Kinders 

wonder dikwels of daar genoeg lewensmiddele tot hul beskikking sal wees na die 

verlies van ’n belangrike volwasse persoon, soos ’n broodwinner, in hulle lewe.  

Omdat kinders ook nog nie in staat is om die volle omvang van ander mense se 

emosies rondom hulle te verstaan nie, beleef hulle soms dat dit net hulleself is wat 

hartseer is en dat ander mense rondom hulle nie regtig so hartseer is as wat hulle is 

nie.  Kinderpastoraat waar daar ’n liefdevolle en deernisvolle verhouding tussen 

pastor en kind is, bring hoop vir ’n kind om verlies te kan hanteer (Lewis 1999: 148 – 

157). 

 

4.2.5.11. Negatiewe groepsdruk veroorsaak baie pastorale probleme.  Negatiewe 

groepsdruk is waar kinders deur hulle behoefte om deur hulle maats aanvaar te 

word, tot sekere aksies oorgaan wat buite hulle raamwerk van morele waardes is.  

Kinders kan dikwels nie self dink oor wat met hulle gebeur nie, maar word veel 

eerder deur die sentimente en voorkeure van ’n groep gelei.  Negatiewe groepsdruk 

lei tot konflik in ’n kind se lewe en gevolglik tot pastorale nood (Coetsee 2005: 57 – 

60). 

 

4.3. PASTORAAT AAN LAERSKOOLKINDERS  

 

Grossoehme (1999: 1) beskryf dankbaarheid vir die gawe van kinders as die 

vertrekpunt vir die pastoraat aan laerskoolkinders.  Hy lê die verband tussen die 

gawe van ’n kind en die koms van die Kind, Jesus Christus, na hierdie wêreld ter 

versoening van die mensdom met God.  Die onskuld van kinders wat deur pastorale 

krisisse geraak word, herinner aan die effek van die sondeval op die mens (Meyers 
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& Meyers 1992: 19).  Die swaarkry van weerlose kinders in pastorale nood herinner 

aan ’n sondige mens se afhanklikheid van God vir sy verlossing.   

 

4.3.1. Die Definiëring van Kinderpastoraat 

 

Kinderpastoraat word soos volg deur Grossoehme (1999) gedefinieer:  

Kinderpastoraat is die vorming van verhoudings met kinders wat die inherente 

behoefte van ’n – kind om homself te verstaan as ’n kind – van God, koester en 

kommunikeer (verbaal en nie-verbaal), sodat die kind bemagtig word om deur sy 

lewenservaringe te leef en dit kan verstaan in terme van sy geloof (Grossoehme 

1999: 5).   

 

In aansluiting hierby definieer Van Zyl (2007b) kinderpastoraat soos volg:  Die 

woorde pastor en pastoraat hou verband met die Latynse woorde pastor, wat herder 

beteken.  Net soos ’n herder sy skape van gevaar en nood af weglei, het pastoraat 

te make met die begeleiding van ’n persoon uit sy krisissituasie uit.  Christelike 

kinderpastoraat het derhalwe te doen met die pastorale begeleiding van ’n kind uit sy 

krisissituasie uit, soos gefundeer in die Christen se norm of maatstaf, die Skrif (Van 

Zyl 2007b: 35). 

 

As kinderpastoraat die begeleiding van ’n kind uit sy krisis aan die hand van die Skrif 

behels, dan is die doel van kinderpastoraat volgens Van Zyl (2007b: 35) soos volg: 

 om duidelik te hoor wat die kind se krisis is, 

 om die kind te begelei om sy krisis duidelik te verwoord, 

 om die kind te begelei om sy krisis teologies te beoordeel, en 

 om die kind te begelei om sy krisis te oorwin. 
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Coetsee (2005: 22 - 26) bied ’n definisie vir die pastorale bediening van heling aan 

kinders met pastorale nood:  “God (Die Heilige Gees) bedien heling deur ’n helende 

gemeenskap in helende verhoudings aan gebroke kinders.”  Skematies kan dit soos 

volg uitgebeeld word: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 

 

Deur ’n helende 

gemeenskap... 

In helende 

verhoudings.. 

Aan gebroke 

kinders. 

 
God (Die Heilige Gees) 

bedien heling... 
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Hierdie definisie van Coetsee (2005: 22 – 26) vat die bogenoemde definisies 

(Glosseme (1999: 5) en Van Zyl (2007b: 35)) van kinderpastoraat saam.  

Kinderpastoraat kan aan die hand van Coetsee (2005: 22 – 26) se definisie soos 

volg omskryf word: 

 “God (Die Heilige Gees) bedien heling...” (Coetsee 2005: 23) – Die “Gees 

van vrede” bedien heling aan kinders.  Niks wat die pastor doen of sê, staan 

buite die werking van die Heilige Gees nie.  Die heling van kinders geskied 

waar die vaardigheid en tegniek van die pastor gawes van die Heilige Gees is 

en waar Hy hierdie gawes aanwend om heling vir kinders te bring.  Hierin is 

die pastor afhanklik van die Heilige Gees en nie andersom nie.  Dit is alleen 

deur die genade van God wat die pastor deel kan wees van die bediening van 

heling aan gebroke kinders (Meyers & Meyers 1992: 9). 

 “...deur ’n helende gemeenskap...” (Coetsee 2005: 24, 25) – Daar is 

uitsonderlike gevalle waar kinders se pastorale nood veroorsaak word deur 

natuurrampe of ander eksterne faktore, maar in die oorweldigende 

meerderheid van die pastorale nood wat kinders beleef, is dit die direkte 

gevolg van skadelike menslike optrede.  Gebroke kinders kry seer in ’n 

liefdelose onversorgende en ongesonde gemeenskap.  Wanneer God heling 

bring, doen Hy dit juis deur ’n gemeenskap wat omgee (Clark 2004: 177 - 

183).  God gebruik mense wat omgee in ’n veilige geloofsgemeenskap (die 

gesin, die plaaslike gemeente of die gemeenskap) om heling te bring in die 

lewens van gebroke kinders.  Die woord “helende” word hier aktief en passief 

bedoel.  Aktief in die sin van doelbewuste aksies ten opsigte van heling, soos 

byvoorbeeld die pastoraat, en passief in die sin van ’n geloofsgemeenskap 

wat ’n veilige omgewing vir kinders bied waarbinne hulle kan groei en 

ontwikkel (Coetsee 2005: 25). 

 “...in helende verhoudings...” (Coetsee 2005: 25, 26) – Die Zulu-gesegde 

“Umuntu umuntu ngabantu” (’n mens is mens deur ander mense) is ’n sterk 

aanduiding van die rol wat verhoudings in die helingsproses van kinders 

speel.  Elke mens word van kleins af gevorm deur die verhoudings wat hy met 
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ander mense het.  Waar hierdie verhoudings met ander mense gesond is, 

groei kinders om gesonde individue in die samelewing te wees, maar waar 

daar ongesonde verhoudings is, is die kanse baie goed dat daardie kinders 

pastorale nood kan ontwikkel (Grossoehme 1999: 25).  In die lig hiervan is dit 

uiters noodsaaklik dat die pastorale bediening van kinders binne die 

raamwerk van ’n helende en gesonde verhouding tussen die pastor en die 

kind geskied, maar ook binne ’n raamwerk van ander verhoudings (gesin, 

gemeente en gemeenskap) wat as gesond getipeer kan word.   

 “...aan gebroke kinders.” (Coetsee 2005: 23) – Die gebrokenheid van 

kinders kan omskryf word in terme van die trauma waaraan kinders 

blootgestel word (vergelyk 4.2. hierbo).  In die pastorale proses is dit 

noodsaaklik om die kind se belewenis van trauma te verstaan ten einde heling 

aan hom te kan bedien (Malan 2005: 132).  Dit is ook noodsaaklik om die 

kwesbaarheid van kinders in ag te neem wanneer hulle pastoraal versorg 

word. 

 

In aansluiting hierby noem Root (2009: 49 - 64) die verhouding wat daar tussen die 

pastor en die kind bestaan, plekdeling (placesharing).  ’n Pastor moet in die 

pastorale versorging van kinders langs hulle plek inneem in die verwerking van die 

pastorale krisis en nie teenoor die kind plek inneem met die uitsluitlike doel om hom 

te “behandel” nie. 

 

Samevattend kan kinderpastoraat gedefinieer word as die bediening van die 

Goddelike heling aan gebroke kinders is, deur middel van die Skrif en 

Skrifgefundeerde middele, binne die konteks van ’n liefdevolle verhouding van 

heling. 

 

 



Hoofstuk 4.  Grondbeginsels in die Pastoraat aan Kinders, met spesifieke verwysing na Kinders tussen die Ouderdom         

van 6 en 13 Jaar 

 

115 

 

4.3.2. Die Unieke Aard van Kinderpastoraat 

 

Volgens Grossoehme (1999: 5 – 22) is daar ’n duidelike onderskeid te tref tussen 

pastoraat aan volwassenes en die pastoraat aan kinders.  ’n Behoorlike begrip van 

die onderskeid tussen gewone pastoraat en kinderpastoraat maak die effektiewe 

pastorale versorging van kinders moontlik.  Die volgende onderskeid kan getref word 

tussen pastoraat aan volwassenes en kinderpastoraat: 

 Pastorale probleme by kinders is baie meer akuut as chronies.  Kinders 

word intensief geraak deur pastorale krisisse, maar hulle beskik oor die 

vermoë om dit vinniger te verwerk en aan te gaan met hulle lewens (Coetsee 

2005: 34 - 36).  Omdat hulle besig is om te groei, is hulle baie meer 

aanpasbaar.  Pastorale krisisse by volwassenes word dikwels oor ’n lang 

tydperk beleef en neem baie langer vir hulle om te verwerk (Grossoehme 

1999: 5 – 8). 

 Kinders gebruik ander taal.  Die woordeskat van kinders verskil drasties van 

volwassenes s’n, veral ook wanneer dit by die beskrywing van pastorale 

krisisse kom.  Kinders ervaar dieselfde emosies en belewenisse as 

volwassenes, maar ken nie genoegsame woorde om daardie emosies en 

belewenisse te omskryf nie (Malan 2005: 132).  Die uitdaging vir die pastor is 

om die brug van taal oor te steek, aangesien die pastor ’n volwassene is wat 

met ’n kind werk.  In volwasse pastoraat is dit ’n volwassene teenoor ’n 

volwassene wat in gesprek met mekaar is (Grossoehme 1999: 8 – 10).   

 Kinders is baie eerlik en op die man af.  Hulle sal nie met verskuilde 

agendas deelneem aan ’n pastorale gesprek nie en sal, as dit in hulle verbale 

vermoë is, op ’n baie egte wyse antwoord op die vrae wat aan hulle gestel 

word (Malan 2005: 133).  In volwasse pastoraat moet die pastor bedag wees 

daarop dat die antwoorde wat deur die kliënt verskaf word nie altyd heeltemal 

eerlik is nie.  Laerskoolkinders is selde oneerlik in ’n pastorale gesprek, veral 
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wanneer hulle ’n ernstige pastorale krisis beleef en dit ter sprake kom in die 

pastorale gesprek (Grossoehme 1999: 9).   

 Kinders se verbeelding speel ’n baie belangrike rol in die manier hoe 

hulle die wêreld rondom hulle verstaan.  Kinders se response in ’n 

pastorale gesprek is dikwels gevul met verbeelding en die pastor moet ’n fyn 

onderskeid kan tref tussen wat werklik is en wat verbeelding is in die kind se 

gesprek (Lester 1985: 77).  Die pastor moet ook die kuns aanleer om op ’n 

gepaste wyse op die verbeeldingswêreld van die kind in ’n pastorale situasie 

te reageer (Grossoehme 1999: 16). 

 Laerskoolkinders het nog nie die vermoë ontwikkel om abstrak te kan 

dink nie.  Kinders sal Skrifgedeeltes soos gelykenisse eerder letterlik 

verstaan as om die abstrakte betekenis daarvan in te sien (Lewis 1999: 189).  

Die pastor moet die kind met gepaste vraagstelling begelei om abstrakte 

konsepte aan kinders te kan verduidelik.  ’n Pastorale gesprek is die ideale 

geleentheid vir die pastor om ’n kind geleidelik te begelei tot ’n dieper 

(abstrakte) insig in die pastorale krisis wat hy beleef (Grossoehme 1999: 16). 

 Op laerskoolouderdom het kinders al genoegsaam ontwikkel om besorg 

te kan wees oor moraliteit.  Reëls speel ’n baie belangrike rol in hulle dag- 

tot-dag funksionering.  ’n Bewustheid van moraliteit stel ’n laerskoolkind in 

staat om situasies waarin hy homself bevind en optredes van mense in sy 

lewe, te kan beoordeel (Herl & Berman 2004: 203).  Hulle is ook in staat om te 

verstaan dat optrede sekere gevolge teweeg bring.  Kinders moet egter deur 

die pastor begelei word dat hulle op die terrein van moraliteit die korrekte 

beoordelings maak en verkeerde afleidings wat hulle maak, regstel.  ’n 

Klassieke voorbeeld is die geneigdheid van ’n kind om te voel dat dit sy skuld 

is dat sy ouers skei.  Die pastor kan ’n baie belangrike rol speel om hierdie 

probleem aan te spreek (Grossoehme 1999: 16, 17). 

 



Hoofstuk 4.  Grondbeginsels in die Pastoraat aan Kinders, met spesifieke verwysing na Kinders tussen die Ouderdom         

van 6 en 13 Jaar 

 

117 

 

Lester (1985) bied ’n baie goeie benadering tot die pastoraat aan kinders.  In baie 

opsigte stem sy benadering baie sterk ooreen met die gevolgtrekkings aangaande 

die narratiewe pastoraat wat hierbo in Hoofstuk 3 gemaak is.  Die pastorale tegnieke 

(Lester 1985: 85 – 133) wat hy voorstel, is in wese narratiewe tegnieke wat relevant 

is in die pastorale versorging van kinders.   

 

Kinders wat ’n pastorale krisis beleef en deur ’n pastor begelei word, het bepaalde 

behoeftes wat teenoor die pastor gekoester word (Lester 1985: 51 – 64).  Hierdie 

behoeftes sluit in: 

 ’n Sin van vaardigheid (Lester 1985: 52 – 54):  Vir ’n kind is dit belangrik om 

te ervaar dat hy sekere basiese lewenstake bemeester soos wat hy 

grootword.  Mylpale soos loop, praat, om self te kan eet, toiletgewoontes en 

die hantering van speelgoed word voor skool bereik en ontlok gewoonlik baie 

positiewe reaksie by die kind se ouers wanneer dit bereik word.  Wanneer 

kinders laerskool toe gaan, is daar steeds mylpale wat bereik moet word (Herl 

& Berman 2004: 221).  Die erkenning wat volwassenes aan die bereiking van 

hierdie mylpale in die laerskooljare gee, neem gewoonlik baie af wanneer die 

kind begin skoolgaan.  Wanneer ’n kind begin skoolgaan, begin hy homself 

baie sterk met ander kinders vergelyk (De Beer 2006: 89).  Die pastor moet 

dus bedag wees op hierdie behoeftes van die kind in hierdie ouderdomsfase. 

 Gesindhede en waardes (Lester 1985: 54 – 56):  Teen die tyd dat ’n kind 

laerskool toe gaan, is sy vroeë waarnemingsprosesse reeds afgehandel (Van 

Zyl 2007a: 40, 41).  Op hierdie ouderdom het die kind egter nog nie 

voldoende kognitiewe vermoëns of ervaring van die buitewêreld om sy 

gesindhede en waardes ten opsigte van sy menswees in die samelewing te 

ontwikkel nie.  Gedurende die kinderjare ontwikkel die mens sy gesindhede 

en waardes ten opsigte van kultuur, opleiding, geld, etniese groepe, seks, 

sport, werk, televisie, familiestyle, kerk en godsdiens (Lewis 1999: 99).  

Hierdie gesindhede en waardes speel ook ’n rol in die manier waarop ’n kind 

krisisse soos siekte, rousmart, dood en egskeiding verwerk.  Lester (1985: 54) 
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meld dat psigologiese en sosiologiese navorsing aangetoon het dat sosiale 

gesindhede en waardes geïnternaliseer word en ontwikkel tot ’n norm vir 

kinders wat dwarsdeur hul lewens gehandhaaf word, tensy hierdie norm 

uitgedaag en aangepas word deur ’n beduidende nuwe leerervaring.  Om 

hierdie rede is dit van die uiterste belang dat kinders voor die ouderdom van 

13 blootgestel word aan leerervarings wat ’n sterk impak op hul lewens maak 

sodat Bybelse gesindhede en waardes in hul lewens vasgelê word. 

 Bevestiging van persepsies (Lester 1985: 56, 57):  Volwassenes wat met 

kinders te doen het wat deur ’n pastorale krisis geraak word, openbaar die 

geneigdheid om oorbeskermend te wees teenoor die kind.  Dit gebeur dikwels 

deurdat die volle waarheid van die krisis van hulle weerhou word of deurdat 

die waarheid op ’n skeefgetrekte wyse aan hulle voorgehou word.  Wanneer 

kinders se persepsies van ’n krisis en dit wat hulle daaroor vertel word van 

mekaar verskil, bring dit mee dat kinders in hulleself begin twyfel en onseker 

is oor hulle eie waarnemings.  Die pastor verteenwoordig Christelike waardes 

in ’n pastorale verhouding met ’n kind (Herl & Berman 2004: 231).  Met die 

pastorale verhouding met kinders in gedagte het die pastor die 

verantwoordelikheid om met integriteit toe te sien dat die persepsies wat by 

kinders ontstaan as gevolg van die pastorale krisis wat hulle beleef, op ’n 

realistiese wyse bevestig word.  Waar wanpersepsies ontstaan, is dit die 

verantwoordelikheid van die pastor om toe te sien dat dit tydens die pastorale 

proses reggestel word (Malan 2005: 289). 

 ’n Plek om te behoort (Lester 1985: 57 – 59):  Soos wat kinders hulle 

laerskooljare betree, verlaat hulle al meer die veilige omgewing van hulle 

huisgesin.  Sosiale interaksie met skoolmaats vind algaande op ’n dieper vlak 

plaas.  Wat hulle skoolmaats van hulle dink, raak mettertyd tydens hul 

skooljare vir kinders al meer belangrik.  Hulle  eksperimenteer dikwels in 

hierdie jare van hulle lewe met verskillende maniere waarop hulle hulleself 

aan ander kinders voorstel, veral wat hulle kleredrag en haarstyl betref (Clark 

2004: 187).  Voordat hulle skool toe gaan, sal kinders sommer met enige 

ander kind wat saam met hom in die sandput sit, speel.  Soos hulle ouer 
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word, word hulle al meer uitsoekerig oor die maats met wie hulle interaksie 

het.  Hulle raak dan ook baie afhanklik van die sosiale terugvoer wat hulle van 

hulle maats ontvang tydens die interaksie met hul skoolmaats (Van Zyl 2007a: 

45).  Dit is daarom vir kinders baie belangrik om in te pas in die groepe met 

wie hulle assosieer.  Die pastor kan in hierdie opsig kinders help om te 

assosieer met maats vir wie Christelike waardes belangrik is.  Die pastor het 

in hierdie opsig die uitdaging om in die plaaslike gemeente gesonde 

verhoudings tussen kinders te bevorder ten einde kinders te help om te 

assosieer met groepe wat vir hulle voordelig kan wees, veral wanneer hulle 

deur ’n pastorale krisis geraak word.  Kinders wil iewers behoort – die pastor 

kan hulle help om te behoort waar dit vir hulle goed kan wees (Lang 1994: 

199). 

 Volwasse vriende (Rolmodelle) (Lester 1985: 59 – 61):  Dit is uiters 

noodsaaklik vir kinders dat ander volwassenes anders as hulle ouers ’n rol 

speel in hulle ontwikkeling.  Hierdie volwassenes dien as rolmodelle vir die 

volwasse lewe, hulle bied aan kinders voorbeelde, hulle help kinders om 

doelwitte daar te stel en help kinders met konkrete idees wat hulle kan 

naboots en nastreef.  Die rol van ander volwassenes in die lewe van ’n kind, 

moet onderskei word van die rol van die ouer in ’n kind se lewe.  Ouers se 

primêre taak is om te voorsien in die basiese lewensbehoeftes van die kind en 

om dissipline toe te pas in die voorsiening van lewensbehoeftes aan die kind.  

Hierteenoor het ander volwassenes nie hierdie primêre rol te speel in kinders 

se lewens nie en kan hulle derhalwe binne ’n ander konteks betrokke wees in 

die lewe van ’n kind (Meyers & Meyers 1992: 83).  Uiteindelik word die ander 

volwassenes volwasse vriende vir kinders.  Die pastor is een van die ander 

volwassenes in ’n kind se lewe.  Hy is in die posisie om as ’n rolmodel vir ’n 

kind op te tree, hy kan kinders help met goeie Bybelse voorbeeld vir die lewe 

en situasies waarin hulle hulself bevind, hy kan hulle help om doelwitte wat 

ooreenkomstig met die Skrif is, vir hulleself te stel en hy kan hulle help met 

konkrete Christelike idees, wat hulle kan naboots of nastreef.  Die pastor kan 

ook ’n baie belangrike rol speel in die kontrole van die rol wat ander 
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volwassenes in die lewe van ’n kind speel.  By die plaaslike gemeente kan hy 

help om kinders aan goeie rolmodelle bloot te stel en om toe te sien dat hulle 

voortdurend blootgestel word aan volwassenes met ’n positiewe invloed op 

die lewens van kinders.  Clark (2004: 178 – 180) is van mening dat die 

verhouding van volwassene tot kind in ’n gemeente 5:1 moet wees en nie 1:5 

nie.  Dit beteken dat daar ten minste vyf ander volwassenes aktief ’n rol moet 

speel in die lewe van ’n kind. 

 Iemand om te luister (Lester 1985: 61, 62):  Een van die belangrikste 

funksies wat ’n pastor teenoor ’n kind kan verrig, is om met aandag en deernis 

te luister wanneer ’n kind die punt bereik waar hy openhartig oor sy gevoelens 

en belewenisse praat.  Hoërskoolkinders kies meestal vriende om te luister na 

hulle hartsake, maar laerskoolkinders sal nie sommer hulle diepste hartsake 

met hulle maats bespreek nie.  Vir kinders is dit belangrik om, wanneer hulle 

iemand vind met wie hulle openhartig kan praat, te voel dat hulle nie 

veroordeel of gespot sal word oor die sake waaroor hulle praat nie.  Dit is 

daarom noodsaaklik vir die pastor om ’n vertrouensverhouding met die kind 

op te bou – ’n verhouding waarbinne die kind beleef dat die pastor met 

aandag en deernis na hom luister (Coetsee 2005: 25, 26).   

 Iemand om hulle gevoelens te aanvaar (Lester 1985: 62, 63):  

Volwassenes maak hulle dikwels daaraan skuldig om die gevoelens van 

kinders in algemene gesprekke te misken.  Kinders leer om daarmee saam te 

leef dat hulle gevoelens nie altyd in volwasse geselskap aanvaar of verreken 

word nie.  Wanneer ’n kind egter ’n pastorale krisis beleef, word die 

aanvaarding van sy gevoelens ’n baie groot behoefte by ’n kind (Lang 1994: 

177).  In die helingsproses is dit noodsaaklik dat die pastor die gevoelens van 

die kind aanvaar en seker maak dat die kind ook beleef dat sy gevoelens 

aanvaar word.  Kinders se emosies is eerlik en op die man af.  Die pastor 

moet gereed wees om met sensitiwiteit en besorgdheid te kan reageer op die 

gevoelens wat kinders met hulle deel, selfs al is dit rou, passievolle, kwade of 

opgewonde gevoelens (Lewis 1999: 179). 
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 Geestelike begeleiding (Lester 1985: 63, 64):  Net soos volwassenes, vra 

kinders ook teologiese vrae.  Die enigste verskil is dat kinders soms sukkel 

om hulle vrae behoorlik te verwoord.  Kinders se ontwikkelende woordeskat 

bring mee dat hulle ander woorde gebruik om die vrae wat hulle het te vra.  

Die teologiese vrae wat kinders vra, is egter uiters relevant.  Behoorlike 

beantwoording van die teologiese vrae van kinders is boustene in hulle 

geestelike ontwikkeling (Grossoehme 1999: 86).  Die pastor moet bedag 

wees op die woordeskat wat kinders gebruik om teologiese vrae te vra, sodat 

die wese van die vrae wat hulle vra behoorlik verstaan kan word en dat dit 

ook gepas geantwoord kan word sodat behoorlike geestelike begeleiding kan 

plaasvind.  Kinders behoort ook aangemoedig te word om hulle geestelike 

belewenisse te verwoord, ten einde die proses van geestelike begeleiding te 

vergemaklik (Malan 2005: 289).  

 

4.3.3. Die Narratief in die Kinderpastoraat 

 

Lester (1985: 112, 113) skryf soos volg oor die narratiewe pastoraat aan kinders:  “In 

theological studies, attention to ‘narrative theology’ has put new emphasis on the 

significance of both the telling and the hearing of the biblical stories.  We need to tell 

and retell the biblical story – the stories of faith.  It is significant to the faith of our 

children.” 

 

Volgens Malan (2005: 18, 19) is die narratiewe gespreksmodel by uitstek geskik vir 

kinderpastoraat.  Hy gee die spesifieke gesindheid wat die narratiewe 

gespreksmodel teenoor die werklikheid openbaar aan as motivering hiervoor.  

Kinders se belewenis van ’n werklikheid rondom hulle is ongefilter en daarom is die 

narratiewe gespreksmodel baie geskik om hierdie werklikheidsbelewenisse van 

kinders te akkommodeer in die pastorale versorging van kinders. 
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Lester  (1985: 85 - 134) onderskei gevolglik vier belangrike tegnieke waarvolgens die 

pastorale versorging van kinders kan geskied: 

 Die gebruik van spel in pastorale gesprek (Lester 1985: 85 – 96):  Lester 

(1985: 85) beskryf die speelkamer as die natuurlike habitat van ’n kind.  In die 

speelkamer is kinders besig om dit te doen wat natuurlik vir hulle is om te 

doen, naamlik speel.  Speel is kinders se manier om hulleself uit te druk.  In 

die speelaktiwiteit is kinders besig om hulleself in die proses van menswees 

te oefen en is hulle besig om die volwasse lewe na boots.  Hulle trek graag 

soos volwassenes aan, speel dat hulle volwasse beroepe beoefen en neem 

volwasse interpersoonlike rolle aan, terwyl hulle besig is om in hulle eie 

leefwêreld te speel.  Omdat spel die kind se leefwêreld is, moet die pastor 

daardie leefwêreld binnegaan in die pastorale proses met kinders (Lang 1994: 

188).  Deur die leefwêreld van spel in die kind se lewe binne te gaan, verkry 

die pastor toegang tot die kind se gedagtegang en emosionele belewenisse.  

In baie kinder-pastorale spreekkamers word spelterapie as ’n tegniek 

aangewend.  Spelterapie is ’n gestruktureerde gebruik van ’n spel-aktiwiteit 

wat kinders toelaat om hulle innerlike persepsies teenoor objekte in die 

speelkamer te projekteer en om hulle onderdrukte emosies na vore te bring 

binne die omgewing van die speelkamer wat hulle as ’n veilige omgewing 

beleef.  Spelterapie is baie effektief, aangesien die kind tydens spel 

onbewustelik baie van homself aan die pastor openbaar.  Spelterapie help 

kinders om op ’n diep vlak hulleself aan die pastor te openbaar – ’n vlak waar 

hulle teenoor baie min volwassenes hulself openbaar.  Dit wat kinders deur 

hulle spel aan die pastor openbaar, stel die pastor in staat om baie beter 

diagnostiese evaluasies te maak (Freedman, et. Al. 1997: 37).  Spel is ’n 

belangrike sleutel tot ’n sinvolle pastorale gesprek tussen ’n pastor en ’n kind. 

 Pastorale versorging deur middel van kuns (Lester 1985: 97 – 112):  

Kinders is natuurlike kunstenaars.  Kreatiewe werk met verf, kryte of potlode 

kan ’n kind se aandag vir ure fokus.  Kunswerk is ’n uitstekende medium 
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waardeur selfuitdrukking na vore kan kom.  Kuns is ’n unieke vorm van 

selfuitdrukking aangesien dit nie goeie verbale vermoëns vereis nie.  Kinders 

het ’n beperkte woordeskat en beskik nie oor die vermoë om hulle gevoelens 

behoorlik te verwoord nie.  Die kognitiewe vaardighede wat benodig word om 

emosie akkuraat te verwoord, word eers in die later jare van adolessensie 

ontwikkel (Lester 1985: 98).  Kuns bied baie meer vryheid aan die kind om 

homself behoorlik uit te druk as wat woorde bied.  ’n Groot faktor wat kuns 

baie meer ekspressief vir kinders maak, is die feit dat hulle nie ervaar dat 

hulle kunswerke geïnterpreteer gaan word nie.  Vir kinders is die geleentheid 

om ’n kunswerk te maak ’n geleentheid vir indirekte kommunikasie.  Die feit 

dat kinders die geleentheid gegun word om indirek te kommunikeer, skep vir 

hulle ’n baie gunstiger omgewing om hulle emosies uit te druk as wanneer 

hulle daaroor moet praat.  Kuns kan ’n medium wees waardeur die kind 

sekere realiteite rakende sy pastorale krisis kan kommunikeer.  Die pastor 

kan self ook deur middel van kuns die kind se persepsies oor die 

krisisgebeure aanspreek (Grossoehme 1999: 109).  Kuns kan die kind help 

om waarnemings en persepsies waaroor hy mag twyfel, te bevestig.  Kuns 

kan ook ’n belangrike hulpmiddel wees in die oordra van Christelike 

geloofsbeginsels wat relevant is tot die pastorale krisis wat die kind beleef.  

Wanneer kuns in die pastorale proses gebruik word, kan die volgende 

tegnieke toegepas word:  vry tekeninge, waar die kind enige iets teken wat hy 

graag wil teken; die teken van ’n spesifieke emosie of gevoel;  ’n prent van die 

pastorale krisis kan geteken word, waar dit toepaslik is;  prentjies van die 

herinneringe kan geteken word;  kinders kan die geleentheid kry om die 

toekoms te teken;  of ’n spesifieke woord wat relevant tot die pastorale krisis 

van die kind is, kan geteken word.  Die gebruik van kuns in die pastorale 

situasie kan dien om ’n gemaklike atmosfeer te skep vir ’n eerste besoek.  Dit 

is egter ook belangrik vir die pastor om self aan die kunsaktiwiteit deel te 

neem (Grossoehme 1999: 110).  Wanneer die pastor en die kind saam besig 

is om kuns te beoefen, skep dit by die kind vertroue in die pastor en lê dit die 

fondasie vir ’n goeie pastorale proses. 
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 Storievertelling en Pastorale versorging (Lester 1985: 113 – 124):  Elke 

mens is geskape met ’n verbeelding.  Een van die belangrikste maniere 

waarop ons die gedagtes van ons verbeelding uitdruk, is deur storievertelling.  

Die stories wat mense vertel, mag gebaseer wees op feite of dit kan gebore 

word uit dit wat ons wil hê of dit waarop ons hoop.  Die mens het nog altyd 

stories gebruik om basiese waardes en waarhede van hulle leefwêreld met 

mekaar te kommunikeer.  Mites, fabels, legendes en gelykenisse is van die 

soorte vertellings wat gebruik word in storievertelling.  Omdat kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar steeds oor ’n ryk verbeelding beskik, is 

storievertelling ’n baie belangrikte tegniek in die pastoraat.   

In die narratiewe pastoraat val daar baie klem op die lewensverhaal van die 

kliënt.  Wanneer stories egter in die pastoraat aan kinders gebruik word, word 

dit nie net beperk tot die lewensverhaal van die kind nie.  Die gebruik van 

stories (en veral Bybelverhale) bied aan die kind die geleentheid om met 

karakters en gebeure in ’n verhaal te identifiseer.  Hierdie identifikasie met 

sekere karakters of storielyne het groot terapeutiese waarde (Herl & Berman 

2004: 128).  Om stories vir kinders te vertel, stel hulle bloot aan nuwe en 

verskillende perspektiewe op die lewe, wat opsigself ’n belangrike doelstelling 

in kinderpastoraat is.  Om Bybelverhale te vertel wat toepaslik is op die 

pastorale krisis wat ’n kind beleef, bied aan die kind die geleentheid om 

geestelik te groei deur die pastorale proses.  Kinders kan deur Bybelverhale 

identifiseer met God wat in die storie na vore kom as die Voorsiener, 

Verlosser en Vertrooster.  Die pastor kan die toepassing van Bybelverhale op 

die lewensverhale van kinders vergemaklik, deur kinders deel te maak van die 

storievertelling.  Dit kan geskied deur blote vertelling, die vra van vrae na 

afloop van ’n vertelling en selfs die dramatisering van die verhaal deur die 

kind saam met die pastor.  Verhale ontsluit ’n dieper insig by kinders in die 

verstaan van die hantering van die pastorale krisis wat hulle beleef (Malan 

2005: 136).  

 Pastorale versorging deur te skryf (Lester 1985: 125 – 133):  Gesproke en 

geskrewe woorde verskil van mekaar.  Daar is ’n belangrike onderskeid 
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tussen gesproke en geskrewe woorde, want dit behels verskillende 

psigologiese prosesse.  Vir ouer laerskoolkinders, wat redelik skryfvaardig is, 

kan skryf aangewend word as ’n belangrike tegniek in die pastorale 

versorging van kinders.  Kinders is baie bewus van die krag van die gesproke 

woord.  Dit is juis hierdie bewustheid wat dit soms vir hulle moeilik maak om 

hulle emosies in gesproke woord uit te druk.  Die proses van skryf word egter 

anders deur kinders beleef (Lewis 1999: 141).  Kinders sal maklik skryf oor 

onderwerpe waaroor hulle nie graag wil praat nie.  Pastorale gespreksvoering 

kan derhalwe baie baat vind by die geskrewe woord.  Kinders wat 

skryfvaardig is, behoort in die pastorale proses die geleentheid gegun te word 

om te skryf oor hulle emosies, persepsies en ervaringe rakende hulle 

pastorale krisis.  Verskillende skryfaktiwiteite kan aangewend word om die 

pastorale proses te versterk:  kinders kan gevra word om sinne te voltooi, 

waar die pastor saam met die kind sit en skryf oor die pastorale krisis van die 

kind;  kinders kan die geleentheid kry om verhale neer te skryf en om in die 

skryfproses moeite te doen om die verskillende karakters van die verhaal te 

omskryf – ’n fiktiewe verhaal kan ook deur die pastor en die kind om die beurt 

geskryf word;  die kind kan aangemoedig word om ’n dagboek te hou en so 

leer om sy emosies en gevoelens wat hy beleef neer te skryf en te verwoord;  

en die kind kan aangemoedig word om gedigte te skryf, wat hom dwing om in 

diepte na te dink oor die presiese bewoording van emosies en gevoelens.  

Skryf oor ’n pastorale krisis kan ’n baie groot bydrae lewer tot die pastor se 

begrip van die pastorale krisis wat ’n kind beleef (Clark 2004: 158). 

 

Hierdie vier tegnieke in die pastorale versorging van kinders wat hierbo beskryf is, is 

in wese narratiewe tegnieke (vergelyk 3.2. in Hoofstuk 3 hierbo).  Dit bevestig dat die 

gebruik van die narratiewe gespreksmodel uiters geskik en relevant is vir die 

pastoraat aan laerskoolkinders. 
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4.3.4.  Verbond, Doop, die Kerk en Kinderpastoraat 

 

Volgens Meyers & Meyers (1992: 7 – 9) is die omgewing van die plaaslike gemeente 

die ideale ruimte waarbinne kinderpastoraat kan plaasvind.  Die plaaslike gemeente 

bied die ruimte waarin hegte verhoudings tussen kinders en volwassenes kan 

ontwikkel.  Die plaaslike gemeente is ook die ruimte waar God se kinders in ’n 

verbondsverhouding met Hom saamleef, soos die volk van Israel in die Ou 

Testament.   

 

In die gemeente het elke volwassene ’n kind in homself opgesluit.  Daar vind 

momente in gemeentes plaas waarin volwassenes weer die kind in hulle ontdek en 

selfs uitleef.  Volwassenes dink baie keer met sekere gebeure in die gemeente terug 

aan hulle kinderdae – aan die spesiale oomblikke wat hulle koester.  Die pastor kan 

’n baie belangrike bydrae lewer tot die verdieping van die verbondsverhouding wat 

kinders het in die plaaslike gemeente met God, as hy dit kan regkry om geleenthede 

te skep wat die kind eendag as volwassene met heimwee sal koester (Meyers & 

Meyers 1992: 3, 4).  Meyers & Meyers (1992: 3) maak van die frase “creating 

memories” gebruik om dit te beskryf. 

 

Brueggemann (1985:  8, 9) wys op die rol van ouerskap binne die konteks van die 

gemeente.  Ouers het ’n besonderse roeping, wat spruit uit ’n doopbelofte wat hulle 

met die doop van hulle kinders aflê.  Die doop as ’n seël van die verbond wat God 

met sy kinders het, is ’n bron van hoop vir kinders.  Dit bring in konkrete 

krisissituasies hoop en troos vir kinders wat bang en onseker is (Meyers & Meyers 

1992: 6, 7).  Die pastor moet toesien dat daar in die plaaslike gemeente gereelde 

geleenthede geskep word waar ouers self met hul kinders gesprek voer oor die 

doop.  Ouers moet die geleentheid gegun word om vir hulle kinders die gebeure van 

hulle doop te beskryf.  Die doop is ’n baie belangrike familieverhaal wat gereeld 

vertel moet word.  Fowler (1987: 16, 17) verwys hierna as kommunikatiewe tradisies.   
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Net soos wat families verhale het, het gemeentes ook verhale wat vertel moet word.  

Die pastor moet toesien dat wanneer die verhale van gemeentes vertel word waar 

gemeentelede bymekaar is, die verhale van kinders as deelgenote van die verbond 

baie prominent aanwesig is (Meyers & Meyers 1992: 7 – 9).  Die doop vind immers 

ook in die erediens plaas, waar die hele gemeente vergader is.  Dit impliseer dat die 

gemeente ook betrokke is by die vestiging van ’n geborgenheid by die kind in die 

verbond met God.  Dit maak ook die gemeente deelgenote in die bediening van 

hoop aan kinders wat krisisse beleef.   

 

Vanuit die bogenoemde is dit duidelik dat die plaaslike gemeente ’n baie beduidende 

rol te speel het in kinderpastoraat, deurdat dit ’n veilige ruimte skep waarbinne 

kinders geborge kan voel.  Binne hierdie ruimte is dit vir die pastor moontlik om die 

kragtige betekenis van die verbond en die doop na vore te laat kom as ’n bron van 

daadwerklike hoop vir kinders wat pastorale nood beleef. 

 

4.4. ’N SAMEVATTING VAN DIE GRONDBEGINSELS IN DIE PASTORALE 

VERSORGING VAN LAERSKOOLKINDERS 

 

Na aanleiding van die bogenoemde literatuurstudie, kan die volgende 

grondbeginsels in die pastorale versorging van laerskoolkinders uitgelig word:   

 Elke kind is uniek geskape deur God en behoort derhalwe in die pastorale 

proses op ’n unieke wyse hanteer te word.  So ’n unieke wyse sal veral die 

ontwikkelingsfaktore van ’n kind se ontwikkeling in ag neem. 

 God se genadige ingryping in die nood van sy kinders is die basis 

waarvolgens ’n pastorale proses, veral in die geval van kinders, plaasvind. 
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 Die Skrif is die rigsnoer van die pastorale gesprek tussen pastor en kind.  Dit 

is veral Bybelse narratiewe wat relevant is in hierdie opsig aangesien Bybelse 

narratiewe die waarheid van die Skrif op so ’n wyse aan kinders kommunikeer 

dat hulle maklik daarmee kan identifiseer. 

 Kinderpastoraat kan alleenlik effektief beoefen word indien dit geskied vanuit 

’n liefdevolle en helende verhouding van vertroue tussen die pastor en die 

kind. 

 Kinderpastoraat moet plaasvind binne ’n veilige omgewing of ruimte wat deur 

die voorsiening van die pastor daargestel is.  Die plaaslike gemeente is ’n 

ideale omgewing vir kinderpastoraat. 

 Die doop as ’n seël van die verbond wat God met sy kinders het, is ’n baie 

belangrikte simbool van hoop vir kinders wat pastorale krisisse beleef.  Dit is 

’n sterk vertrekpunt vir die bediening van hoop aan kinders.   

 Die begrip van God se verbond met sy kinders, bied ’n breë raamwerk 

waarbinne die pastorale versorging van kinders kan plaasvind. 

 Narratiewe gesprekstegnieke is ’n baie belangrike hulpmiddel in die pastorale 

proses met kinders, waardeur die Skrif effektief aan kinders bedien kan word.  
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HOOFSTUK 5 

 

 

ŉ Oorsig oor die Hantering van Kinders tussen die ouderdom van 6 

en 13 deur die Verloop van die Geskiedenis van die Westerse 

Kultuur  

 

In hierdie hoofstuk word daar ondersoek ingestel na die geskiedenis van die 

hantering van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar in die Westerse kultuur.  

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om ‟n kort oorsig vanuit die wetenskappe van 

geskiedenis en sosiologie te verkry oor die hantering van kinders (6 tot 13 jaar) in die 

Westerse kultuur.   

 

Die hoofstuk begin met ‟n kort oorsig oor die agtergrond tot kindwees in die sosiale 

wetenskappe.  Die oorsig oor die geskiedenis van kindwees skenk aandag aan 

kindwees in die Middeleeue, kindwees in die vroeë moderne era, kindwees in die 

agtiende eeu, kindwees in die negentiende en vroeë twintigste eeu, en die 

verskuiwing van ‟n moderne na ‟n postmoderne era wat die opvoeding van kinders 

en kindwees betref.  Dit word gevolg deur die 40 ontwikkelingsbates van die Search 

Institute te verreken.  Die hoofstuk sluit af met ‟n samevatting van die hantering van 

kinders deur die verloop van die geskiedenis van die Westerse kultuur. 

Notas:   

 Ter wille van bondigheid, sal daar in hierdie hoofstuk slegs na “kinders” in die 

algemeen verwys word.  Wanneer daar in hierdie hoofstuk na “kinders” 

verwys word, word kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar 

veronderstel.   
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 Die uitdrukking “kindwees” word in hierdie hoofstuk gebruik om die algemene 

verstaan van ‟n kind se funksionering in die samelewing te verduidelik.  Die 

algemene Engelse term waarna kindwees in hierdie konteks verwys is 

“childhood”. 

 

 

5.1. DIE AGTERGROND TOT KINDWEES IN DIE SOSIALE WETENSKAPPE 

 

Alhoewel kinders nog altyd deel is van die samelewing, het die studie van kindwees 

eers in die onlangse verlede in die sosiale wetenskappe na vore getree (Jenks 2005: 

52).  Die studie van kindwees in die sosiale wetenskappe het eers in die afgelope 

veertig jaar na vore getree (Cunningham 1995: 4)  en het baie aandag geskenk aan 

die samestelling van gesinne, kinderarbeid, kindersterftesyfers, kindersorg, die 

aanneming van kinders en weeskinders, en die verwerping van kinders deur 

volwassenes (Corsaro 2005: 5 – 7). 

 

Jenks (2005: 53) vermeld dat kindwees nie bloot as ‟n fisiese inhibisie van 

menswees in ‟n wêreld wat deur volwassenes besit en regeer word, gesien moet 

word nie.  Kindwees is vir Jenks (2005: 53) veel eerder ‟n historiese en kulturele 

ervaring en die betekenis, interpretasie en belange van kindwees vind binne hierdie 

konteks plaas.  ‟n Oorsig oor die hantering van kinders deur die verloop van die 

geskiedenis van die Westerse kultuur sal derhalwe rekening moet hou met die 

invloed van historiese en kulturele verbintenisse tussen kindwees en die waardes en 

norme van die samelewing binne ‟n gegewe tydvak van die geskiedenis.  

 

Cunningham (1995: 4) maak die volgende stelling om die volwasse narratief van 

kindwees te transformeer tot ‟n beliggaamde, materiële geskiedenis van kindwees:  
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The construction of childhood is of course a continuing process:  ‘childhood’ is 

never fixed and constant.  But between the late seventeenth and mid-

twentieth centuries there occurred a major and irreversible change in the 

representations of childhood, to the point where all children throughout the 

world were thought to be entitled to certain common elements and rights of 

childhood.  Often they did not receive them, but one should not doubt the 

importance of the claims made on behalf of children.  Until now... the process 

by which the those claims were made has been known to us in the form of a 

story;  I hope... to begin to see it as history. 

 

Die keuse wat Cunningham (1995: 4) hierbo uitoefen om in narratiewe terme met die 

geskiedenis van kindwees om te gaan, verwoord die dilemma van ‟n oorsig oor die 

geskiedenis van kindwees.  Deur die verloop van die geskiedenis van die Westerse 

kultuur was daar in die bronne net eenvoudig te min gemaak van kinders en 

kindwees om ‟n gesagvolle chronologiese geskiedenis van kindwees te kan opstel 

(Corsaro 2005: 48, 49).  Jenks (2005: 54) beskryf dit as die ontwykende aard van ‟n 

historiese oorsig van kindwees.   

 

 

5.2. KINDWEES IN DIE MIDDELEEUE 

 

Jenks (2005: 54) verwys na die werk van Ariés (1962) as ‟n goeie oorsig oor die 

geskiedenis van kindwees, of alternatiewelik ‟n argeologie van die beelde van 

kindwees in die Westerse samelewing.  Volgens Ariés (1962) se beskrywing was 

daar tot by, en gedurende, die Middeleeue geen kollektiewe persepsie van die 

samelewing dat kinders essensieel anders as volwassenes was nie (Jenks 2005: 
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55).  Die bevolking het in hierdie era wêreldwyd gegroei, maar mense se status in 

die samelewing is nie bepaal deur hulle ouderdom of fisiese volwassenheid nie.   

 

Dit is vreemd vir die moderne mens van die een-en-twintigste eeu dat daar ‟n 

tydperk was waar daar geen onderskeid in status tussen volwassenes en kinders 

was nie.  Wat belangrik is om in hierdie studie te verreken, is dit die manier waarop 

volwassenes erkenning gee aan die plek wat kinders in die samelewing inneem, 

dramaties verander het deur die verloop van tyd (Jenks 2005: 55).  Die terme “jeug”, 

“tiener” en “adolessent” het eers in die middel van die twintigste eeu algemene 

gebruik geword (Heywood 2001: 27, 28).   

 

Jenks (2005: 55) beklemtoon die stelling van Ariés (1962) dat daar in die tydperk van 

die Middeleeue geen konsep van kindwees bestaan het nie en dat die huidige 

konsepte van kindwees spruit uit hierdie afwesigheid van ‟n konsep van kindwees in 

die Middeleeue.   

 

Alhoewel Heywood (2001: 11) ook erkenning gee aan die baanbrekerswerk van 

Ariés (1962), wys hy verder daarop dat daar belangrike historici is wat die werk van 

Ariés (1962) kritiseer.  Hier verwys Heywood (2001: 12, 13) na Hoyles (1979) wat 

van die kuns uit die Middeleeue gebruik gemaak het om die teorie van Ariés (1962), 

dat daar ‟n afwesigheid van die konsep van kindwees in die Middeleeue was, 

verkeerd te bewys.  Kuns uit die Middeleeue het kinders in bepaalde verhoudinge 

teenoor volwassenes uitgebeeld en toon volgens Hoyles (1979) aan dat kindwees 

wel ‟n konsep was in die Middeleeue.  

 

Heywood (2001: 14) verwys ook na die werk van Berkvam (1983) wat aantoon dat 

die moontlikheid bestaan dat die verskille in die manier waarop die hedendaagse 

Westerse samelewing kindwees konseptualiseer en die manier waarop ‟n konsep 
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van kindwees in die Middeleeue gevorm is, so drasties van mekaar verskil dat dit 

moeilik is om so ‟n konsep te herken in ‟n studie van historiese gegewens van die 

Middeleeue.  Die moontlikheid dat die moderne mens nie die Middeleeuse konsep 

van kindwees kan herken nie, beteken nie dat daar nie so ‟n konsep van kindwees 

bestaan het nie. 

 

Wat die Middeleeue betref, kan die afleiding uit die bogenoemde gegewens gemaak 

word dat daar glad nie ‟n verstaan van kindwees was nie of dat dit so drasties verskil 

van die moderne verstaan van kindwees, dat dit moeilik herkenbaar is.  In 

aansluiting by hierdie afleiding vermeld Jenks (2005: 56) dat kinders gedurende die 

Middeleeue glad nie as belangrik geag is nie, want die bestaan van kinders het nie 

behoorlike verteenwoordiging in die Middeleeuse literatuur geregverdig nie. 

 

 

5.3. KINDWEES TYDENS DIE VROEË MODERNE ERA 

 

In die era wat gevolg het op die Middeleeue, het kinders meer aandag in gesinne 

begin kry.  Jenks (2005: 57) beskryf hierdie nuwe toegeneentheid teenoor kinders in 

hierdie tydperk soos volg: 

 Following the wake of the Middle Ages, children, in history, emerged initially 

as playthings.  They were not separate, segregated or insulated from the adult 

world but provided it with delight or entertainment...  Although the sixteenth 

and  into the seventeenth century people took pleasure in pampering or 

‘coddling’ their children, they were only gradually beginning to realize their 

presence as a distinct way of being in the world.     
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Daar het ‟n nuwe fokus op kindwees gekom gedurende die sestiende en 

sewentiende eeue (Heywood 2001: 22).  Volgens Sommerville (1992: 3 - 10) het 

hierdie hernude fokus op kindwees by die Puriteine in Engeland begin.  Hy 

beklemtoon die Puriteinse gerigtheid op die jonger geslag as die terrein waar die 

verskuiwing van fokus op kindwees in Engeland plaasgevind het.   

 

In Europa en in Rusland het daar in die laat sewentiende eeu ‟n sterk fokus op 

skolastiese opvoeding van kinders gekom, wat ‟n verskuiwing in die fokus op 

kindwees teweeg gebring het (Heywood 2001: 22).  Die ontwikkeling van kapitalisme 

in die Westerse samelewing gedurende hierdie era het ‟n belangrike bydrae tot die 

ontstaan van ‟n algemene skolastiese onderrigsisteem gelewer, wat op sy beurt 

weer die fokus op kindwees in die samelewing na vore gebring het (Cunningham 

1995: 84 - 87). 

 

Gedurende die ontluiking van die vroeë moderne era het die ontluiking van ‟n 

bewustheid van kindwees as ‟n unieke deel van die samelewing plaasgevind.  

Kinders het ook al belangriker geword wanneer die nalatenskap van families en 

erfporsies ter sprake gekom het (Thane 1981: 10).  Alhoewel kinders se waarde 

gedurende hierdie tydperk beperk was tot hulle waarde vir die gesin, het gesinne al 

meer waarde begin heg aan die rol wat kinders binne die dinamiek van gesinne 

gespeel het.   

 

 

5.4. DIE AGTIENDE EEU EN KINDWEES  

 

Die agtiende eeu staan algemeen bekend as die tydperk van die verligting.  Wat die 

denke oor kinders en kindwees in die agtiende eeu betref, verwys Heywood (2001: 
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23) na die gesagvolle werk van John Locke, getiteld Some Thoughts Concerning 

Education (1693) wat sekerlik die belangrikste invloed gehad in die denke oor 

kindwees in die tydperk van die verligting.   

 

Die boodskap wat Locke (1693) wou oordra, het te make gehad met die lang 

bemoeienis om kinders te onderrig tot volle beheer oor hulle menswees en sodat 

hulle aptyt vir rede ontwikkel kan word (Heywood 2001: 23).  Alhoewel Locke (1693) 

se werk ‟n groot invloed gehad het op die verdieping van die fokus van die 

samelewing van die agtiende eeu op kindwees, was daar ook ‟n sterk negatiewe 

element teenwoordig in die gevolg van sy werk, nl. dat kinders as minderwaardige 

mense geag is en dat hulle, volgens Locke (1693), nodig gehad het om deur 

opvoeding bevry te word van hulle treurige onopgevoede toestand van menswees 

(Cunningham 1995: 61). 

 

Wat kinders en kindwees betref, het die koms van die verligting die plek van kinders 

as ‟n nuwe kategorie van bestaan na vore gebring (Jenks 2005: 58).  Kinders is 

gedurende die tydperk van die verligting gesien as onskuldig en kwesbaar, maar 

was terselfdertyd ‟n konstante objek vir korreksie vanaf hulle verdwaasde staat van 

kindwees.  Gedurende die tydperk van die verligting het die institusionalisering van 

kinders se gesondheid, hulle onderrig en selfs hulle morele opvoeding plaasgevind 

(Cunningham 1995: 62, 63).  Dit het alles saamgeval met die model van moderniteit 

wat in die tydperk van die verligting gevestig is (Rousseau 1991: 37). 

 

As die kuns uit die tydperk van die verligting bestudeer word, is dit merkbaar om 

waar te neem dat daar baie meer kinders na vore kom in die algemene kuns van 

hierdie era.  Aan die begin van hierdie era is kinders in die kuns uitgebeeld volgens 

die sg. “Age of Innocence”, as onskuldig en weerloos (Cunningham 1995: 74, 75).  

Aan die einde van die agtiende eeu het die invloed van die romantisisme sterk na 

vore getree en is kinders al meer in die kuns uitgebeeld as die produk van hulle 
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opvoeding (Heywood 2001: 24, 25).  Kinders sou in hierdie opsig uitgebeeld word 

waar hulle geklee is soos volwassenes met die liggaamshouding en opgevoede 

manier waarin volwassenes van daardie tyd sou sosialiseer. 

 

 

5.5. DIE NEGENTIENDE EN VROEË TWINTIGSTE EEU EN KINDWEES  

 

Die romantisisme het in die laat agtiende eeu ontwikkel en het gestrek tot diep in die 

negentiende eeu.  Vanuit die “age of Innocence” (Cunningham 1995: 74, 75 en  

Rousseau 1991: 37) het daar ‟n drastiese skuif in die samelewing se hantering van 

kindwees gekom (Heywood 2005: 25).  Kinders is nie meer hanteer asof hulle 

onskuldige en weerlose mense is wat dit nodig het om opgevoed te word nie.  

Kinders het onder die invloed van die romantisisme ‟n nuwe posisie in die 

samelewing ingeneem.  Waar hulle in die verlede gesien was as kwesbaar en swak, 

was daar gedurende hierdie tydperk ‟n toenemende fokus op kinders se vermoë om 

te kan redeneer en om fyn waarnemings deur hulle sintuie te kan maak.  Kinders se 

vermoëns en waarnemings het in hierdie tydperk ‟n objek van studie geword 

(Cunningham 1995: 77, 78). 

 

Met die koms van industrialisasie in die laat agtiende eeu, het die samelewing se 

hantering van kinders en verstaan van kindwees, ingrypend verander.  Dit was byna 

onafwendbaar dat kinders uiteindelik deel van die arbeidsmark in die industrieë sou 

vorm (Cunningham 1995: 87).  In armer gemeenskappe was dit noodsaaklik vir 

kinders om ‟n bydrae tot die huishoudelike inkomste te lewer.  Dit het tot gevolg 

gehad dat kinders se sosiale ontwikkeling toenemend onder druk gekom het 

(Heywood 2005: 28).   
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Die sosiale klasverskille tussen blouboordjie- en witboordjie-werkers wat ontstaan 

het as gevolg van industrialisme het daartoe bygedra dat kindwees ook in die vroeë 

twintigste eeu gedefinieer is in terme van sosiale stand (Jenks 2005: 57).  Op 

institusionele vlak het die sosiale klasverskille uit die industriële era die ontwikkeling 

en hantering van kinders ingrypend geraak.  Kinders uit ‟n hoë sosiale stand is na 

eksklusiewe privaatskole gestuur, het musiekonderrig van privaat onderwysers 

ontvang, sportafrigting van die bes betaalde afrigters en het toegang gehad tot die 

beste infrastruktuur, terwyl die kind wat in die werkersklas grootgeword het, se lot die 

mees basiese skoolonderrig was (Cunningham 1995: 80).  Die witboordjie- 

gemeenskap se siening van kindwees het derhalwe daarop gefokus om vir kinders 

die beste moontlike onderrig te gee en die beste fasiliteite tot hulle beskikking te stel, 

terwyl die blouboordjie-gemeenskap die opvoeding van kinders as ‟n sistemiese plig 

ervaar het (Heywood 2005: 31). 

 

Dit was ook gedurende die laat negentiende eeu en vroeë twintigste eeu dat die term 

“adolessensie” na vore gekom het.  Heywood (2005: 28) verwys na Hall (1904) wat 

eerste begin het om die term “adolessensie” te gebruik om te verwys na die spesiale 

tydperk in ‟n kind se ontwikkeling wat met puberteit gepaard gaan.  Adolessensie is 

gedurende hierdie tydperk gekoppel aan die ouderdom van 8 tot 12, waartydens 

daar ‟n nuwe era van menswees aanbreek.  Denke oor kindwees het baie klem gelê 

op die ontwikkelinge en gebeure in kinders se lewens rondom die tydperk van 

adolessensie.  So is daar byvoorbeeld in hierdie tydperk gebruik gemaak van 

beskrywings wat gekoppel is aan die woord adolessensie, soos pre-adolessensie, 

mid-adolessensie en post-adolessensie (Hannawalt 1993: 39, 40).   

 

In Europa het die koms van die twee wêreldoorloë die samelewing se uitkyk op 

kindwees ingrypend verander (Heywood 2005: 30).  Tydens die twee oorloë is 

gesinne ingrypend geraak deur die verlies van vaderfigure, waar baie vaders in die 

oorlog geveg of gesneuwel het.  Moeders wat gedwing was om vir lang tydperke 

alleen na kinders om te sien, het baie huishoudelike verpligtinge aan die kinders 
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toegesê ter wille van oorlewing.  Baie kinders is wees gelaat deur die oorloë of is 

verplaas weens die vernietiging van die oorlog.   

 

Alhoewel die twee wêreldoorloë die lot van kinders ingrypend geraak het, het die 

wêreld se perspektief op kindwees verander met die koms van die fokus op 

menseregte na afloop van die Tweede Wêreldoorlog (Cunningham 1995: 146).  Vir 

die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom het die term “kinderregte” na 

vore gekom.  Die koms van menseregte, en gevolglik kinderregte, het die koms van 

die moderne era in die geskiedenis van kindwees finaal bevestig (Heywood 2005: 

30, 31). 

 

 

5.6. DIE VERSKUIWING VAN DIE MODERNE ERA NA ’N POSTMODERNE ERA 

RAKENDE KINDERS EN DIE OPVOEDING VAN KINDERS 

 

Cunningham (1995: 163, 164) beskryf die twintigste eeu as die eeu van die kind.  

Die Westerse samelewing is volgens hom uniek gevorm deur die kombinasie van 

kapitalisme, die gevolge van oorlog en die oorheersing van die Christelike geloof.  

Hierdie kombinasie van faktore kom volgens Cunningham (1995: 164) byeen om die 

moderne era te vorm.  Binne die konteks van ‟n moderne samelewing het die konsep 

van kindwees ‟n bloeitydperk beleef.   

 

Kinders is ‟n baie belangrike deel van die samelewing in die moderne lewenswyse.  

Kindwees binne die konteks van moderniteit het baie te make met die vestiging van 

dissipline en orde in die samelewing (Corsaro 2005: 98).  Moderne onderrigmetodes 

handel oor die skep van sinvolle strukture waarbinne ‟n kind in sy opvoeding kan 

floreer.  Die moderne konsep van kindwees hang nou saam met die mate van 
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sekuriteit wat daar binne die strukture van die samelewing gevind word.  Die 

bevraagtekening van strukture word binne ‟n moderne konteks as ‟n bedreiging vir 

stabiliteit beskou (Jenks 2005: 104, 105).   

 

Die denkwyse van die moderne era het ‟n bepaalde invloed op die hantering van 

kinders in die samelewing.  DeMuth (2007: 22, 23) bied ‟n goeie opsomming van 

moderne denke wat die opvoeding van kinders raak.  Die volgende stellings is tipies 

van die denkwyse van die moderne mens: 

 Meer onderrig bring ‟n morele samelewing na vore. 

 Sosiale konstruksie is die manier waarop die mensdom ontwikkel tot ‟n beter 

samelewing. 

 Skeptisisme is aan die orde van die dag.  Wonders kan nie bewys word nie. 

 Mense neem besluite in die lewe op grond van dit wat hulle voel en beleef. 

 Mense oefen keuses uit as dit sin maak. 

 Alle kennis kan deur die verstand bereik word. 

 Ateïsme is ‟n logiese verskynsel. 

 Die stelling:  “I think, therefore I am” van Rene Descartes. 

 Mense vertrou net wat bewys kan word met wetenskaplike rasionalisme. 

 Die wêreld is ‟n meganiese sisteem met funksionele wette wat nie oortree kan 

word nie. 

 Probleemoplossing vind plaas deur middel van analise vanuit verskillende 

oogpunte. 

 Denke is liniêr:  A + B = C. 



Hoofstuk 5.  ’n Oorsig oor die Hantering van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 deur die Verloop van die 

Geskiedenis van die Westerse Kultuur 

 

140 

 

 Die behoeftes van die individu is belangriker as die behoeftes van die 

gemeenskap. 

 

In aansluiting hierby beskryf Jenks (2005: 102) die kind se plek in die moderne 

samelewing as ‟n toekomsverwagting.  Binne die moderne konteks bly die kind ‟n 

objek van opvoeding.  ‟n Kind word deur sy ontwikkelingsjare onderrig om goed te 

kan redeneer binne die bepaalde natuurwette wat wetenskaplik bepaal is.  Hoe die 

kind in die moderne era gesien word, is ‟n eindproduk van die ontwikkeling van die 

begrip van kindwees wat oor eeue heen gekom het.  Die rasionele karakter van 

kindwees is by uitstek ‟n unieke eienskap van die moderne era.   

 

Gedurende die afgelope dertig jaar het die samelewing in ‟n nuwe era begin 

inbeweeg – die sogenaamde postmoderne era (DeMuth 2007: 24).  Kindwees binne 

die konteks van post-moderniteit het baie te make met die ontwikkeling van ‟n kind 

se vermoë om deur middel van nuuskierigheid sy eie begrip van die werklikheid te 

ontwikkel (Corsaro 2005: 104, 105).  Die sekuriteit wat skole in dissipline gevind het, 

word in die era van post-moderniteit bevraagteken.  Onderwysmetodes verander na 

‟n benadering van leer deur ervaring en bevraagtekening, wat in baie 

onderwyskringe wat geskoei is op ‟n moderne denkwyse, ernstige probleme 

veroorsaak (Bennink 2006: 300).     

 

Wat die verstaan van kindwees betref, bring die oorgang wat tans in die samelewing 

plaasvind, vanaf ‟n moderne na ‟n postmoderne era, unieke uitdagings.  Die 

volgende stellings is beskrywend van die denkwyse van die postmoderne era en die 

invloed daarvan op die verstaan van kindwees (DeMuth 200724, 25): 

 Rasionalisme bring nie ‟n beter samelewing na vore nie. 

 Die vertroue in menslike vermoëns word bevraagteken. 
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 Onderrig en opvoeding bring nie noodwendig ‟n beter wêreld na vore nie. 

 Dekonstruksionisme is die nuwe manier van dink.  Die denkwyse van post-

moderniteit is dat daar geen absolute waarheid bestaan nie.  Deur die 

dekonstruksie van waarhede kan daar van voor af gebou word aan ‟n nuwe 

begrip. 

 Almal se verhaal is deel van ‟n groter verhaal, maar daar is nie meer 

universele verhale wat kulture kan tipeer nie. 

 Postmoderne mense is nie bang om vrae te vra nie. 

 Omdat die postmoderne mens nie in absolute waarhede glo nie, sal 

veroordeling glad nie plaasvind nie. 

 Post-moderne mense het ‟n neiging na die transendente. 

 ‟n Diep skeptisisme is kenmerkend van ‟n postmoderne mens. 

 Wetenskaplike bewyse het nie baie groot waarde by post-moderne mense 

nie. 

 Die ekologie van die wêreld word baie sterk beklemtoon in die postmoderne 

era. 

 Die idees van mag en beheer is afstootlik in ‟n postmoderne denkwyse. 

 Maklike en eenvoudige antwoorde word met wantroue begroet.  Post-

moderne mense verstaan die lewe as ingewikkeld en multi-dimensioneel.   

 

Jenks (2005:  106 – 109) kies om die kind in die postmoderne era met die woord 

nostalgie te beskryf.  Omdat dit (in kontras met die moderne) vir die postmoderne 

manier van dink nie meer noodsaaklik is om in beheer van alles te wees nie, het 

ander dinge belangriker geword.  Vir die postmoderne mens is dit eerder belangrik 

om beduidende oomblikke en gebeurtenisse ten volle te geniet en te benut – selfs al 

beteken dit dat hy nie ten volle in beheer sal wees nie.  Dit is op hierdie basis dat 
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Jenks (2005: 107) die verskuiwing van die moderne na die postmoderne, wat 

kindwees betref, met die woord nostalgie beskryf.  Nostalgie beskryf ‟n 

lewensbenadering van die postmoderne mens wat moeite doen om verskillende 

belangrike lewensmomente (uit die verlede en van die hede) van ‟n mens se 

lewensverhaal in volheid te beleef en te ervaar. 

 

Die samelewing van vandag beleef steeds ‟n geleidelike oorgang tussen ‟n moderne 

en postmoderne uitkyk op kindwees (DeMuth 2007: 39 - 43).  Op sommige terreine 

veroorsaak hierdie oorgang spanning.  Dit is veral wat die skool-onderrig betref, dat 

daar ‟n sterk spanning beleef word ten opsigte van die oorgang van die moderne era 

tot die postmoderne era (Bennink 2006: 301).   

 

In die pastoraat aan kinders is dit uiters noodsaaklik om kennis te neem van die 

huidige verskuiwing wat plaasvind van ‟n moderne na ‟n postmoderne uitkyk op 

kindwees.   Hierdie verskuiwing wat tans plaasvind, dra by tot die ontstaan en die 

intensiteit van baie van die pastorale probleme wat kinders ondervind (Bennink 

2006: 302).  

 

 

5.7. DIE 40 “ONTWIKKELINGSBATES” VAN DIE SEARCH INSTITUTE   

 

Tydens hierdie studie is daar ‟n navorsingsbesoek gebring aan die Search Institute 

in Minneapolis, Minnesota in die VSA.  By die Search Institute is daar uitgebreide 

navorsing in verskillende lande gedoen, oor die faktore wat te doen het met die 

gesonde ontwikkeling van gesonde kinders (Lerner & Benson 2003: 15 – 19).  

 



Hoofstuk 5.  ’n Oorsig oor die Hantering van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 deur die Verloop van die 

Geskiedenis van die Westerse Kultuur 

 

143 

 

Die 40 ontwikkelingsbates word in twee groepe verdeel, nl. interne en eksterne 

bates.  Die 40 ontwikkelingsbates is: 

Eksterne bates 

 Ondersteuning:  1. Gesinsondersteuning;  2. Positiewe gesinskommunikasie;  

3. Verhoudings met ander volwassenes;  4. ‟n Buurt/ omgewing wat omgee;  

5. ‟n Skoolmaat wat omgee;  6. ‟n Ouer wat aktief betrokke is by skoolwerk 

 Bemagtiging:  7. Gemeenskap wat die jeug as waardevol ag;  8. Kinders as 

hulpbronne;  9. Diens aan ander;  10. Veiligheid;   

 Grense en Verwagtinge:  11. Gesinsgrense;  12. Skoolgrense;  13. Buurt-

grense;  14. Volwasse rolmodelle;  15. Positiewe groepsdruk;  16. Hoë 

verwagtinge; 

 Konstruktiewe gebruik van tyd:  17. Kreatiewe aktiwiteite;  18. Kinder-

programme;  19. Geloofsgemeenskap;  20. Tyd by die huis; 

 

Interne Bates 

 Verbintenis om te Leer:  21. Prestasie-Motivering;  22. Leergierigheid;         

23. Huiswerk;  24. Verbintenis aan sy skool;  25. Lees vir plesier; 

 Positiewe Waardes:  26. Omgee;  27. Gelykheid en sosiale geregtigheid;       

28. Integriteit;  29. Eerlikheid;  30. Verantwoordelikheid;  31. Gesonde 

lewenstyl; 

 Sosiale Vaardighede:  32. Beplanning en besluitneming;  33. Interpersoonlike 

vaardigheid;  34. Kulturele vaardigheid;  35. Weerstandsvaardigheid;           

36. Vreedsame Konflikoplossing;   

 Positiewe Identiteit:  37. Persoonlike bemagtiging;  38. Selfbeeld;                 

39. Doelgerigtheid;  40. Positiewe Lewensuitkyk op Persoonlike Toekoms. 
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Roehlkepartain (1998: 21 – 46) benadruk die belangrikheid van gemeentes wat in ‟n 

postmoderne samelewing ‟n bydrae lewer tot die ontwikkeling en die 

beskikbaarstelling van die bogenoemde ontwikkelingsbates ten einde kinders te help 

met gesonde ontwikkeling.  Die navorsing wat by die Search Institute gedoen is, het 

bevind dat wanneer daar dertig of meer van die bogenoemde ontwikkelingsbates in 

‟n kind se lewe teenwoordig is, die kind ‟n baie goeie kans het om ‟n baie 

suksesvolle gelukkige volwasse lewe te hê (Lerner & Benson 2003: 36).  Hierteenoor 

is daar ook bevind waar kinders 10 of minder van hierdie ontwikkelingsbates in hulle 

lewens het, hulle ‟n baie goeie kans het om as ‟n volwassene in die tronk te beland 

of aan dwelms verslaaf te raak (Lerner & Benson 2003: 37). 

 

In die pastorale versorging van kinders in ‟n postmoderne samelewing, is dit van die 

uiterste belang om die 40 ontwikkelingsbates van die Search Institute te verreken.  ‟n 

Pastorale omgewing wat verseker dat die meeste van hierdie bates in kinders se 

lewens teenwoordig is, kan deur die versorging van kinders op hierdie wyse ‟n groot 

rol speel in die bevordering van ‟n gesonde samelewing  (Roehlkepartain 1998: 153). 
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5.8. ’N SAMEVATTING VAN DIE HANTERING VAN KINDERS DEUR DIE 

VERLOOP VAN DIE GESKIEDENIS VAN DIE WESTERSE KULTUUR 

 

‟n Oorsig oor die vyf tydperke wat in hierdie hoofstuk bestudeer is, dra by tot ‟n beter 

begrip van die hantering van kinders in ‟n postmoderne samelewing.  Elkeen van 

hierdie tydperke het suksessief gegroei tot die volgende tot waar kindwees vandag 

verstaan word binne die konteks van ‟n postmoderne verwysingsraamwerk. 

 

Die geskiedenis van die verhouding van volwassenes en kinders het tot stand 

gekom in die ewolusie van die menslike persoonlikheid wat voorgebring word deur 

die suksessiewe en positiewe ontwikkelinge in die verhoudinge tussen volwassenes 

en kinders (DeMause 1976: 59).  Rondom die begrip kindwees was daar ‟n 

geleidelike beweeg van „hel‟ (in die Middeleeue) na „hemel‟ (in die een-en-twintigste 

eeu) in die hantering en leefwêreld van ‟n kind.  DeMause (1976: 99) beskryf hierdie 

geleidelike beweging deur die geskiedenis na ‟n positiewe siening van kinders as ‟n 

paradigmatiese ontwikkeling van kindwees wat voortgebring word deur die 

ontwikkeling van menslike denke.    

 

Alhoewel die siening van kindwees soos wat dit tans in die samelewing in die 

postmoderne era ontwikkel, baie probleme veroorsaak, argumenteer DeMuth (2007: 

207 - 217) dat die uitdagings wat ‟n postmoderne uitkyk op kindwees in die een-en-

twintigste eeu aan ‟n mens stel, met beide arms aangegryp moet word om die sterk 

fokus wat daar vandag op kindwees is, ten volle tot sy reg te laat kom.  Die 

postmoderne samelewing bied unieke uitdagings aan die pastoraat aan kinders en 

dit, tesame met die aanloop daartoe, behoort behoorlik verreken te word in die 

pastorale versorging van kinders. 
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HOOFSTUK 6 
 

 

 

 

Perspektiewe vanuit die Aangrensende Wetenskappe Rakende die 

Waarde van ’n Narratiewe Benadering tot die Pastoraat aan Kinders 

tussen die Ouderdom van 6 en 13  

 

 

In die aangrensende wetenskappe van psigologie en maatskaplike werk word 

narratiewe gebruik as ’n tegniek vir die verstaan van die mens en die terapeutiese 

hantering van mense.  Hierdie hoofstuk streef daarna om ondersoek in te stel na die 

gebruik van narratiewe in die naaswetenskappe ten einde die gebruik van narratiewe 

in die pastoraat beter te verstaan.   

 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om vanuit die vertrekpunt van die psigologie 

en die sosiologie ondersoek in te stel na die funksionering van die narratief in die 

lewens van mense.  Die eerste deel van die hoofstuk word gewy aan die unieke aard 

en funksionering van die narratiewe terapie binne die breë konteks van die 

psigologie en maatskaplike werk.  Daarna word daar ondersoek ingestel na die 

begrippe van dekonstruksie en eksternalisering binne die narratiewe terapie.  Dit 

word gevolg deur ’n besinning oor die unieke vorm van samewerking tussen die 

terapeut en die kliënt in die praktyk van die narratiewe terapie, in die besonder wat 

die soeke na ’n alternatiewe narratief betref.  Die gebruik van eksterne narratiewe in 

narratiewe terapie, saam met die hantering van die lewensverhaal van die kliënt, 

word vervolgens ondersoek.  Die hoofstuk word afgesluit met ’n bespreking van die 

verskynsels van ’n narratiewe begeerte en die fiksasie op beduidende persone, 

asook die praktyk van die gebruik van stories en die benoeming van ’n alternatiewe 

narratief as narratiewe terapeutiese tegnieke. 
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 6.1. DIE UNIEKHEID VAN NARRATIEWE TERAPIE 

 

Narratiewe terapie is die doelbewuste poging deur die terapeut om in die leefwêreld 

van die kliënt in te kom, deur middel van insae in die lewensverhaal van die kliënt 

(Hutto 2007: 17).  In die narratiewe terapie word daar wegbeweeg vanaf die 

losstaande behandeling van probleme.  Die kliënt kry die geleentheid om deur die 

vertelling van ’n narratief wat betrekking het op die rede waarom hy vir terapie 

aangemeld het, te fokus (Freedman & Combs 1996: 42, 43).  Op hierdie wyse gaan 

die kliënt voort met die vertel van die narratief en beweeg die gesprek wat plaasvind 

spontaan tot dieperliggende probleme, waaroor die kliënt nie noodwendig van 

voorneme was om in die terapeutiese gesprek te praat nie (Hunt 2000: 54 & 

Malchiodi 2007: 198, 199).  Om hierdie rede is een van die mees onderskeibare 

eienskappe van die narratiewe terapie die gebruik van eksternaliserende gesprekke 

(De Waal 2004: 8).  Eksternaliserende gesprekke poog om die fokus van die kliënt 

ten opsigte van selfkritiek, selfblaam, selfveroordeling en selfverwyt, wat positiewe 

uitkomste in die terapeutiese proses kan teëwerk, weg van homself te verskuif (Hutto 

2007: 18).  Daar word dikwels in terapie gebruik gemaak van direkte vrae wat 

verwant is aan die ooglopende probleem van die kliënt, wat die gesprek maklik kan 

weglei vanaf ander dieperliggende probleme (Monk et al. 1997: 6).   

 

Narratiewe terapie handel nie net oor die lewensverhaal wat die kliënt aan die 

terapeut vertel nie, maar ook oor die terapeut se refleksie op die gegewens rakende 

die nood wat die kliënt aan die terapeut oordra (Josselson & Lieblich 1993: 9).  In die 

proses van refleksie werk die terapeut met die kliënt mee in die vorming van ’n 

narratief van hoop (Monk et al 1997: 8).  Die vorming van ’n narratief van hoop dra 

verder daartoe by dat die kliënt gemotiveer word om oor te gaan tot die nodige 

aksies om sy probleem te kan oplos.  Die gesamentlike opbou van ’n narratief, dra 

daartoe by dat die kliënt sy probleem binne ’n groter konteks kan verstaan (Parry & 

Doan 1994: 45).  In hierdie opsig is dit waardevol om die kliënt te begelei tot beter 

begrip van sy lewensverhaal en die wyse waarop die verskillende subverhale of 

episodes saamkom om ’n groter lewensverhaal te vorm.   
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Die unieke aard van die narratiewe terapie bied vanuit die perspektief van die 

psigologie positiewe uitkomste vir die gebruik van ’n narratiewe benadering tot die 

pastoraat aan laerskoolkinders.  Alhoewel kinders nie behoorlik daartoe in staat is 

om alle elemente van hulle pastorale probleme te verwoord nie (Van Zyl 2007a: 41, 

51), bied die gebruik van narratiewe in die pastorale proses ’n unieke geleentheid vir 

hulle om in vertellende trant (met behulp van taal wat vir hulle maklik is) die 

verskillende elemente van hulle probleme en moontlike oplossings in die pastorale 

proses te ontdek. 

 

 

6.2. DEKONSTRUKSIE OF DIE UITMEKAARHAAL VAN DIE PROBLEEM 

 

Dekonstruksie is een van die hoofdoelstellings van die narratiewe terapie (de Waal 

2004: 9).  Die terapeut wil, deur middel van die vra van relevante vrae, aan die kliënt 

die geleentheid bied om die verskillende dimensies van sy situasie beter te verstaan.  

Hierdie proses dra daartoe by dat voorveronderstellings wat bygedra het tot die 

ontstaan van die probleem aan die kliënt duidelik gemaak word.  Dit vind plaas 

deurdat die terapeut navraag doen na die omstandighede waarbinne die probleem 

ontstaan het, die persone wat daarby betrokke was en die invloed wat hulle op die 

probleem gehad het, en die effek wat die gebeure op die kliënt gehad het (Monk et 

al. 1997: 8, 9).   

 

Een van die belangrikste doelwitte van dekonstruksie is om die kliënt te help om 

buite sy eie lewensverhaal te staan en so insig te verkry vanaf ’n neutrale oogpunt 

(Freedman & Combs 1996: 46, 47).  Deur dit te doen, kry die kliënt ook die 

geleentheid om homself te meet aan die norme van die gemeenskap, hetsy dit 

positief of negatief is.  Psigologiese probleme affekteer gewoonlik die normale 

funksionering van die kliënt in die samelewing.  Baie van die probleme van kliënte 

word vererger deur die reaksie van die omgewing, waarbinne hulle funksioneer, op 

die abnormale gedrag van die kliënt (Monk et al. 1997: 9).  Dekonstruksie help die 

kliënt om die effek van sy probleem op sy lewenswêreld beter te verstaan en te 
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besef watter terapeutiese aanpassings nodig is om normaal te kan funksioneer binne 

sy leefwêreld. 

 

Psigologiese probleme veroorsaak dat ’n persoon dikwels sukkel om te verstaan wat 

normaal is in die samelewing waarbinne hy funksioneer.  Die konflik wat ’n kliënt 

ervaar as gevolg van sy psigologiese probleem en die verwagtinge van die 

samelewing waarbinne hy leef, kan ontlont word deur die proses van dekonstruksie 

(Josselson & Lieblich 1993: 66 - 69).  Deurdat die kliënt deur middel van 

dekonstruksie die geleentheid gegun word om oor ’n wye verskeidenheid aspekte 

van sy lewensverhaal, en die probleem van sy lewensverhaal, te besin, kan die kliënt 

begelei word tot gedragsaanpassings wat gegrond is op ’n kognitiewe besef van die 

nodigheid van sulke aanpassings.   

 

Laerskoolkinders sukkel om hulle pastorale probleme op ’n kognitiewe vlak te 

verstaan.  Dekonstruksie deur middel van ’n narratiewe gesprek speel derhalwe ’n 

belangrike rol in die pastorale begeleiding van laerskoolkinders ten einde by hulle ’n 

beter begrip te bewerkstellig oor die pastorale probleem wat hulle beleef.  Reid 

(2002: 89, 90) het die tegniek toegepas op die aggressie wat kinders beleef en het 

daardeur aangetoon hoedat dekonstruksie kinders kan help in die pastorale situasie. 

 

 

6.3. DIE BEPALING VAN INVLOEDE EN DIE EKSTERNALISERING VAN 

GESPREKKE 

 

Monk et al. (1997: 303) definieer die gebruik van eksternalisering van gesprekke in 

narratiewe terapie soos volg:   

 

“A way of speaking in which space is introduced between the person and the 

problem issue.  The problem may be spoken of as if it were a distinct entity or even a 

personality in its own right rather than part of the person.  This creates an 

opportunity for the relationship between the person and the problem to be 

articulated.” 
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Monk et al. (1997: 9) wys daarop dat die familie of persone naby aan die kliënt  

belangrike “hulpmiddels” in die terapeutiese proses is.  Terapeute is egter dikwels 

skugter om die kliënt se gesin en familie te betrek by die vertel van die probleem-

narratief, aangesien die gevaar bestaan dat die hele familie of gesin met 

moedeloosheid oorval kan word, wat die terapeutiese proses ernstig kan benadeel 

(Monk et al 1997: 9, 10).   

 

Om hierdie gevaar van ’n totale vlaag van moedeloosheid te voorkom, stel Monk et 

al. (1997: 10) voor dat daar van eksternaliserende gesprekke oor die probleem 

gebruik gemaak word.  Volgens hulle is ’n eksternaliserende gesprek ’n gesprek wat 

die probleem van die kliënt verwyder deur nie in persoonlike terme met die kliënt 

daaroor te praat nie.  Die probleem van die kliënt kan ’n naam gegee word en daar 

kan “op ’n veilige afstand” daarna verwys word, sonder om die persoonlike 

betrokkenheid van die kliënt daarby te laat figureer.  

 

In hierdie opsig is veral twee tegnieke baie belangrik.  Die eerste tegniek is om die 

invloed wat die probleem op elke individu van die gesin of familie het, een vir een te 

bepaal (Monk et al. 1997: 10).  Die kliënt kry die geleentheid om te bepaal hoedat 

die probleem, en nie hyself nie, elke lid van die gesin of familie affekteer.  In hierdie 

opsig is dit noodsaaklik om toe sien dat die probleem die subjek van die gesprek is 

en nie kliënt self nie.  Vanuit die eksternaliserende bepaling van die invloed van die 

probleem op die lewens van die gesin of familie van die kliënt, kry die kliënt die 

geleentheid om tot ’n diepere insig van die probleem self te kom.  As ’n verder 

uitbreiding hiervan, kan elke lid van die gesin die geleentheid gebied word om self 

binne die terapeutiese situasie te vertel van die effek wat die probleem op hom of 

haar het (Swanepoel 2000: 65).  Hier is dit steeds noodsaaklik dat die probleem die 

subjek van die gesprek is, en nie die kliënt nie. 

 

Die tweede tegniek vir ’n eksternaliserende gesprek is om die kliënt te begelei om 

die probleem, wat daar in sy lewe bestaan, te skei van die ander fasette van sy eie 

lewe (Monk et al. 1997: 11).  Dikwels raak die psigologiese probleme van ’n kliënt so 
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verweef met alle fasette van sy lewe, dat dit vir hom onmoontlik word om op die 

probleem self te kan fokus.  Die probleem beïnvloed die verskillende fasette van sy 

lewe op so ’n wyse dat die kliënt beleef dat daar ’n kettingreaksie plaasvind waar 

daar ander probleme voortvloei uit die aanvanklike probleem.  In hierdie opsig kan 

die terapeut ’n baie belangrike rol speel om die kliënt te help om te fokus op die 

probleem, losstaande van die ander fasette van sy lewe (De Waal 2004: 8).  

Uiteindelik kan dit ook die kliënt help om eienaarskap vir die probleem in sy lewe te 

aanvaar en om daadwerklik op te tree om die probleem aan te spreek. 

 

Die proses van eksternalisering bring een van die belangrikste eienskappe van die 

narratiewe terapie na vore, nl. volhardende geduld (Reid 2002: 31).  In die 

narratiewe terapie kom dit dikwels voor asof gesprekke geen terapeutiese waarde 

het nie en dan is die versoeking vir die terapeut groot om ’n narratief te onderbreek 

en die aandag te verskuif na ’n ander aspek van die kliënt te lewensverhaal.  ’n Ware 

narratiewe gesprek gaan egter volhardend voort om die kliënt die geleentheid te gun 

om sy narratief te deel.   

 

Die terapeut kan hierdie proses laat voortgaan deur verwante vrae te vra, met 

betrekking tot die narratief wat die kliënt oordra (Combs & Freedman 1990: 71).  

Slegs die kliënt kan die gang van die narratief laat verskuif na ’n ander aspek – die 

kliënt moet in so ’n geval die inisiatief neem.  Wanneer so ’n verskuiwing egter 

plaasvind, bied dit aan die terapeut ’n belangrike aanduiding van ’n aspek van die 

probleem van die kliënt wat problematies is, aangesien hy die behoefte aantoon om 

die gang van die gesprek te verander (Josselson & Lieblich 1993: 16 , 17).  Soms is 

dit nodig dat die terapeut direk vanaf die kliënt verneem waarom die gang van die 

narratief verander word, aangesien dit wat die kliënt in sy vertelling vermy net so 

belangrik is om te verreken as die inhoud van die narratief self.  Alternatiewelik kan 

die terapeut op ’n subtiele wyse vrae vra, gedurende die aanhoor van die narratief 

van die kliënt wat die gesprek teruglei na die aangeleentheid wat die kliënt in sy 

vertelling probeer vermy (Monk et al. 1997: 12, 13). 
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’n Ander deel van eksternaliserende gesprekvoering is vrae rakende die probleem 

van die kliënt wat op die toekoms gerig is (Freedman & Combs 1996: 45).  Een van 

die beste maniere van eksternalisering weg van die probleem is vir die terapeut om 

van die kliënt te verneem hoe die probleem in sy lewe gaan wees na ’n gegewe 

tydsverloop in die toekoms.  Die kliënt kan selfs die geleentheid gegun word om in 

die vertelling van sy lewensverhaal of narratief ’n voorspelling te waag van hoe sy 

lewensverhaal verder in die toekoms gaan verloop.  Deur die kliënt se vertelling op 

die toekoms te rig, kry hy die geleentheid om hoopvol te begin droom oor moontlike 

uitkomste vir sy probleem (Monk et al 1997: 13).  Aangesien ’n lewensverhaal ’n 

verlede, hede en ’n toekoms het, is die verrekening van die toekomselement van ’n 

narratief ŉ belangrike deel van die kliënt se vertelling van sy narratief.  ’n 

Toekomsblik in die terapeutiese gesprekvoering is ’n eksternaliserende hulpmiddel in 

die terapeutiese proses wat bydra tot insig in die probleem van die kliënt en 

motivering bied aan die kliënt om tot daadwerklike aksie oor te gaan in die 

aanspreek van die probleem in sy lewe.  Dit kan ook waardevol wees om die kliënt 

se gesin en familie te betrek by gesprekke oor die toekoms, aangesien dit die 

motiveringselement in die terapeutiese proses kan versterk (Monk et al. 1997: 12). 

 

Die beter begrip vir die probleem wat deur middel van eksternalisering bewerkstellig 

word, dra daartoe by dat die kliënt ook die unieke omstandighede van sy probleem 

verstaan (De Waal 2004: 8).  Dit is noodsaaklik vir ’n kliënt om te verstaan dat die 

probleem wat hy ervaar, uniek is, al is daar dalk ander persone wat soortgelyke 

omstandighede beleef.  Die besef van die uniekheid van sy probleem help om te 

voorkom dat die kliënt verval ’n veralgemeende verstaan van sy probleem, wat 

gewoonlik gepaard gaan met stereotipering (Monk et al. 1997: 11).  Dit bevorder ook 

die kliënt se oorgang tot aksie in die hantering van die probleem, omdat ’n unieke 

probleem unieke aksie verg om dit te oorkom.  

 

In die terapeutiese proses van eksternalisering kan die oormatige vra van vrae 

maklik die kliënt laat voel soos die objek van ondervraging (Freedman & Combs 

1996: 43, 44).  Wanneer dit nodig is vir die terapeut om meer verkennende vrae te 

vra, kan die terapeut eenvoudig vir die kliënt toestemming vra om op ’n gegewe 
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moment ’n paar vrae te vra.  Dit bly egter noodsaaklik dat die terapeut versigtig sal 

wees om nie te veel vrae te vra in die terapeutiese gesprek nie, aangesien dit ook 

die natuurlike proses van vertelling by die kliënt onnodig sal versteur. 

 

Die uiteindelike doelstelling van ’n narratiewe terapeutiese gesprek is dat die kliënt 

self deur die verloop van sy vertelling, ’n oomblik van ontdekking beleef wat die 

oplossing van sy probleem betref, of geleidelik deur die gesprekvoering groei tot ’n 

oplossing vir die hantering van sy probleem (Swanepoel 2000: 31).  Die proses van 

eksternalisering lewer ’n groot bydrae in hierdie opsig, aangesien ’n denkproses by 

die kliënt gestimuleer word wat natuurlik gerig is op probleemoplossing, sonder om 

die spontane gang van die vertel van ’n lewensverhaal te onderbreek. 

 

Wat die pastorale versorging van laerskoolkinders betref, bied die proses van 

eksternalisering en die bepaling van invloede ’n belangrike geleentheid vir die kind 

om deur middel van vertelling spontaan na ’n beter begrip van die pastorale 

probleem wat hy beleef en die uiteindelike hantering daarvan te beweeg.  In hierdie 

opsig het Reid (2002: 33) aangetoon hoedat eksternalisering die kind kan help om te 

verstaan dat hyself nie die probleem is nie, maar dat hy ’n probleem het wat 

aangespreek kan word.  Die vraag onstaan egter onwillekeurig op hierdie punt na 

hoedat ’n eksterne narratief, soos byvoorbeeld ’n Bybelse narratief, in hierdie proses 

geakkommodeer kan word en hoe ’n eksterne narratief selfs die proses van 

eksternalisering kan aanhelp. 

 

 

6.4. DIE SAAMSPAN VAN DIE KLIËNT EN TERAPEUT TEEN DIE PROBLEEM 

 

In die terapeutiese proses is dit belangrik dat die terapeut met die kliënt saamspan 

om die probleem wat ter sake is aan te spreek.  Freedman & Combs (1996: 169) stel 

voor dat die terapeut aan die einde van elke terapeutiese ontmoeting met die kliënt, 

aan die kliënt ’n opsomming gee van die vordering wat in die terapeutiese proses 

gemaak is.  Die terapeut skep op so ’n wyse ’n bondgenootskap met die kliënt in die 

hantering van die probleem (Reid 2002: 29).  Hierdie bondgenootskap is die basis vir 
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die vertroue wat die kliënt in die terapeut stel en dit is derhalwe van kritiese belang 

dat die kliënt daarvan oortuig is dat die terapeut met hom saamwerk om die 

probleem aan te spreek. 

 

In hierdie opsig kan die terapeut die kliënt deurlopend gedurende die terapeutiese 

proses bewus maak daarvan dat daar vordering gemaak word in die hantering van 

die probleem deur die kliënt daarna uit te vra (Parry & Doan 1994: 119, 120).  Die 

vraagstelling moet egter deel vorm van die narratiewe gesprek, waarin die kliënt 

begelei word om self tot die besef te kom van die vordering wat daar in die 

terapeutiese proses gemaak word.  Uiteindelik word die kliënt die skrywer van sy eie 

lewensverhaal wat uitloop op ’n gelukkige einde, waar die probleem finaal oorkom 

word (Reid 2002: 34). 

 

Hierdie finale oorwinning oor die probleem van die kliënt vind egter alleenlik plaas 

wanneer die terapeut deel vorm van die kliënt se narratief oor die hantering van die 

probleem (Monk et al. 1997: 14, 15).  In hierdie opsig moet die kliënt beleef dat die 

terapeut met hom saamspan om die probleem te bowe te kom – en dit moet op so ’n 

wyse geskied dat die kliënt die rol wat die terapeut in sy lewe speel, spontaan 

opneem in die ontvouing van sy narratief. 

 

Hieruit ontstaan die vraag of die gebruik van Bybelse narratiewe in die terapeutiese 

proses nie ’n plaasvervangende rol kan speel in die plek van die terapeut in die 

narratief van die kliënt nie.  Indien dit kan plaasvind, word die toepaslike Bybelse 

narratief die rigsnoer waarvolgens die narratief van die kliënt verander ten opsigte 

van sy probleem.  In 6.6. hieronder word daar verder ondersoek ingestel na die 

invloed van eksterne narratiewe in die narratief van die kliënt. 

 

Op so ’n wyse kan die pastor ŉ narratiewe benadering volg en die Woord sinvol 

bedien in die lewe van die kliënt.  Dit is veral in pastorale versorging van 

laerskoolkinders wat die narratiewe benadering wat Bybelse narratiewe verreken ’n 

sinvolle bydrae kan lewer om die kind te begelei tot ’n positiewe uitkoms in die 

pastorale proses.  Hier beleef die kind nie net dit dat die terapeut of pastor met hom 
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saamspan teen die probleem nie, maar in besondere sin dat God met hom 

saamspan in die hantering van die probleem wat hy beleef. 

 

 

6.5. DIE SOEKE NA ’N ALTERNATIEWE NARRATIEF 

 

Wanneer die kliënt daarin slaag om sy probleem aan te spreek, lei dit uiteindelik na 

’n alternatiewe narratief.  ’n Alternatiewe narratief kan ook beskryf word as die 

resultaat van die terapeutiese proses in die lewe van die kliënt (Reid 2002: 34 – 37).  

Die narratiewe vertelling van die kliënt tydens die terapeutiese proses kan derhalwe 

omskryf word as ’n soeke na ’n alternatiewe narratief.   

 

Die soeke na ’n alternatiewe narratief is die vertrekpunt vir die terapeut se 

gesprekvoering met die kliënt oor die doelstellings vir die terapie.  In die narratiewe 

gesprek tydens die terapeutiese proses, lei die terapeut die kliënt voortdurend terug 

na die strewe om ’n alternatiewe narratief te vind (Freedman & Combs 1996: 42, 43).   

 

Wanneer die kliënt in sy narratiewe vertelling hierdie soeke na ’n alternatiewe 

narratief ontdek en beleef, kry sy deelname aan die terapeutiese proses ’n nuwe 

dimensie (Brockmeier & Carbaugh 2001: 39, 40).  Die kliënt is nie meer besig om net 

’n klomp inligting aan die terapeut deur te gee in die hoop dat die terapeut een of 

ander terapeutiese ingryping gaan bewerkstellig nie, die kliënt is met ’n 

onderlinggende soeke na ’n alternatiewe narratief self deel van die uitkoms van die 

terapeutiese proses.  Die soeke na ’n alternatiewe narratief kan selfs die gesprek in 

’n totaal nuwe rigting stuur.   

 

Monk et al. (1997: 16 - 19) beskryf die uitvloeisel van die soeke na ’n alternatiewe 

narratief as die “konstruksie van ’n geskiedenis van die voorkeur-narratief”.  Die 

gebruik van die narratief in terapie is soos om ’n vuur te bou.  Aanvanklik is daar ’n 

klein vuurtjie wat die hele terapeutiese proses begin, maar geleidelik moet daar nog 

hout, wat die vordering van die narratiewe gesprek verteenwoordig, bygevoeg word.  

Die beginsel wat hier geld, is dat daar in die soeke na ’n alternatiewe narratief deur 
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’n narratiewe terapeutiese gesprek geleidelik ’n nuwe narratief gekonstrueer word.  

Die kliënt is aktief werksaam deurdat hy algaande die “boustene” (hout vir die vuur) 

vir ’n alternatiewe narratief verskaf.  Hierdie beginsel van Monk et al. (1997: 16 - 19) 

laat die vraag ontstaan of daar meer elemente, soos byvoorbeeld ’n eksterne 

narratief of ’n Bybelse narratief kan wees, wat kan dien as ’n bousteen tot ’n 

alternatiewe narratief in die lewe van die kliënt. 

 

Die “Not-knowing”-beginsel (Freedman & Combs (1996: 44, 45) & Anderson & 

Googlishian (1988: 375)) dra in hierdie opsig by tot die konstruksie van ’n 

alternatiewe narratief.  Die Rodgeriaanse beginsel van die kliënt as die ekspert geld 

ook in hierdie opsig.  Die kliënt is self die outeur van ’n alternatiewe lewensverhaal, 

waar die terapeut hom begelei om die beste “boustene” te versamel in die 

konstruksie van so ’n alternatiewe lewensverhaal.  Die terapeut kom egter in die 

proses van die konstruksie van ’n alternatiewe lewensverhaal voor die uitdaging te 

staan om te bepaal in watter mate sy deelname deur middel van vraagstelling of die 

toevoeging van ’n eksterne narratief gepas is in die terapeutiese situasie. 

 

Wat die pastorale versorging van laerskoolkinders betref, is dit egter baie moeilik om 

die “Not-knowing”-beginsel deurgaans toe te pas, aangesien ’n kind se taalkundige  

vermoëns beperk mag wees wanneer dit kom by die konstruksie van ’n alternatiewe 

narratief (Reid 2002: 36).  Dit bly egter noodsaaklik vir die terapeut om die 

terapeutiese proses in so ’n mate te rig dat die konstruksie van ’n alternatiewe 

narratief deurgaans plaasvind.  Hiervoor mag dit, in die geval van laerskoolkinders, 

van die pastor vereis om toevoegings, soos byvoorbeeld Bybelse narratiewe, te 

maak tot die kind se konstruksie van ’n alternatiewe lewensverhaal. 
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6.6. INGRYPENDE VERANDERING DEUR ’N EKSTERNE NARRATIEF 

 

 

Uit die bogenoemde bespreking van die gebruik van die narratiewe terapie vanuit die 

aangrensende wetenskappe van die psigologie en maatskaplike werk, ontstaan die 

vraag of die narratiewe terapie beperk is tot die gebruik van die narratief van die 

kliënt.  Met die tema van hierdie navorsing in gedagte, waar daar ondersoek gedoen 

word na die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders, word daar spesifiek ondersoek gedoen na die gebruik van ’n 

eksterne narratief, soos ’n Bybelse narratief, in die terapeutiese proses. 

 

In die meeste gevalle (Josselson & Lieblich 1993, Parry & Doan 1994, Monk et al. 

1997, Brockmeier & Carbaugh 2001, De Waal 2004 en Malchiodi 2007) waar die 

narratiewe gespreksmodel omskryf word, word daar alleenlik gebruik gemaak van 

die lewensverhaal van die kliënt en sy vertelling van die narratief.  Uit die 

literatuurstudie hierbo kom die vraag na vore of ’n eksterne narratief ’n beduidende 

impak na hê op die narratiewe terapeutiese proses.  

 

 

6.6.1. ’n “Narrative Desire”  

 

Freeman (1995: 103) is die eerste outeur wat ’n aanduiding gee dat ’n eksterne 

narratief ’n belangrike rol kan speel in die terapeutiese proses.  Hy praat van ’n 

“narrative desire” en beskryf dit as daardie ontbrekende element in die 

lewensverhaal van die kliënt waarna hy smag te midde van die probleem wat hy 

beleef.  Freeman (1995: 103) beskryf hierdie “narrative desire” as ’n sluimerende 

element wat daar in elke mens bestaan.  Dit word ook beskryf as ’n smagting na iets 

wat nie behoorlik verwoord kan word nie en wat soms met ’n unieke samevloei van 

omstandighede vervul word.  Hy gebruik die voorbeeld van musiek en wys uit hoedat 

’n mens dikwels net getref word deur ’n bepaalde musiekstuk, sonder dat dit vooraf 

gekies of beplan is.   
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In die terapeutiese konteks bied die “narrative desire” wat Freeman (1995: 109, 110) 

beskryf aan die terapeut ’n unieke geleentheid om die lewe (of dan “narrative 

desire”) van die kliënt terapeuties aan te spreek met ’n sterk terapeutiese element.  

Binne die konteks van narratiewe terapie, kan die narratiewe behoefte van die kliënt 

terapeuties aangespreek word, deur van ’n eksterne narratief gebruik te maak 

(Swanepoel 2000: 68).  Wanneer die terapeut daarin kan slaag om met fyn 

aanvoeling ’n keuse op ’n bepaalde eksterne narratief te laat val, kan dit ’n baie groot 

bydrae lewer in die rekonstruksie van die kliënt se lewensverhaal.   

 

In hierdie opsig is dit noodsaaklik dat die eksterne narratief en die narratief van die 

kliënt raakvlakke het wat meebring dat die kliënt met die eksterne narratief kan 

identifiseer (Hutto 2007: 119 - 128).  In algemene spreektaal kan gesê word dat die 

storie van buite die storie van die mens word.  Wat die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die terapeutiese proses betref, kan Bybelse narratiewe op dieselfde 

wyse fyn gekies word deur die terapeut of pastor, sodat die kliënt daarmee kan 

identifiseer in die proses van die rekonstruksie van sy lewensverhaal. 

 

6.6.2. Fiksasie met Beduidende Persone 

 

Hunt (2000: 97) sluit hierby aan met sy teorie oor die rol wat die fiksasie met 

beduidende persone in die terapeutiese proses kan speel.  Mense identifiseer met 

mense wat ’n groot impak op hulle lewe maak of wat ’n belangrike rol in hulle lewens 

speel.   

 

In ’n terapeutiese situasie is hierdie mense nie noodwendig altyd die persone wat 

deel is van die kliënt se onmiddellike omgewing nie.  ’n Heldefiguur of ’n rolmodel se 

invloed kan ’n eksterne narratiewe invloed hê op die lewensverhaal van die kliënt 

(Hunt 2000: 97 – 101).  Dit is veral by kinders dat belangrike persone of rolmodelle ’n 

groot bydrae kan lewer tot die rekonstruksie van ’n alternatiewe narratief (Reid 2002: 

40).  Wanneer die terapeut bewus word van so ’n belangrike figuur in die kliënt se 

lewe, kan die invloed van daardie persoon op die lewe van die kliënt positief 

aangewend word in ’n terapeutiese situasie.   
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Wat die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders betref, 

kan die invloed wat Bybelfigure op die pastorale situasie van die kind het ’n groot 

bydrae lewer tot die herstelproses.  Dit kan gebeur waar kinders begelei word om te 

identifiseer met Bybelse figure wat ’n positiewe impak kan het op die lewe van ’n 

kind kan hê.  

 

6.6.3. Die Gebruik van Stories  

 

Swanepoel (2000: 68 - 70) omskryf die gebruik van stories in die terapeutiese proses 

baie goed.  Volgens hom kan stories die luisteraar se oriëntasie ten opsigte van die 

werklikheid verander.  Metafore wat in stories voorkom, beskik oor die vermoë om 

gewoonte-patrone te versteur en om ’n soeke na ’n alternatiewe narratief te 

stimuleer (Swanepoel 2000: 68).   

 

Briggs (1992: 40) sluit ten nouste hierby aan:   

 

“There is something about a good story that seems to grab and hold people’s 

attention.  Some best childhood memories are those lying in bed, while my father 

read a bedtime story.”   

 

Eksterne narratiewe beskik oor die vermoë om ’n sin van nostalgie by die kliënt aan 

te wakker wat die ideale atmosfeer kan skep vir die rekonstruksie van sy 

lewensverhaal (Swanepoel 2000: 69). 

 

Combs & Freedman (1990: 164) voer vier redes aan waarom eksterne narratiewe 

belangrik is in die terapeutiese proses: 

 Dit kan die kliënt help om mense se rolmodelle van die wêreld en die hede 

beter te peil. 

 Eksterne narratiewe bring toegang tot die kliënt se emosionele staat en sy 

houdings en/of gesindheid. 
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 Eksterne narratiewe is ’n uitstekende hulpmiddel waardeur idees deur die 

terapeut aan die kliënt gesuggereer kan word. 

 Die gebruik van eksterne narratiewe bied aan die terapeut die geleentheid om 

herhalende suggesties, wat elders in die terapeutiese proses na vore gebring 

is, by die kliënt te kan vaslê.  

 

Combs & Freedman (1990: 243) wys daarop dat die gebruik van eksterne narratiewe 

(stories) in die terapeutiese konteks alleenlik in sekere omstandighede mag 

plaasvind.  Die terapeut en die kliënt moet ’n goeie verstandhouding hê, sodat die 

eksterne narratiewe wat gekies word relevant en toepaslik is.  Die terapeut moet 

daarteen waak om te maklik eksterne narratiewe (stories) vanuit sy eie 

lewensverhaal te vertel, aangesien dit die proses waarin die kliënt sy lewensverhaal 

deel, nadelig kan beïnvloed.  Die gebruik van eksterne narratiewe (stories) moenie 

tot die vertel van een storie beperk word nie, aangesien die vertel van verskeie 

eksterne narratiewe kan bydra tot die skep van ’n atmosfeer wat gunstig is vir die 

kliënt om daarmee te kan identifiseer.  Die vertel van eksterne narratiewe (stories) 

en die terapeutiese proses moet geïntegreerd funksioneer en nie losstaande van 

mekaar nie.  Die kliënt moet in die vertelling van eksterne narratiewe (stories) die 

geleentheid kry om sy eie belewenisse in die vertelling van die eksterne narratief te 

kan ontdek.   

 

Die gebruik van eksterne narratiewe in die terapeutiese omgewing kan in die 

pastoraat aangewend word in die vorm van die vertel van Bybelverhale of Bybelse 

narratiewe.  Dit is veral van toepassing op laerskoolkinders, aangesien hulle op 

daardie ouderdom maklik kan identifiseer met ’n storielyn van ’n Bybelse narratief of 

’n Bybelse karakter.  Die keuse van ’n Bybelse narratief wat toepaslik is op die 

situasie van die kliënt wat die pastorale gesprek lei, moet baie noukeurig deur die 

pastor uitgeoefen word.   

 

 

 

 



Hoofstuk 6.  Perspektiewe vanuit die Aangrensende Wetenskappe Rakende die Waarde van ’n Narratiewe Benadering 

tot die Pastoraat aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 

 

161 

 

6.6.4. Die Benoeming van ’n Alternatiewe Narratief 

 

’n Interessante variasie tot die eenvoudige gebruik van eksterne narratiewe in die 

terapeutiese proses is die benoeming van alternatiewe stories (Reid 2002: 38, 39).  

In die benoeming van alternatiewe narratiewe word daar aandag geskenk aan 

uitkomste wat apart staan van die probleem-narratief.   

 

Hier word daar spesifieke aandag geskenk aan die interpretasie-moontlikhede van 

die kliënt wat verskil van die probleem-narratief.  Terapeute weef saam met die kliënt 

’n nuwe storie wat bemoedigend en versterkend is (Reid 2002: 39).  Die terapeut 

begelei die kliënt om te fokus op gebeurtenisse en beskrywings wat teen die 

probleem-narratief van die kliënt inwerk (Freedman & Combs 1996: 203 – 206).  In 

hierdie opsig kan daar ook van eksterne narratiewe gebruik gemaak word in die 

prosesse om saam te soek na ’n alternatiewe narratief wat gebaseer is op elemente 

wat die probleem-narratief teëwerk. 

 

Die beginsel dat ’n kliënt se lewensverhaal en die manier waarop hy dit vertel iets 

verteenwoordig van die manier waarop hy betekenis put uit die lewe en 

gebeurtenisse van sy lewe, geld hier (Freedman & Combs 1996: 29 – 33).  Die 

benoeming van ’n alternatiewe narratief kan derhalwe nie losstaande van die kliënt 

se lewensverhaal en die probleem-verhaal plaasvind nie.  Die verwagting van die 

uitkoms van die proses van die benoeming van ’n alternatiewe narratief is dat die 

alternatiewe narratief ’n herkombinasie verteenwoordig van die komponente van die 

ou narratief waartoe nuwe elemente gevoeg is.  Hierdie nuwe elemente wat tot die 

benoeming van ’n alternatiewe narratief toegevoeg word, word toegevoeg tydens die 

terapeutiese gesprekvoering (Reid 2002: 39). 

 

Die waarde wat die beginsel van die benoeming van ’n alternatiewe narratief 

toevoeg tot die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan 

laerskoolkinders, is daarin geleë dat dit die verbintenis tussen die probleem-narratief 

en ’n Bybelse narratief (as nuwe element wat toegevoeg word) onderstreep.  Dit is 

daarom moontlik om van Bybelse narratiewe gebruik te maak as ’n element wat 
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toegevoeg word tot die terapeutiese proses van die benoeming van ’n alternatiewe 

narratief. 

 

6.7. SAMEVATTING 

 

Met die verloop van hierdie hoofstuk het daar twee sterk vorme van narratiewe in die 

narratiewe terapie binne die wetenskappe van psigologie en maatskaplike werk na 

vore getree.  In die eerste plek is daar die narratief of lewensverhaal van die kliënt 

(Monk et al. 1997: 32 – 52), wat ook ten tyde van die terapie beskryf kan word as ’n 

probleem-narratief.  Ten tweede is daar eksterne narratiewe (Swanepoel 2000: 68 – 

70), wat stories verteenwoordig wat deur die terapeut aangewend word binne ’n 

narratiewe gesprek ten einde die kliënt te begelei tot die ontdekking van ’n 

alternatiewe narratief.  

 

In baie kringe sal hierdie twee vorme van narratiewe in die narratiewe terapie van 

mekaar geskei word.  Dit was egter veral Swanepoel (2000: 68 - 70) en Combs & 

Freedman (1990: 166) wat aan die hand doen dat albei hierdie vorme van ’n 

narratief in die terapeutiese proses geïntegreer moet word.  Hulle toon aan hoedat ’n 

eksterne narratief ’n bepalende invloed het op die probleem-narratief wat die kliënt 

tydens die terapeutiese proses beleef. 

 

In die navorsing van hierdie studie handel dit oor die gebruik van Bybelse narratiewe 

in die pastorale versorging van laerskoolkinders.  Die studie in hierdie hoofstuk het 

aangetoon dat Bybelse narratiewe as eksterne narratiewe suksesvol aangewend kan 

word in die terapeutiese proses en ook in die pastoraat.  In die laaste deel van 

hierdie studie, veral waar die empiriese deel van die bestudering van gevallestudies 

gedoen word, sal die wisselwerking van die narratief van die kliënt en Bybelse 

narratiewe aan die orde kom.  Die uiteindelike formulering van ’n model vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders, sal ook die 

insigte van hierdie hoofstuk deeglik verreken. 
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HOOFSTUK 7 

 

 

Die Identifisering van die Mees Algemene Pastorale Behoeftes van 

Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 jaar aan die hand van ŉ 

Empiriese Ondersoek  

 

In hierdie hoofstuk word ’n kwantitatiewe empiriese studie gedoen om die mees 

algemene pastorale behoeftes van laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar te bepaal.  Hierdie empiriese ondersoek voltooi die metateoretiese deel van 

die studie wat dit ten doel het om ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastoraat aan laerskoolkinders, tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, daar te 

stel.  Die kwantitatiewe empiriese ondersoek is gedoen aan die hand van ’n vraelys 

wat uitgestuur is aan opgeleide persone wat met laerskoolkinders werk en wat in 

hulle werk te doen kry met laerskoolkinders, tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, 

wat pastorale probleme ondervind.   

 

 

7.1. KWANTITATIEWE EMPIRIESE STUDIE 

 

Die doel van die kwantitatiewe empiriese studie in hierdie hoofstuk is om te bepaal 

watter situasies wat aanleiding gee tot pastorale probleme en nood by 

laerskoolkinders, die mees relevante is.  Die relevantheid van die situasie word 

bepaal deur die frekwensie van die voorkoms in die terugvoer van die respondente 

en deur die mate waarin respondente voel ’n spesifieke situasie die moeilikste 

hanteerbaar is.  Die resultate van hierdie empiriese studie sal later in die studie 

(hoofstuk 9) bepaal watter gevallestudies die mees relevante is. 



Hoofstuk 7.  Die Identifisering van die Mees Algemene Pastorale Behoeftes van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 

13 jaar aan die hand van ’n Empiriese Ondersoek 

 

164 

 

 

Empiriese metodologie is die wetenskaplike metode wat die geskikste is vir 

navorsing in die Praktiese Teologie (Heyns & Pieterse 1990:75).  In die Praktiese 

Teologie is die empiriese ondersoek onlosmaaklik gekoppel aan teologiese teorieë 

(Heyns & Pieterse 1990: 76).  Heitink (1999: 221) dui aan dat die woord “empirie” 

van die Griekse woord emperia, wat ervaring beteken, afkomstig is.  In die 

ervaringsproses is daar drie deelprosesse wat in ’n siklus verloop, nl. waarneming, 

die inwerking op die omgewing en evaluering.  Hierdie benadering tot die term 

empirie, lê volgens Heyns & Pieterse (1990: 77) in lyn met “ons metateorie, naamlik 

die handelingsteorie, en ons basisteorie aangaande interaksie, naamlik die 

dialogiese kommunikasieteorie.” 

 

Heitink (1999: 229) toon verskillende maniere of metodes vir empiriese navorsing 

aan, naamlik beskrywende navorsing, ondersoekende navorsing en navorsing van 

die hipotese toets.  Die kwantitatiewe navorsing wat daar in hierdie studie gedoen is, 

is van ondersoekende aard.  Die ondersoek is omvattend-statisties waardeur die 

omvang van pastorale probleme by laerskoolkinders bepaal word aan die hand van 

’n meningsopname onder kundige persone wat met laerskoolkinders werk.  Die 

grondmotief van kwantitatiewe navorsing is die logiese positivisme.  “Wat is die 

bewese feite?” is die waarheidsvraag van die positivisme (Janse van Rensburg 

2007b: 3). 

 

Aan die hand van Janse van Rensburg (2007b: 3, 4) se riglyne is die vraelys, wat in 

hierdie kwantitatiewe empiriese ondersoek gebruik is, met die volgende 

uitgangspunte opgestel: 

 Die vrae is gestruktureerd gevra volgens nommers sodat die resultate 

rekenaarmatig verwerk kan word. 
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 Die vrae is deeglik beplan aan die hand van die literatuurstudie (vergelyk 

hoofstukke 4, 5 & 6) wat vroeër in hierdie studie gedoen is. 

 Die eerste vraag het ten doel om nominale meting te doen van die tipe 

kundige persoon wat die vraelys voltooi. 

 Die volgende twee vrae bied twaalf keuses om prioriteitsmeting, wat die 

mening van die respondente betref, te bewerkstellig.  Respondente kon drie 

keuses uitoefen om ’n breë weerspieëling van menings te verkry. 

 Die vierde vraag word in die vorm van ’n oop-einde vraag gevra, maar steeds 

met die mening van die respondent in gedagte.  Dit handel oor enige 

aanvullende aspekte wat nie in die keuselys van die vorige twee vrae gebied 

is nie. 

 Die laaste vraag in die vraelys is ’n geslote, “ja-nee”-vraag wat handel oor die 

oorkoepelende tema van die studie, naamlik die gebruik van Bybelse 

narratiewe.   

 Vrae in die vraelys is so opgestel dat die respondente nie ’n keuse tussen reg 

of verkeerd hoef uit te oefen nie, maar bloot hulle mening kan verskaf. 

 

Alhoewel pastorale probleme per se tot die wetenskap van die pastoraat behoort, 

kan professionele persone uit ander dissiplines, soos geraadpleeg in die vraelys 

hieronder, ’n belangrike bydrae lewer tot die identifisering van pastorale probleme.  

Janse van Rensburg (2007b: 4) spreek sy bekommenis uit oor die geloofwaardigheid 

van interdissiplinêre kwantitatiewe navorsing.  Alhoewel respondente uit ander 

wetenskaplike dissiplines in hierdie vraelys genader is om hulle mening, bly die 

fokus steeds “pastorale probleme”, wat beteken dat die gevaar van 

geloofwaardigheid wat in interdissiplinêre kwantitatiewe navorsing na vore kan kom, 

nie in hierdie opsig geld nie. 

 



Hoofstuk 7.  Die Identifisering van die Mees Algemene Pastorale Behoeftes van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 

13 jaar aan die hand van ’n Empiriese Ondersoek 

 

166 

 

Die keuse wat daar in hierdie hoofstuk uitgeoefen word om van kwantitatiewe 

empiriese navorsing gebruik te maak, is aanvullend tot die kwalitatiewe empiriese 

navorsing wat daar in Hoofstuk 9 gedoen word.  In Hoofstuk 9 kom ’n illustrasie van 

die gebruik van Bybelse narratiewe aan die hand van gevallestudies aan die orde.  

Die resultate van die kwantitatiewe empiriese navorsing wat in hierdie hoofstuk 

gedoen word, vul die kwalitatiewe navorsing van Hoofstuk 9 aan deurdat die mees 

relevante gevallestudies gekies word. 

 

 

7.2. AGTERGROND TOT DIE SAMESTELLING VAN DIE VRAELYS 

 

Die vraelys het dit ten doel om die mees algemene pastorale behoeftes van 

laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te identifiseer.  Ten einde ’n 

groot aantal respondente te probeer verkry, is die vraelys so eenvoudig as moontlik 

opgestel.  Daar is gepoog om die vraelys baie gebruikersvriendelik op te stel ten 

einde die respondent in staat te stel om dit so vinnig as moontlik te voltooi.  Dit 

beteken dat dit vir die respondente moontlik is om die vraelyste onmiddellik met die 

ontvangs daarvan, binne ’n paar minute, te kan voltooi.  Dit verseker dat daar ’n hoë 

voltooiingsyfer is, aangesien die vraelyste onmiddellik na die voltooiing daarvan deur 

die navorser per hand opgeneem kan word.   

 

Met ’n gebruikersvriendelike vraelys in gedagte, is die vraelys saamgestel uit vyf 

vrae.  Vier van die vyf vrae kan met die invul van ’n “x” gedoen word.  By hierdie vrae 

is daar ’n reeks keuses aan die respondent gestel, wat slegs met die invul van ’n “x” 

voltooi kan word.  Met die voorlaaste vraag van die vraelys word die respondent die 

geleentheid gegun om nog inligting te verskaf wat nie in die keuses van vrae een tot 

drie vervat is nie.  Die laaste vraag is in die vorm van ’n ja-nee vraag wat daartoe 

bydra om die terugvoer van vrae een tot vier in perspektief tot die studie te plaas. 
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7.3. DIE SAMESTELLING VAN DIE VRAELYS 

 

Die vraelys wat deel vorm van die empiriese studie om die pastorale behoeftes van 

laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te bepaal, is as volg 

saamgestel: 

 

7.3.1. Die Inleiding   

In die inleiding word kortliks aangedui wat die aard van die studie is.  Die 

besonderhede van die student, die akademiese vlak van die studie asook die 

tersiêre instelling waaraan die studie gedoen word, word vermeld.  Om die 

respondente by te staan met die agtergrond van die studie, word die volledige titel 

van die proefskrif van die studie vermeld.  Die doel van die vraelys word kortliks 

gestel.  Daar is egter in hierdie verduideliking ’n onderskeid tussen die mees 

algemene pastorale probleme en moeilikste hanteerbare situasies wat aanleiding 

gee tot pastorale probleme by laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 

jaar.  Die verduideliking van hierdie bewoording word weergegee in 7.3.3. en 7.3.4. 

hieronder.  Die inleiding word so saaklik as moontlik gestel, ten einde die vraelys so 

gebruikersvriendelik as moontlik te maak. 

 

Die inleiding is as volg verwoord:  “Hierdie vraelys vorm deel van ’n Ph.D.-studie van 

S.W. Basson (Studentenommer: 20229755) aan die NWU (Potchefstroomkampus).  

Die titel van die proefskrif, waarvan hierdie vraelys deel vorm, is:  “ŉ Model vir die 

gebruik van Bybelse Narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar.”  Die vraelys vorm deel van ’n empiriese studie om die mees 

algemene en moeilikste hanteerbare situasies wat aanleiding gee tot pastorale 

probleme by laerskoolkinders (tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar) te bepaal.” 
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7.3.2. Vraag 1 

 

Die eerste vraag van die vraelys het ten doel om te bepaal in watter hoedanigheid 

die spesifieke persoon wat die vraelys beantwoord, met laerskoolkinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar werk.  Hierdie onderskeid sal dit later moontlik maak om 

die terugvoer van die respondente in groepe te plaas en mag belangrike inligting 

verskaf in die interpretasie van die resultate van die vraelys.  Die vyf tipes opgeleide 

persone wat met laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar werk, is:  

jeugwerker/ kategeet, maatskaplike werker, onderwyser, predikant en sielkundige. 

 

Vraag 1 is as volg verwoord:  “In watter hoedanigheid is u werksaam met 

laerskoolkinders?”  Op die vraelys is daar in tabelformaat voorsiening gemaak vir die 

respondent om ’n keuse van sy betrokkenheid by laerskoolkinders (jeugwerker/ 

kategeet, maatskaplike werker, onderwyser, predikant of sielkundige) met die merk 

van ’n “x” uit te oefen.  Die tipes opgeleide persone waaruit ’n keuse uitgeoefen kan 

word, word alfabeties gelys.  Die woord “hoedanigheid” is in die vraag onderstreep 

omdat dit die kernwoord van die vraag is. 

 

7.3.3. Vraag 2 

 

Die tweede vraag van die vraelys het dit ten doel om vanuit die respondente se 

terugvoer vas te stel wat die mees algemene probleme is waarmee die respondente 

in hul interaksie met laerskoolkinders te make kry.  Daar is besluit om van die 

respondente te verlang om met ’n “x” drie situasies aan te dui om die mees 

algemene oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders tussen die ouderdom van 

6 en 13 te identifiseer.  Om die keuse wat die respondente uitoefen in die 

beantwoording van hierdie vraag te beperk tot net een keuse, sou die spektrum van 

resultate beperk het, in gevalle waar daar meer as een oorsaak vir pastorale nood is 
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wat as algemeen beskryf kan word.  ’n Keuse van drie uit ’n moontlike tien oorsake 

van pastorale probleme beperk ook die keuse voldoende sodat die resultate nie te 

wyd sal wees nie.   

 

By die identifisering van pastorale behoeftes van laerskoolkinders, kan die 

onderskeid getref word tussen dié mees algemene oorsake van pastorale probleme 

en die pastorale probleme wat die moeilikste is om te hanteer.  In hierdie vraag word 

daar gefokus op die mees algemene oorsake, terwyl daar in vraag 3 (7.3.4. 

hieronder) aandag geskenk word aan die pastorale probleme wat die moeilikste is 

om te hanteer.  Daar word ’n keuse vanuit tien moontlike situasies gegee aan die 

respondent wat die vraelys voltooi.  Hierdie lys van keuses (in alfabetiese volgorde) 

is:  Blootstelling aan Misdaad, Egskeiding, Ernstige Siekte, Fisies Voorkoms, 

Gestremdheid, Klinies-Sielkundige Afwyking(s), Mishandeling/ Gesinsgeweld, 

Molestering/ Verkragting, Negatiewe Groepsdruk, Swak Akademiese Vordering, 

Verhuising en Verlies van ’n Ouer/ Familielid aan die Dood. 

 

Vraag 2 is soos volg verwoord:  “Na u mening, watter drie situasies hieronder 

vermeld, is die mees algemene oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders?”  In 

die bewoording van die vraag is daar gekies om klem te lê daarop dat die vraag oor 

die mening van die respondent handel.  Dit help om by die respondent die 

vrymoedigheid te skep om ’n eerlike keuse van drie uit te oefen uit tien moontlikhede 

en voorkom dat die respondent ’n keuse uitoefen wat hy voel die algemene norm is.  

Dit is belangrik dat die antwoorde van die vraelys die menings van die onderskeie 

kundige persone wat met laerskoolkinders werksaam is, akkuraat sal reflekteer.  Die 

getal drie is in die vraag onderstreep, ter wille van duidelikheid oor die korrekte invul 

van die vraelys, terwyl die woorde “mees algemene” ook onderstreep is, om die 

spesifieke klem in die vasstelling van pastorale behoeftes te beklemtoon. 
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7.3.4. Vraag 3 

 

Die derde vraag van die vraelys sluit ten nouste by vraag 2 (7.3.3. hierbo) aan, maar 

met die onderskeid dat dit handel oor die moeilikste hanteerbare oorsake van 

pastorale probleme by laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  

Dieselfde oorwegings geld vir vraag 3 as vir vraag 2 (7.3.3. hierbo) ten opsigte van 

die getal keuses wat die respondente kan uitoefen.  Die lys waaruit die keuse 

uitgeoefen word, is ook dieselfde as wat by vraag 2 (7.3.3. hierbo) aangedui word. 

 

Vraag 3 lui:  “Na u mening, watter drie situasies hieronder vermeld, is die moeilikste 

hanteerbare oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders?”  Soos in vraag 2 

(7.3.3. hierbo) is die woorde “na u mening” gebruik en beklemtoon om die 

respondent aan te moedig om ’n eerlike opinie wat spruit uit ondervinding in die 

werksaamheid met laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 tot 13 jaar te lug.  

Die woorde “drie” en “moeilikste hanteerbare” is in die vraagstelling onderstreep om 

die spesifieke fokus van hierdie vraag te beklemtoon.  In die hierdie vraag word daar 

gefokus op die identifisering van pastorale behoeftes in terme van die oorsake van 

pastorale probleme wat respondente, wat met laerskoolkinders werksaam is, die 

moeilikste kan hanteer.   

 

7.3.5. Vraag 4 

 

Met die stel van Vraag 4 (die enigste vraag in die vraelys wat nie met ’n “x” 

beantwoord word nie), kry die respondent die geleentheid om enige ander situasies 

of omstandighede wat kan bydra tot die pastorale nood van laerskoolkinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar, en nie in die gegewe lys wat in vraag 2 en vraag 3 

(7.3.3. en 7.3.4. hierbo) van die vraelys gelys word nie, te kan weergee.  Hierdie 

vraag word gestel om volledigheid aan die empiriese studie te verleen, aangesien 
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die moontlikheid bestaan dat die lys van keuses in vraag 2 en vraag 3 (7.3.3. en 

7.3.4. hierbo), nie volledig mag wees nie en dat daar ’n ander prominente oorsaak vir 

pastorale probleme by laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar na 

vore kan kom. 

 

Vraag 4 is soos volg gestel:  “Is daar enige ander situasies, wat nie hierbo vermeld is 

nie, wat aanleiding kan gee tot pastorale nood by laerskoolkinders?”  Die woorde 

“ander situasies” is in hierdie vraag onderstreep om klem daarop te plaas dat die 

respondent hier die geleentheid gegun word iets by te voeg wat nie vantevore op die 

vraelys verskyn het nie.  Op die vraelys is daar genoeg ruimte gelaat dat die 

respondent voldoende opmerkings kan maak. 

 

7.3.6. Vraag 5 

 

In die byvoeging van Vraag 5 kry die respondent ’n geleentheid om ’n ja/nee mening 

uit te spreek oor ’n aangeleentheid wat wyer strek as die bepaling van die pastorale 

behoeftes van laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Die vraag 

sluit aan by die sentrale fokus van die studie wat poog om ’n model vir die gebruik 

van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 

13 jaar, daar te stel.  Die respondente kry die geleentheid om aan te dui of die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders relevant is.  

Die resultate van hierdie vraag in die vraelys kan ’n bydrae daartoe lewer om die 

resultate van vraag 1 tot vraag 4 (7.3.2. tot 7.3.5 hierbo) in die vraelys in perspektief 

te kan plaas.  Met die interpretasie van die resultate van hierdie vraag, kan die 

positiewe of negatiewe reaksie van die respondente ’n bydrae lewer tot die mate 

waarop die onderskeie gekwalifiseerde persone (soos bepaal in vraag 1 (7.3.2.) 

hierbo) se menings ’n rol speel in die verstaan van die pastorale behoeftes van 

laerskoolkinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 
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Vraag 5 lui:  “Na u mening, kan Bybelse verhale laerskoolkinders help om hulle 

pastorale nood te verwerk?”  Die woorde “Na u mening” is weer eens in hierdie 

vraag gebruik om klem te plaas op die opinie van die respondente vanuit hul 

verwysingsraam in hul werksaamheid met laerskoolkinders.  Op die vraelys is daar 

’n ruimte gelaat waarin die respondent ’n keuse kan uitoefen tussen “ja” en “nee” 

deur dit met ’n “x” aan te dui.  Die woorde “Bybelse verhale” is onderstreep, om die 

klem te laat val op die gebruik van die narratiewe uit die Skrif.  Die woord “verhale” is 

gekies bo “narratiewe”, aangesien die betekenis van die woord “narratiewe” moontlik 

nie aan alle respondente bekend mag wees nie.  Omdat Bybelse narratiewe hier ter 

sprake is, is die gebruik van die term “verhale” nie misleidend nie. 

 

7.3.7. Die Volledige Vraelys 

Die volledige vraelys, soos deur die respondente voltooi, sien soos volg daar uit: 
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Vraelys – Pastorale Behoeftes van Laerskoolkinders 

Hierdie vraelys vorm deel van ’n Ph.D.-studie van S.W. Basson 

(Studentenommer: 20229755) aan die NWU (Potchefstroom kampus).  Die 

titel van die proefskrif waarvan hierdie vraelys deel vorm, is:  “ŉ Model vir die 

gebruik van Bybelse Narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar.”  Die vraelys vorm deel van ’n empiriese studie 

om die mees algemene en moeilikste hanteerbare situasies wat aanleiding 

gee tot pastorale probleme by laerskoolkinders (tussen die ouderdom van 6 

en 13 jaar) te bepaal.   

Vraelys: 

Merk met ’n “X” asseblief: 

 

Vraag 1.  In watter hoedanigheid is u werksaam met laerskoolkinders? 

Jeugwerker/ Kategeet  

Maatskaplike werker  

Onderwyser  

Predikant  

Sielkundige   

 

 

Vraag 2.  Na u mening, watter drie situasies hieronder vermeld, is die mees 

algemene oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders? 

Blootstelling aan misdaad   

Egskeiding   

Ernstige siekte   

Fisiese voorkoms   

Gestremdheid  

Klinies-Sielkundige Afwyking(s)  

Mishandeling/ Gesinsgeweld  

Molestering/ Verkragting  

Negatiewe groepsdruk  

Swak akademiese vordering   

Verhuising  

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood   
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Blaai om asseblief 

Vraag 3.  Na u mening, watter drie situasies hieronder vermeld, is die 

moeilikste hanteerbare oorsake vir pastorale nood by 

laerskoolkinders? 

Blootstelling aan misdaad   

Egskeiding   

Ernstige siekte   

Fisiese voorkoms   

Gestremdheid  

Klinies-Sielkundige Afwyking(s)  

Mishandeling/ Gesinsgeweld  

Molestering/ Verkragting  

Negatiewe groepsdruk  

Swak akademiese vordering   

Verhuising  

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood   

 

 

Vraag 4.  Is daar enige ander situasies, wat nie hierbo vermeld is nie, wat 

aanleiding kan gee tot pastorale nood by laerskoolkinders? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Vraag 5.  Na u mening, kan Bybelse verhale laerskoolkinders help om hulle 

pastorale nood te verwerk? 

Ja  

Nee  

 

 

Baie dankie vir u bereidwilligheid om hierdie vraelys te voltooi. 
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7.4. DIE RESULTATE VAN DIE VRAELYS 

 

Die vraelyste wat in hierdie empiriese studie uitgestuur is, is uitgestuur aan 

respondente wat aktief werksaam is in die Afrikaner-gemeenskap.  Respondente uit 

die middelinkomstegroep, vanuit voorstedelike areas van die Oos-Rand in die 

Gauteng-provinsie van Suid-Afrika is geteiken met die empiriese navorsing in hierdie 

studie.  Die rede vir hierdie demografiese keuse is dat die grootste hoeveelheid van 

lidmate in kerke van gereformeerde belydenis, waar daar laerskoolkinders in gesinne 

teenwoordig is, woonagtig is in voorstedelike gebiede van Suid-Afrika.  Volgens 

Kerkspieël 2004 is meer as die helfte van die lidmate in die NG kerk (52%) 

woonagtig in voorstedelike gebiede (Kerkspieël 2004: 8).  In die Hoëveldse Sinodale 

streek van die NG Kerk, waarin hierdie studie gedoen is, is 88% van lidmate van die 

NG Kerk woonagtig in voorstedelike gebiede (Kerkspieël 2004: 9). 

 

’n Totaal van 215 voltooide vraelyste is terugontvang uit ’n totaal van 333 vraelyste 

wat uitgestuur is.  Dit dui daarop dat ’n persentasie van 64,5% van die vraelyste wat 

uitgestuur is wat terugontvang is.  Volgens Babbie (1998: 262) is dit goeie tot baie 

goeie respons wanneer dit by kwantitatiewe navorsing kom.  Waar vraelyste per e-

pos gestuur is, is daar sover moontlik telefoniese kontak gemaak met die 

respondente om die doel van die navorsing en die prosedure kortliks te verduidelik.  

Dit het bygedra tot ’n verhoogde terugbesorgingsyfer. 

 

7.4.1. Jeugwerkers en Kategete 

 

7.4.1.1. Getalle van terugvoer (Vraag 1):  68 vraelyste is aan jeugwerkers en 

kategete gestuur.  48 hiervan is per e-pos gestuur, aangesien jeugwerkers oor ’n 

groot area in Gauteng se voorstedelike gebiede versprei is.  Uit die vraelyste wat per 
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e-pos gestuur is, is daar 16 terugontvang.  20 vraelyste is per hand aan kategete 

versprei en dadelik opgeneem nadat dit voltooi is.   

7.4.1.2. Vraag 2:  Wat vraag 2 van die vraelys betref, was die keuse van die 

respondente (jeugwerkers en kategete), rakende die drie situasies wat die mees 

algemene oorsake van pastorale probleme by laerskoolkinders is, soos volg: 

Jeugwerkers en Kategete (Mees Algemene) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  14 38,9% 

Egskeiding  31 86,1% 

Ernstige siekte  3 8,3% 

Fisiese voorkoms  1 2,8% 

Gestremdheid 0 0% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 3 8,3% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 11 30,6% 

Molestering/ Verkragting 3 8,3% 

Negatiewe groepsdruk 22 61,1% 

Swak akademiese vordering  5 13,9% 

Verhuising 2 5,6% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  13 36,1% 

TOTAAL 36 100% 

 

Tabel 3 
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7.4.1.3. Vraag 3:  Wat vraag 3 van die vraelys betref, was die respondente 

(jeugwerkers en kategete) se reaksie, rakende die drie moeilikste hanteerbare 

oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders, soos volg: 

Jeugwerkers en Kategete (Moeilikste Hanteerbare) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  12 33,3% 

Egskeiding  20 55,6% 

Ernstige siekte  1 2,8% 

Fisiese voorkoms  2 5,6% 

Gestremdheid 4 11,1% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 13 36,1% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 15 41,7% 

Molestering/ Verkragting 23 63,9% 

Negatiewe groepsdruk 7 19,4% 

Swak akademiese vordering  0 0% 

Verhuising 0 0% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  9 25% 

TOTAAL 36 100% 

 

Tabel 4 

 

7.4.1.4. Vraag 4:  By vraag 4 is daar die volgende opmerkings deur respondente 

(jeugwerkers en kategete) gemaak: 

 Onbetrokke ouers 

 Afwesige ouers 

 Ouers tree negatief op teenoor kinders 
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 Skadelike optrede van kliniese sielkundiges 

 Gebrekkige ouerskap in die algemeen 

 Geestelike verwarring – glo ek in die regte God? 

 Swak finansiële omstandighede 

 Emosionele verwaarlosing 

 Armoede 

 Afwesige vaders 

 

7.4.1.5. Vraag 5:  By vraag 5 het 100% van die respondente (jeugwerkers en 

kategete) aangetoon dat hulle van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders 

kan help om hulle pastorale nood te verwerk. 

 

7.4.2. Maatskaplike Werkers 

 

7.4.2.1. Getalle van terugvoer (Vraag 1):  45 vraelyste is aan maatskaplike werkers 

uitgestuur, waarvan 24 terugontvang is.  7 vraelyste is per hand aan maatskaplike 

werkers versprei en direk na voltooiing daarvan terugontvang, terwyl 38 vraelyste 

per e-pos uitgestuur is, waarvan daar 17 terugontvang is. 
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7.4.2.2. Vraag 2:  Wat vraag 2 van die vraelys betref, was die keuse van die 

respondente (maatskaplike werkers), rakende die drie situasies wat die mees 

algemene oorsake van pastorale probleme by laerskoolkinders is, soos volg: 

Maatskaplike Werkers (Mees Algemene) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  11 45,8% 

Egskeiding  17 70,8% 

Ernstige siekte  2 8,3% 

Fisiese voorkoms  2 8,3% 

Gestremdheid 0 0% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 0 0% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 15 62,5% 

Molestering/ Verkragting 6 25% 

Negatiewe groepsdruk 5 20,8% 

Swak akademiese vordering  1 4,2% 

Verhuising 0 0% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  13 54,3% 

TOTAAL 24 100% 

 

Tabel 5 
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7.4.2.3. Vraag 3:  Wat vraag 3 van die vraelys betref, was die respondente 

(maatskaplike werkers) se reaksie, rakende die drie moeilikste hanteerbare oorsake 

vir pastorale nood by laerskoolkinders, soos volg: 

Maatskaplike Werkers (Moeilikste Hanteerbare) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  3 12,5% 

Egskeiding  16 66,7% 

Ernstige siekte  0 0% 

Fisiese voorkoms  0 0% 

Gestremdheid 4 16,7% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 11 45,8% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 11 45,8% 

Molestering/ Verkragting 20 83,3% 

Negatiewe groepsdruk 1 4,2% 

Swak akademiese vordering  1 4,2% 

Verhuising 0 0% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  5 20,8% 

TOTAAL 24 100% 

 

Tabel 6 

 

7.4.2.4. Vraag 4:  By vraag 4 is daar die volgende opmerkings deur respondente 

(maatskaplike werkers) gemaak: 

 Substansmisbruik by ouers 

 Materiële nood 

 Mislukte plasing van kinders in pleegsorg 
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 Kinders in pleegsorg – impak op gesinsdinamika 

 Swak familieverhoudings 

 

7.4.2.5. Vraag 5:  By vraag 5 het 100% van die respondente (maatskaplike werkers) 

aangetoon dat hulle van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders kan help om 

hulle pastorale nood te verwerk. 

 

7.4.3. Onderwysers 

 

7.4.3.1. Getalle van terugvoer (Vraag 1):  97 onderwysers van drie laerskole aan 

die Oos-Rand in Gauteng is genader om die vraelyste per hand te voltooi.  Die 

vraelyste is onmiddellik na voltooiing opgeneem.  Aangesien ’n aansienlike getal 

vraelyste per hand ingevorder kon word onder onderwysers, is daar geen vraelyste 

per e-pos uitgestuur nie. 
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7.4.3.2. Vraag 2:  Wat vraag 2 van die vraelys betref, was die keuse van die 

respondente (onderwysers), rakende die drie situasies wat die mees algemene 

oorsake van pastorale probleme by laerskoolkinders is, soos volg: 

Onderwysers (Mees Algemene) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  18 18,6% 

Egskeiding  92 94,8% 

Ernstige siekte  1 1% 

Fisiese voorkoms  7 7,2% 

Gestremdheid 0 0% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 4 4.1% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 50 51,5% 

Molestering/ Verkragting 19 19,6% 

Negatiewe groepsdruk 49 50,5% 

Swak akademiese vordering  24 24,7% 

Verhuising 2 2,1% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  26 26,8% 

TOTAAL 97 100% 

 

Tabel 7 
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7.4.3.3. Vraag 3:  Wat vraag 3 van die vraelys betref, was die respondente 

(onderwysers) se reaksie, rakende die drie moeilikste hanteerbare oorsake vir 

pastorale nood by laerskoolkinders, soos volg: 

Onderwysers (Moeilikste Hanteerbare) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  26 26,8% 

Egskeiding  44 45,5% 

Ernstige siekte  3 3,1% 

Fisiese voorkoms  6 6,2% 

Gestremdheid 4 4,1% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 22 22,7% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 52 53,6% 

Molestering/ Verkragting 57 58,8% 

Negatiewe groepsdruk 25 25,8% 

Swak akademiese vordering  9 9,3% 

Verhuising 2 2,1% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  41 42,3% 

TOTAAL 97 100% 

 

Tabel 8 

7.4.3.4. Vraag 4:  By vraag 4 is daar die volgende opmerkings deur respondente 

(onderwysers) gemaak: 

 Verwerping 

 Media-blootstelling, bv. pornografie 

 Sosio-ekonomiese omstandighede 

 Werkloosheid 
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 Morele kompromie – alleenmoeders wat by mans intrek om vir hulle kinders te 

kan sorg 

 Afwesige ouers – weens werk 

 Gebrek aan geestelike onderrig deur ouers 

 Prestasie-gedrewe ouers 

 Vaders wat ver (in die buiteland) werk 

 Armoede 

 Oorlading as gevolg van akademiese druk 

 Onbetrokke ouers 

 Kinders met twee mammas of pappas 

 Kinderdepressie en selfmoordgedagtes 

 Homoseksuele ouers 

 Swak dissipline in die ouerhuis 

 Finansiële probleme 

 Verwerping en twyfel in geloof 

 Gebrek aan aanvaarding deur ouers 

 Vrae oor die dood wat selfmoordgefokus is 

 Verslawing 

 Manipulasie  

 Stryery tussen kinders van ’n gesin 

 Aggressie in die ouerhuis 
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7.4.3.5. Vraag 5:  By vraag 5 het 99,3% van die respondente (onderwysers) 

aangetoon dat hulle van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders kan help om 

hulle pastorale nood te verwerk.  Slegs 2 onderwysers het gevoel dat Bybelse 

verhale nie laerskoolkinders kan help om hulle pastorale nood te verwerk nie. 

 

7.4.4. Predikante 

 

7.4.4.1 Getalle van terugvoer (Vraag 1):  15 predikante van Kemptonpark en die 

onmiddellike omgewing is genader om die vraelyste per hand te voltooi, waarna die 

vraelyste onmiddellik opgeneem is.  42 vraelyste is per e-pos uitgestuur aan 

predikante in die voorstedelike gebiede van die Oos-Rand in Gauteng, waarvan daar 

14 vraelyste terugontvang is.   
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7.4.4.2. Vraag 2:  Wat vraag 2 van die vraelys betref, was die keuse van die 

respondente (predikante), rakende die drie situasies wat die mees algemene 

oorsake van pastorale probleme by laerskoolkinders is, soos volg: 

Predikante (Mees Algemene) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  11 37,9% 

Egskeiding  27 93,1% 

Ernstige siekte  0 0% 

Fisiese voorkoms  1 3,4% 

Gestremdheid 0 0% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 0 0% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 6 20,7% 

Molestering/ Verkragting 1 3,4% 

Negatiewe groepsdruk 21 72,4% 

Swak akademiese vordering  3 10,3% 

Verhuising 3 10,3% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  14 48,3% 

TOTAAL 29 100% 

 

Tabel 9 
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7.4.4.3. Vraag 3:  Wat vraag 3 van die vraelys betref, was die respondente 

(predikante) se reaksie, rakende die drie moeilikste hanteerbare oorsake vir 

pastorale nood by laerskoolkinders, soos volg: 

Predikante (Moeilikste Hanteerbare) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  10 34,5% 

Egskeiding  22 75,9% 

Ernstige siekte  4 13,8% 

Fisiese voorkoms  2 6,9% 

Gestremdheid 1 3,4% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 7 24,1% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 12 41,4% 

Molestering/ Verkragting 17 58,6% 

Negatiewe groepsdruk 2 6,9% 

Swak akademiese vordering  0 0% 

Verhuising 1 3,4% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  9 31% 

TOTAAL 29 100% 

 

Tabel 10 

 

7.4.4.4. Vraag 4:  By vraag 4 is daar die volgende opmerkings deur respondente 

(predikante) gemaak: 

 Afwesige ouers 

 Armoede 

 Onredelike opvoeders 
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 Swak sportpresteerder of gebrekkige sportaanleg of sporttalent  

 Manier waarop ouers verhoudings met ander kulture en rassegroepe hanteer 

 Gebrek aan helder en duidelike norme en waardes in die ouerhuis 

 Gebrek aan liefde in die ouerhuis 

 Gebrek aan lewensmiddele 

 Gebrekkige geestelike leiding van ouers 

 Dwelmmisbruik  

 

7.4.4.5. Vraag 5:  By vraag 5 het 100% van die respondente (predikante) aangetoon 

dat hulle van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders kan help om hulle 

pastorale nood te verwerk. 

 

7.4.5. Sielkundiges 

 

7.4.5.1. Getalle van terugvoer (Vraag 1):  3 sielkundiges wat in die Kemptonpark-

omgewing met laerskoolkinders werk, is genader om vraelyste per hand te voltooi 

waarna die vraelyste onmiddellik weer opgeneem is.  63 sielkundiges wat in die Oos-

Rand in skole, privaat-praktyke en hospitale werksaam is, is per e-pos genader om 

’n vraelys te voltooi, waarvan daar 26 vraelyste terugontvang is.   
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7.4.5.2. Vraag 2:  Wat vraag 2 van die vraelys betref, was die keuse van die 

respondente (sielkundiges), rakende die drie situasies wat die mees algemene 

oorsake van pastorale probleme by laerskoolkinders is, soos volg: 

Sielkundiges (Mees Algemene) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  17 58,6% 

Egskeiding  22 75,9% 

Ernstige siekte  0 0% 

Fisiese voorkoms  1 3,4% 

Gestremdheid 0 0% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 1 3,4% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 7 24,1% 

Molestering/ Verkragting 6 20,7% 

Negatiewe groepsdruk 14 48,3% 

Swak akademiese vordering  1 3,4% 

Verhuising 0 0% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  18 62,1% 

TOTAAL 29 100% 

 

Tabel 11 
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7.4.5.3. Vraag 3:  Wat vraag 3 van die vraelys betref, was die respondente 

(sielkundiges) se reaksie, rakende die drie moeilikste hanteerbare oorsake vir 

pastorale nood by laerskoolkinders, soos volg: 

Sielkundiges (Moeilikste Hanteerbare) Getal Persentasie 

Blootstelling aan misdaad  6 20,7% 

Egskeiding  19 65,5% 

Ernstige siekte  1 3,4% 

Fisiese voorkoms  1 3,4% 

Gestremdheid 1 3,4% 

Klinies-Sielkundige Afwyking(s) 20 69% 

Mishandeling/ Gesinsgeweld 10 34,5% 

Molestering/ Verkragting 21 72,4% 

Negatiewe groepsdruk 4 13,8% 

Swak akademiese vordering  1 3,4% 

Verhuising 0 0% 

Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood  3 10,3% 

TOTAAL 29 100% 

 

Tabel 12 

 

7.4.5.4. Vraag 4:  By vraag 4 is daar die volgende opmerkings deur respondente 

(sielkundiges) gemaak: 

 Emosionele verwerping en afskeep van emosionele behoeftes deur ouers 

 Erge emosionele stressore soos finansiële nood 

 Dwelmmisbruik onder laerskoolkinders 
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7.4.5.5. Vraag 5:  By vraag 5 het 100% van die respondente (sielkundiges) 

aangetoon dat hulle van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders kan help om 

hulle pastorale nood te verwerk. 
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7.4.6. ’n Samevatting van die Resultate 

 

7.4.6.1. Getalle van terugvoer (Vraag 1):  Die terugvoer uit die 215 vraelyste wat 

terugontvang is, kan soos volg gedifferensieer word: 

Hoedanigheid Vraelyste 

uitgestuur 

Vraelyste 

terugontvang 

(*1) 

Vraelyste 

per hand 

(*2) 

Vraelyste 

elektronies 

(*3) 

Jeugwerker/ Kategeet 68 36 (53%) 20 (56%) 16 (44%) 

Maatskaplike werker 45 24 (53%) 7 (30%) 17 (70%) 

Onderwyser 97 97 (100%) 97 (100%) 0 (0%) 

Predikant 57 29 (51%) 15 (52%) 14 (48%) 

Sielkundige 66 29 (44%) 3 (10%) 26 (90%) 

TOTAAL 333 215 142 (66%) 73 (34%) 

 

Tabel 13 

 

 *1 – Persentasie bereken van die aantal vraelyste wat terugontvang is uit die 

aantal vraelyste wat uitgestuur is. 

 *2 – Persentasie bereken van die aantal vraelyste wat per hand terugontvang 

is, uit die totale aantal vraelyste wat terugontvang is. 

 *3 – Persentasie bereken van die aantal vraelyste wat elektronies 

terugontvang is, uit die totale aantal vraelyste wat terugontvang is. 
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7.4.6.2. Vraag 2:  Die terugvoer van vraag 2 (mees algemene oorsake vir pastorale 

nood by laerskoolkinders) word aangetoon as ’n persentasie wat bereken is van die 

getal aangedui uit die totale aantal respondente, en kan soos volg saamgevat word: 

Vraag 2 J M O P S TOTAAL 

Blootstelling aan 
misdaad  

38,9 45,8 18,6 37,9 58,6 33 

Egskeiding  86,1 70,8 94,8 93,1 75,9 87,9 

Ernstige siekte  8,3 8,3 1 0 0 2,8 

Fisiese voorkoms  2,8 8,3 7,2 3,4 3,4 5,6 

Gestremdheid 0 0 0 0 0 0 

Klinies-Sielkundige 
Afwyking(s) 

8.3 0 4,1 0 3,4 3,7 

Mishandeling/ 
Gesinsgeweld 

30,6 62,5 51,5 20,7 24,1 41,4 

Molestering/ 
Verkragting 

8,3 25 19,6 3,4 20,7 16,3 

Negatiewe groepsdruk 61,1 20,8 50,5 72,4 48,3 51,6 

Swak akademiese 
vordering  

13,9 4,2 24,7 10,3 3,4 15,8 

Verhuising 5,6 0 2,1 10,3 0 3,3 

Verlies van ’n ouer/ 
familielid aan die dood  

36,1 54,2 26,8 48,3 62,1 39,1 

 

Tabel 14 

J = Jeugwerker/ Kategeet  

M = Maatskaplike Werker  

O = Onderwyser  

P = Predikant  

S = Sielkundige 
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7.4.6.3. Vraag 3:  Die terugvoer van vraag 3 (moeilikste hanteerbare oorsake van 

pastorale nood by laerskoolkinders) word aangetoon as ’n persentasie wat bereken 

is van die getal aangedui uit die totale aantal respondente, en kan soos volg 

saamgevat word: 

Vraag 3 J M O P S TOTAAL 

Blootstelling aan       
misdaad  

33,3 12,5 26,8 34,5 20,7 26,5 

Egskeiding  55,6 66,7 45,4 75,9 65,5 56,3 

Ernstige siekte  2,8 0 3,1 13,8 3,4 4,2 

Fisiese voorkoms  5,6 0 6,2 6,9 3,4 5,1 

Gestremdheid 11,1 16,7 4,1 3,4 3,4 6,5 

Klinies-Sielkundige 
Afwyking(s) 

36,1 45,8 22,7 24,1 69 34 

Mishandeling/ 
Gesinsgeweld 

41,7 45,8 53,6 41,1 34,5 46,5 

Molestering/ 
Verkragting 

63,9 83,3 58,8 58,6 72,4 64,2 

Negatiewe groepsdruk 19,4 4,2 25,8 6,9 13,8 18,1 

Swak akademiese 
vordering  

0 4,2 9,3 0 3,4 5,1 

Verhuising 0 0 2,1 3,4 0 1,4 

Verlies van ’n ouer/ 
familielid aan die dood  

25 20,8 42,3 31 10,3 31,2 

Tabel 15 

J = Jeugwerker/ Kategeet  

M = Maatskaplike Werker  

O = Onderwyser  

P = Predikant  

S = Sielkundige 
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7.4.6.4. Vraag 4:  52 reaksies is in totaal ontvang uit die vraelyste wat voltooi is.  By 

nadere bestudering van die voorstelle van die respondente kan die reaksies in die 

volgende algemene groepe verdeel word:  Ouerskapsprobleme;  Swak sosio-

ekonomiese omstandighede;  Klinies-sielkundige probleme;  Geloofsprobleme;  

Omgewingsfaktore;  Verhoudingsprobleme;  en Verslawing.  Die voorstelle van die 

respondente aangaande ander situasies wat aanleiding kan gee tot pastorale nood 

by laerskoolkinders, kan soos volg saamgevat word: 

Respondente Terugvoer J M O P S Totaal 

Ouerskapsprobleme 5 1 12 5 1 24 

Swak sosio-ekonomiese 

omstandighede 

2 1 4 2 1 10 

Klinies-sielkundige 

probleme 

1 0 2 0 0 3 

Geloofsprobleme 1 0 1 0 0 2 

Omgewingsfaktore 0 0 2 2 0 4 

Verhoudingsprobleme 1 3 2 0 0 6 

Verslawing 0 0 1 1 1 3 

 

Tabel 16 

J = Jeugwerker/ Kategeet  

M = Maatskaplike Werker  

O = Onderwyser  

P = Predikant  

S = Sielkundige 



Hoofstuk 7.  Die Identifisering van die Mees Algemene Pastorale Behoeftes van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 

13 jaar aan die hand van ’n Empiriese Ondersoek 

 

196 

 

7.4.6.5.  Vraag 5:  Uit die totale aantal (215) vraelyste wat terugontvang is, het daar 

slegs twee onderwysers aangetoon dat hulle nie van mening is dat Bybelse verhale 

laerskoolkinders kan help om hulle pastorale nood te verwerk nie.  Dit beteken dat 

99,1% van respondente wel van mening is dat Bybelse verhale laerskoolkinders kan 

help om hulle pastorale nood te verwerk. 

 

 

7.5. DIE INTERPRETASIE VAN DIE RESULTATE VAN DIE TERUGVOER VAN 

DIE VRAELYSTE 

 

Vervolgens word die resultate van die terugvoer van die vraelyste geïnterpreteer.  

Die interpretasie word gedoen aan die hand van die differensiasie wat in vraag 1 (die 

hoedanigheid waarin die respondent met laerskoolkinders werksaam is) van die 

vraelys gemaak is.  Die terugvoer van elk van die onderskeie groepe respondente 

word eers verwerk;  daarna word daar ook ’n interpretasie gedoen van die 

saamgevoegde vraelyste. 

 

7.5.1. Jeugwerkers/ Kategete 

 

Jeugwerkers en kategete het egskeiding en negatiewe groepsdruk as die twee mees 

algemene oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders aangedui.  Blootstelling 

aan misdaad, mishandeling en gesinsgeweld, en die verlies van ’n ouer of familielid 

aan die dood is in ’n mindere mate deur jeugwerkers en kategete as ’n oorsaak van 

pastorale nood aangetoon.  Wat die vraag na die moeilikste hanteerbare oorsake 

van pastorale nood by laerskoolkinders betref, het jeugwerkers en kategete 

egskeiding, mishandeling en gesinsgeweld, en molestering en verkragting aangedui.   
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Ouerskapsprobleme en swak sosio-ekonomiese toestande het uit die vraelyste na 

vore getree as oorsake van pastorale nood wat nie in die vraelys verreken is nie.  

100% van die jeugwerkers en kategete was van mening dat Bybelse verhale 

laerskoolkinders kan help om pastorale nood te verwerk. 

 

7.5.2. Maatskaplike Werkers 

 

Maatskaplike werkers het in hulle vraelyste aangetoon dat hulle van mening is dat 

egskeiding, mishandeling en gesinsgeweld, en die verlies van ’n ouer of ’n familielid 

aan die dood die mees algemene oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders is.  

Hieruit is dit opmerklik dat maatskaplike werkers die hoogste syfer van al die 

geraadpleegde groepe aangaande mishandeling en gesinsgeweld aantoon.  Dit kan 

daaraan toegeskryf word dat maatskaplike werkers waarskynlik die meeste van die 

geraadpleegde groepe met mishandeling en gesingsgeweld te make het.  Vir 

maatskaplike werkers is egskeiding, en molestering en verkragting die moeilikste 

oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders om te hanteer.  Klinies-sielkundige 

afwykings, en mishandeling en gesingsgeweld word ook deur maatskaplike werkers 

as moeilik hanteerbaar beskou, maar in ’n mindere mate as egskeiding, en 

molestering en verkragting. 

 

Wat die voorstelle uit die vraelyste rakende enige ander oorsake tot pastorale nood 

betref, het maatskaplike werkers baie klem gelê op verhoudingsprobleme rakende 

pleegsorg, gesinsdinamika en in families.  Dit kan daaraan toegeskryf word dat 

maatskaplike werkers uit die aard van hulle professie baie met hierdie tipe oorsaak 

van pastorale probleme te doen kry.  Al die maatskaplike werkers wat vraelyste 

beantwoord het, het aangetoon dat hulle van mening is dat Bybelse verhale wel 

laerskoolkinders kan help om hulle pastorale nood te verwerk. 
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7.5.3. Onderwysers 

 

Uit die onderwysers se reaksie op die vraelyste wat aan hulle uitgedeel is, het dit na 

vore getree dat hulle van mening is dat egskeiding, mishandeling en gesinsgeweld, 

en negatiewe groepsdruk die mees algemene oorsake van pastorale nood by 

laerskoolkinders is.  In vergelyking met die ander groepe wat geraadpleeg is, het 

onderwysers ’n baie lae syfer weergegee wat die dood van ’n ouer of ’n familielid 

betref. Onderwysers is van mening dat mishandeling en gesinsgeweld, en 

molestering en verkragting die moeilikste oorsake van pastorale nood is om te 

hanteer.  Hier is dit opmerklik dat onderwysers se resultate rakende egskeiding as 

die moeilikste hanteerbare oorsaak van pastorale nood by laerskoolkinders, 

opmerklik afwyk van die totale resultate.   

 

Onderwysers was baie krities teenoor ouers in die voorstelle wat hulle gemaak het 

rakende die oorsake van pastorale nood wat nie op die vraelys vermeld is nie.  ’n 

Beduidende persentasie van onderwysers het probleme rondom ouerskap in hierdie 

opsig uitgewys.  Sosio-ekonomiese omstandighede is ook meer as die ander 

opmerkings vermeld.  Uit die groep van die onderwysers was daar die enigste 

negatiewe reaksie (twee onderwysers) wat nie glo dat Bybelse verhale 

laerskoolkinders kan help om pastorale nood te kan verwerk nie.   

 

 

7.5.4. Predikante 

 

Dit is opmerklik dat die resultate van die terugvoer van predikante die meeste 

ooreenstem met die totale gemiddelde resultate van al vyf groepe gekombineerd.  

Egskeiding, negatiewe groepsdruk en die verlies van ’n ouer of ’n familielid aan die 
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dood is volgens predikante die mees algemene oorsake van pastorale nood by 

laerskoolkinders.  Hulle toon ook in ooreenstemming met die totale resultate aan dat 

egskeiding, mishandeling en gesinsgeweld, en molestering en verkragting die 

moeilikste oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders is om te hanteer.  

Blootstelling aan misdaad en die dood van ’n ouer of ’n familielid is ook moeilik om te 

verwerk volgens predikante. 

 

Soos by onderwysers en jeugwerkers, het predikante melding gemaak van probleme 

met ouerskap en swak sosio-ekonomiese omstandighede, toe hulle die geleentheid 

gekry het om oorsake vir pastorale nood te kan vermeld wat nie in die vraelys 

opgeneem is nie.  100% van die predikante wat in die vraelyste geraadpleeg is, het 

geglo dat Bybelse narratiewe wel laerskoolkinders kan help om hulle pastorale nood 

te kan verwerk. 

 

7.5.5. Sielkundiges 

 

Sielkundiges het, net soos met die ander groepe wat geraadpleeg is, egskeiding 

baie sterk aangetoon as die mees algemene oorsaak van pastorale nood by 

laerskoolkinders.  Mishandeling en gesinsgeweld, negatiewe groepsdruk en die dood 

van ’n ouer of familielid het ook sterk na vore getree as oorsake van pastorale nood 

by laerskoolkinders, wat die mening van sielkundiges betref.  Soos die ander groepe 

het sielkundiges ook aangetoon dat hulle egskeiding, en molestering en verkragting 

beskou as die moeilikste hanteerbare oorsake vir pastorale nood by 

laerskoolkinders.  Wat egter uitsonderlik is in vergelyking met die ander groepe, is 

dat sielkundiges klinies-sielkundige afwykings baie hoër aanskryf as ’n moeilik 

hanteerbare oorsaak van pastorale nood, as by enige van die ander groepe.  Dit kan 

daaraan toegeskryf word dat die ander groepe wat geraadpleeg is nie baie met 

klinies-sielkundige oorsake te doen kry nie, en derhalwe dit nie as moeilik 

hanteerbaar beskou nie. 
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Sielkundiges het die minste van al die groepe ander oorsake vir pastorale nood (wat 

nie op die vraelys ingesluit was nie) aangetoon.  Uit al die vraelyste was daar net 

drie opmerkings, waarvan twee melding gemaak het van emosionele stressore in die 

lewens van kinders.  Sielkundiges is dit eens dat Bybelse verhale laerskoolkinders 

kan help om hulle pastorale nood te verwerk. 

 

7.5.6. Die Geheelbeeld van die Vraelyste 

 

Wanneer al die geraadpleegde groepe (jeugwerkers, maatskaplike werkers, 

onderwysers, predikante en sielkundiges) se resultate saamgevoeg word, toon dit 

dat egskeiding by verre aangedui word as die mees algemene oorsaak vir pastorale 

nood by laerskoolkinders.  Mishandeling en gesinsgeweld, negatiewe groepsdruk en 

die dood van ’n ouer of familielid is ook deur die groot groep aangedui as algemene 

oorsake van pastorale nood.   

 

Wat die moeilikste hanteerbare oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders 

betref, het die meerderheid van die respondente aangetoon dat hulle egskeiding, 

mishandeling en gesinsgeweld, en molestering en verkragting beskou as die drie 

moeilikste oorsake van pastorale nood om te hanteer.  Klinies-sielkundige afwykings 

en die verlies van ’n ouer of familielid aan die dood het in ’n mindere mate na vore 

getree as oorsake wat as moeilik hanteerbaar beskou word. 

 

As al die response van die respondente rakende bykomende oorsake van pastorale 

nood by laerskoolkinders saamgevoeg word, kom dit na vore dat daar ’n sterk 

mening is dat probleme met ouerskap ’n belangrike oorsaak vir pastorale nood is wat 

nie in die opstel van die vraelys verreken is nie.  Uiteenlopende opmerkings is 
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gemaak oor die probleme wat daar in ouerhuise voorkom, maar daar kan hieruit 

afgelei word dat probleme in ouerhuise ’n belangrike oorsaak van pastorale nood by 

laerskoolkinders is.  Swak sosio-ekonomiese omstandighede het in ’n mindere mate 

na vore gekom as nog ’n oorsaak van pastorale nood. 

 

7.6. SAMEVATTING 

 

Die kwantitatiewe empiriese navorsing wat in hierdie hoofstuk gedoen is, het  

duidelike resultate opgelewer ten opsigte van die mees algemene oorsake van 

pastorale nood by laerskoolkinders, asook die oorsake van pastorale nood wat die 

moeilikste hanteerbaar is.  Die resultate van die reaksie van die respondente in die 

geheel, kan soos volg saamgevat word: 

 

7.6.1. Mees algemene oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders: 

 Egskeiding 

 Negatiewe groepsdruk 

 Mishandeling en gesinsgeweld 

 Verlies van ’n ouer/ familielid aan die dood 

 

7.6.2. Moeilikste hanteerbare oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders: 

 Molestering/ verkragting 

 Egskeiding 

 Mishandeling en gesinsgeweld 
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Respondente het verder aangetoon dat probleme in die ouerhuis ’n belangrike 

oorsaak van pastorale nood by laerskoolkinders is. 

 

Die resultate van hierdie kwantitatiewe empiriese navorsing is bepalend vir die 

kwalitatiewe empiriese navorsing (waar gevallestudies van laerskoolkinders wat 

pastorale nood beleef, gedoen word) wat in hoofstuk 9 volg.  Met ’n duidelike 

aanduiding van watter pastorale oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders die 

mees algemene en die moeilikste hanteerbare is, kan die mees relevante 

gevallestudies gekies word vir die kwalitatiewe deel van die navorsing in hierdie 

studie. 
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HOOFSTUK 8 

 

 

Riglyne vir die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die Pastorale 

Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 Jaar  

 

In hierdie hoofstuk word daar ondersoek ingestel na riglyne vir die toepassing van 

Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan kinders tussen die ouderdom van 

6 en 13 jaar.  In die eerste gedeelte van die hoofstuk word daar riglyne neergelê aan 

die hand van ’n kort literatuurstudie vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat.  In die tweede gedeelte van die hoofstuk word riglyne neergelê aan die 

hand van uitgesoekte Bybelse narratiewe om aan te toon hoedat die gekose Bybelse 

narratiewe toepaslik is in die pastorale versorging van laerskoolkinders (tussen 6 en 

13 jaar).  Die hoofstuk word afgesluit deur ’n samevatting van die riglyne vir die 

toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Daar word in die hoofstuk ’n keuse uitgeoefen om 

Bybelse narratiewe deur middel van vertelling en van voorlesing te doen.  Hierdie 

metodes word in die hoofstuk geïllustreer.   

 

8.1. RIGLYNE VIR DIE GEBRUIK VAN BYBELSE NARRATIEWE IN DIE 

PASTORAAT 

 

Carl G. Jung, bekende sielkundige, het die volgende oor die Bybel en die sielkunde 

gesê:  “We must read our Bible or we shall not understand psychology.  Our 

psychology, whole lives, our language and imagery are built upon the Bible.” (Ellens 

& Rollins 2004: 75).  Hoewel Jung volgens Ellens & Rollins (2004: 76) baie besware 

het teen die manier waarop die Protestantse geloof inslag vind in mense se lewens 



Hoofstuk 8.  Riglyne vir die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders tussen die 

Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

204 

 

(Ellens & Rollins 2004: 80 - 86) en hierdie uitspraak geensins op die terapeutiese 

gebruik van Bybelse narratiewe dui nie, toon hierdie uitspraak van Jung wel dat die 

Bybel ’n belangrike rol speel in die verstaan van die mens se psige en dat die Bybel 

ook ’n bepaalde invloed in ’n mens se lewe kan hê. 

 

8.1.1. Die Prominensie van Bybelse Narratiewe in die Pastoraat 

 

Vanuit die voorafgaande hoofstukke in hierdie studie ontstaan ’n vraag na riglyne vir 

die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat.  In sy lering het Jesus ten 

minste 30 stories of gelykenisse vertel en daarmee het Hy belangrike beginsels 

neergelê (Reiner 2005: 19).  Bybelse narratiewe is kunstig gekonstrueer om ’n 

geestelike waarheid oor te dra.   

 

In sy klassieke werk Notes on the Parables of our Lord, skryf die Aartsbiskop 

Trench: 

 

“We may assume as certain, that the general aim of our Lord in teaching by 

parables, was wither to illustrate or to prove, that thus to make clearer, the 

truths which He had in hand.  Had our Lord spoken naked spiritual truth, how 

many of His words would have entirely passed away from the hearts and 

memories of His hearers.  But being imparted to them in this form, under some 

lively image, or in some brief by interesting narrative, they awakened attention, 

and excited inquiry; ... When the Spirit brought all things to their remembrance, 

He quickened the forms of truth, which they already possessed, with the power 

and spirit of life.  Gradually, the meanings of what they had heard, unfolded 

themselves.  And thus must it ever be with all true knowledge, which is not the 

communication of information, but the planting seeds of truth, which shall take 
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root in the new soil, and striking roots downward, and sending their branches 

upward, shall grow into goodly trees.” (Trench 1961: 5, 7, 11) 

 

Vanuit hierdie stelling van Trench (1961: 5, 7, 11) is dit duidelik dat Bybelse 

narratiewe nie bloot beperk kan word tot die klassifisering daarvan in fabels, mites 

en allegorieë nie, maar dat Bybelse narratiewe geestelike waarhede kommunikeer 

wat op ’n besonderse manier in die verteltrant inslag vind in die hoorder se lewe 

(Reiner 2005: 19).  Die gebruik van Bybelse narratiewe in die teologie word dikwels 

beperk tot ’n deduktiewe gebruik wanneer Bybelse narratiewe ontleed word en daar 

eksegese daarvan gedoen word.  In die pastorale milieu is dit egter die induktiewe 

eienskappe van Bybelse narratiewe wat van besondere waarde is.   

 

8.1.2. ’n Post-postmoderne Epistemologie vir die Gebruik van Bybelse 

Narratiewe?  

 

Reiner (2005: 19) beskryf die induktiewe karakter van Bybelse narratiewe.  Die 

waarheid wat die mens self ontdek deur sy ondervinding van sekere situasies, 

tesame met wat die mens rondom hom waarneem, het die mag om ’n mens se lewe 

te verander.  Hierdie waarheid wat die mens self ontdek, is veel kragtiger in ’n mens 

se lewe as blote kennis-waarheid wat kognitief gekommunikeer word.  Dit is 

noodsaaklik dat ’n mens waarheid integreer in sy volle menswees en nie net op 

kognitiewe vlak nie.  Reiner (2005: 19) wys op die integrasie van die regterbrein (die 

nieverbale deel van ’n mens se brein wat baie sterk geassosieer word met ons 

ervaringe en keuses) met die verbale linkerbrein wat noodsaaklik is vir ’n 

daadwerklike impak op die keuses wat mense uitoefen.  Verandering word baie 

sterker in mense se lewens teweeg gebring wanneer hulle direk benader word met 

narratiewe waarmee hulle kan identifiseer, en wat terselfdertyd ook waarheid 

kommunikeer (Reiner 2005: 19).  Hierdie argument toon aan dat Bybelse narratiewe 
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’n kragtige rol kan speel in die terapeutiese situasie waar verandering in die lewe van 

die kliënt noodsaaklik is.   

 

Lee (2001: 17) waarsku teen die oormatige gebruik van die narratiewe tegniek van 

dekonstruksie (vergelyk 3.6. van hoofstuk 3).  Hy is baie krities teenoor die 

oormatige gebruik van dekonstruksie, aangesien dit die kliënt gaandeweg in ’n 

negatiewe lig uitbeeld, wat ’n mate van antagonisme kan skep teenoor die insette 

van die pastor in die pastorale proses.  Lee (2001: 17) wys ook uit dat hierdie 

tegniek lei tot ’n sinnelose aanwending van relativisme in die pastorale gesprek 

wanneer dit oormatig aangewend word in die postmoderne gees van ons tyd.   

 

In reaksie hierop, skryf Phiel (2001: 27) die volgende:  

“Narrative therapy is best viewed as neither all good nor all bad, but as one 

more therapy modality that, if understood critically and used properly, can 

facilitate the important goal of emotional healing...  Narrative therapists assert 

that because they are necessarily suspect, all metanarratives should be 

deconstructed during consultation.  Clearly, this imperative is contrary to 

esteeming the story of the Bible as our authoritative metanarrative.” 

Vroeër in sy artikel omskryf Phiel (2001: 25) ’n metanarratief as: 

“A metanarrative is a comprehensive explanation of the cosmos and the role of 

beings within it.  Other names for metanarratives are master narratives, cultural 

stories, and world views.” 

Reiner (2005: 20) beskryf die metanarratiewe van die Bybel as die primêre middele 

vir verandering waardeur genesing, in geloof, kan plaasvind.  Deur die mens se 

geloof word die genade en vergifnis van God aanvaar en het die mens deel aan die 

sterwe en opstanding van Christus en is die mens voortdurend in geloof bewus van 

die liefde van God wat daar in Christus vir hom is.  So ’n aktiewe geloof is die 

beginpunt van enige helingsproses waarin die mens sy onsekerheid en swak 
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selfbeeld oorkom en ’n nuwe identiteit in Christus vind.  In hierdie opsig skryf Phiel 

(2001: 28) in sy artikel: 

“... The major difference between narrative therapy’s postmodern and a 

Christian worldview is that Christians derive their new identity by connecting to 

a larger story – one that they did not make up for themselves.  Indwelling this 

metanarrative brings possibilities for grace, forgiveness, and deeper 

connection.  Christian counsellors should keep this fundamental distinction in 

mind as they, from a position of faith, employ narrative therapy techniques.” 

In ’n kritiese beskouing van Phiel (2001: 28) se stelling hierbo, kan daar sekerlik 

geargumenteer word dat die postmoderne samelewing en die Christendom nie 

noodwendig in opposisie teenoor mekaar staan nie.  Wat Phiel (2001: 28) se stelling 

wel baie sterk na vore bring, is dat dit vir ’n mens belangrik is om benewens sy eie 

lewensverhaal, ook ’n verbintenis met ’n groter verhaal (die Skrif) te hê.  In die 

narratiewe terapeutiese proses is dit derhalwe noodsaaklik dat die lewensverhaal 

van die kliënt in kontak met die narratiewe van die Bybel kom, sodat heling kan 

plaasvind.  Reiner (2005: 20) wys egter daarop dat hierdie proses beide die 

lewensverhaal van die kliënt en die waarheid van die Bybelse narratiewe behoorlik 

behoort te verreken.   

 

In hierdie opsig is dit belangrik om op te merk dat bloot ’n postmoderne 

epistemologiese keuse nie voldoende in die pastoraat is nie.  ’n Suiwer postmoderne 

epistemologiese keuse vir die pastoraat sal die induktiewe karakter van Bybelse 

narratiewe misken en derhalwe in die pastoraat bloot fokus op die lewensverhaal 

van die kliënt.  Aan die ander kant is daar vanuit postmoderne kringe baie kritiek op 

’n diakoniologiese epistemologiese keuse, wat (vanuit ’n postmoderne oogpunt) nie 

voldoende aandag skenk aan die lewensverhaal van die kliënt nie.   

 

Die vraag ontstaan of daar ’n middeweg is.  In die gevolgtrekking van hoofstuk 3 in 

hierdie studie (vergelyk 3.7. van hoofstuk 3), word daar ’n keuse uitgeoefen in die 
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pastoraat vir Pratt (1990: 32 - 41) se gesagvolle-dialoog model, waarin die gesag 

van die Skrif en die krag van dialoog vanuit die lewensverhaal van die kliënt ewe 

veel gewig dra.  Dit is in hierdie lig wat die riglyne vir die toepassing van Bybelse 

narratiewe in die pastorale situasie in hierdie hoofstuk neergelê word.  Kan daar 

gepraat word ’n post-postmoderne epistemologie?  In die lig van die keuse vir die 

gesagvolle-dialoog model van Pratt (1990: 32 - 41), is die antwoord op die vraag ’n 

soekende “ja” en word daar in hierdie studie ’n keuse uitgeoefen vir ’n “post-

postmoderne” epistemologiese benadering tot die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastoraat.  Dit is ’n epistemologiese keuse wat sterk klem lê op die induktiewe 

gebruik van Bybelse narratiewe in die terapeutiese proses, maar wat net so sterk 

fokus op die narratief (lewensverhaal) van die kliënt.  Die induktiewe gebruik van 

Bybelse narratiewe en die verstaan en interpretasie van die lewensverhaal van die 

kliënt is twee kante van ’n pendulum waarin daar ’n ewewig gevind moet word.   

 

 

8.1.3. ’n Proses-omskrywing vir die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die 

Pastoraat 

 

In die pastorale proses moet Bybelse narratiewe daarom op ’n interafhanklike wyse 

met die narratief van die kliënt aangewend word om heling te bewerkstellig.  In 

hierdie opsig is die leiding van die Heilige Gees onontbeerlik.  Die volgende proses-

omskrywing vir die gebruik van Bybelse Narratiewe in die pastoraat word vervolgens 

aan die hand gedoen: 

 

8.1.3.1. Gebed:  In afhanklikheid van God moet die pastor in gebed bid om die 

leiding van God om die toepaslike keuse van ’n Bybelse narratief tot die situasie te 

maak.  Sonder die werking van die Heilige Gees sal die pastor nie in staat wees om 

God se bedoeling met die pastorale proses duidelik te kan raaksien nie (Janse van 
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Rensburg & Kruger 2008: 106).  In gebed stel die pastor homself beskikbaar as ’n 

instrument vir God se werking deur die pastorale proses wat plaasvind.  In gebed, en 

die daaropvolgende harde werk, rus die Heilige Gees die pastor toe om op ’n 

gepaste wyse met die Bybel, en Bybelse narratiewe, in die pastorale proses om te 

gaan (Janse van Rensburg & Kruger 2008: 107). 

 

8.1.3.2.  Verken die narratief van die kliënt:  In die verkennende gesprekke wat die 

pastor met die kliënt het, moet die kliënt die geleentheid gegun word om sy narratief 

of lewensverhaal binne die pastorale ruimte behoorlik te konstrueer.  Gedurende 

hierdie proses is dit belangrik dat die pastor die kritiese storielyn(e) van die kliënt se 

narratief identifiseer.  Müller (1996: 97 - 105) se model van narratiewe betrokkenheid 

in pastorale versorging is hier van toepassing.  Hierdie storielyn(e) van die kliënt se 

narratief gaan bepalend wees tot die keuse van ’n toepaslike Bybelse narratief wat in 

die pastorale proses aangewend gaan word.  Die eerste drie elemente van die 

“Gespreksagenda” van Müller (1996: 107 – 116), nl. die verhaal van nood, ’n verhaal 

met ’n storie (verlede) en ’n verduisterde toekomsverhaal, kom hier ter sprake 

(vergelyk 3.2. in hoofstuk 3).  Botha (2003: 181) se verwysing na narratiewe van die 

kliënt as vensters van die lewe van die kliënt kan hier in gedagte gehou word.  Die 

proses van die vertelling van sy narratief of lewensverhaal in die terapeutiese 

omgewing het opsig self ’n helende effek (Robertson 1990: 35).   

 

8.1.3.3. Bedien Bybelse narratiewe binne ’n verbondskonteks: In die pastorale 

gesprek waar hoop bedien word, staan die verbondsverhouding tussen God en sy 

kinders sentraal (De Klerk 1985: 23 - 28).  Geen Bybelse narratief wat in ’n pastorale 

gesprek gebruik word, staan los van die verbondskonteks waarbinne die pastoraat 

plaasvind nie.  Binne die konteks van die verbond kan die trou en omgeekarakter 

van die verbond beklemtoon word, vermaning kan plaasvind en die 

verbondsverhouding van die kliënt kan weer herstel word (Janse van Rensburg 

1996: 152 – 165) (vergelyk 3.2. in hoofstuk 3). 
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8.1.3.4. Kies ’n toepaslike Bybelse narratief:  Dit is eers op hierdie punt in die 

pastorale gesprek dat die pastor kan begin om ’n keuse uit te oefen vir ’n toepaslike 

Bybelse narratief.  Die verskillende elemente van gebeure in die kliënt se narratief 

wat vertel is, moet hier verreken word.  ’n Deeglike studie van die potensiële Bybelse 

narratiewe is verder noodsaaklik voordat ’n finale keuse van ’n toepaslike Bybelse 

narratief uitgeoefen word (Janse van Rensburg & Kruger 2008: 116).  Die 

lewensverhaal van die kliënt en die Bybelse narratief wat gekies word, moet met 

mekaar versoenbaar wees – in die opsig dat die storielyn in breë terme ooreenstem, 

die ervaringe van die karakters in die Bybelse narratief ook breedweg ooreenstem 

met die ervaringe van die kliënt en/of die kliënt moet ten nouste kan identifiseer met 

die karakter(s) van die Bybelse narratief (Robertson 1990: 36 – 39). 

 

8.1.3.5. Die vertel van ’n Bybelse narratief:  Wanneer die keuse van ’n Bybelse 

narratief uitgeoefen is, gaan die pastor voort om die Bybelse narratief in sy eie 

verteltrant aan die kliënt te vertel.  Dit is noodsaaklik dat die pastor die Bybelse 

narratief in sy eie taal (wat relevant is tot die terapeutiese konteks) vertel (Arthur 

2007: 11).  Deur die Bybelse narratief eers self te vertel, bring die pastor 

geloofwaardigheid aan die vertelling, wat die kliënt se identifisering met die verhaal 

vergemaklik (Novelli 2008: 93 – 100).  Die aanvanklike mondelingse vertelling van 

die pastor, prikkel die nuuskierigheid van die kliënt wat hom motiveer om verder 

ondersoek in te stel na die Bybelse narratief wat vertel word.  Deurdat die pastor die 

Bybelse narratief bloot vertel, word die indruk by die kliënt geskep dat die pastor 

langs die kliënt stelling inneem in die verwerking van sy pastorale probleme (Root 

2009: 49 - 64) (vergelyk 4.3.1. in hoofstuk 4). 

 

8.1.3.6. Die lees van ’n Bybelse narratief:  Nadat die Bybelse narratief mondelings 

deur die pastor gekommunikeer is en die nuuskierigheid van die kliënt geprikkel is, 

kan die pastor voortgaan om die Bybelse narratief uit die Bybel aan die kliënt voor te 
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lees.  Die rede vir die voorlesing is om verdere ondersoek en studie deur die kliënt te 

stimuleer.  Voorlesings kan selfs herhaal word om die kliënt by te staan in die 

integrasie van die Bybelse narratief met sy eie narratief.  Die tegnieke wat in “Die 

Seisoen van Luister” voorgestel word (herhalende lees, die gebruik van verskillende 

vertalings, die gebruik van stillees) kan hier aangewend word (Smit 2002: 113 - 130).  

 

8.1.3.7. Reflektiewe gebed:  Die behandeling van die gekose Bybelse narratief kan 

afgesluit word met reflektiewe gebed.  Met die geleentheid vir reflektiewe gebed, 

deur die pastor en/of die kliënt, word daar geantwoord op die waarheid van die 

betrokke Bybelse narratief in die lewe van die kliënt.  Deurdat die kliënt self deel is 

van die gebed, vind die waarheid van die betrokke Bybelse narratief verder inslag in 

die lewensverhaal van die kliënt (Root 2009: 136). 
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8.1.3.8. ’n Samevatting van die proses-omskrywing van die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastoraat:  Die bogenoemde elemente kan soos volg 

skematies saamgevat word: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. 

 

Die proses, soos hierbo uiteengesit, kan in die pastorale proses herhaal word indien 

die terapeutiese situasie dit vereis. 

 

 

 

 

 

Gebed 

Verken die narratief van die kliënt 

Bedien Bybelse narratiewe 

binne ’n verbondskonteks 

Kies ’n toepaslike Bybelse narratief 

Vertel van die Bybelse narratief 

Lees van die Bybelse narratief 

Reflektiewe gebed 
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8.2. TOEPASSING VAN SPESIFIEKE BYBELSE NARRATIEWE IN DIE 

PASTORAAT AAN LAERSKOOLKINDERS (6 TOT 13 JAAR) 

 

Vervolgens word daar aan die hand van sewe Skrifgedeeltes ’n aanduiding gegee 

van die wyse waarop Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders (6 tot 

13 jaar) toegepas word.  In aansluiting by 8.1.5. hierbo, word daar eers begin met ’n 

voorbeeld van die vertelling van die Bybelse narratief.  Dit word gevolg deur ’n 

aanduiding van die verbintenisse wat daar kan wees tussen die betrokke Bybelse 

narratief en spesifieke pastorale situasies wat laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) (na 

aanleiding van die resultate in hoofstuk 7 – vergelyk 7.6.) beleef. 

 

8.2.1. Markus 10: 13, 14;  “Jesus Seën die Kindertjies” 

 

8.2.1.1. ’n Vertelling van “Jesus seën die kindertjies”:  Die mense het gehoor van 

Jesus en van al die wonders wat Jesus doen.  Hulle het hulle kindertjies gebring 

sodat Jesus aan hulle kan raak.  Hulle het geglo dat as Jesus aan hulle kindertjies 

raak, hulle ’n spesiale seën van Jesus sou ontvang (Evans 2001: 93).  Die dissipels 

van Jesus het gedink die mense gaan Jesus se werk onderbreek of Hom pla as hulle 

die kindertjies na Hom toe bring en het met die mense daaroor geraas.  Jesus het 

gesien hoe die dissipels probeer om die kinders van Hom af weg te vat en Hy was 

kwaad daaroor (Williamson 1983: 178).  Hy het gesê:  “Los die kindertjies sodat hulle 

na My toe kan kom.  Moet hulle nie keer nie, want God se koninkryk is vir mense 

soos hulle!” 

 

8.2.1.2.  Die toepassing van “Jesus Seën die Kindertjies”:   

 Molestering en verkragting/ Mishandeling en gesinsgeweld:  ’n Kind wat 

molestering of verkragting, of mishandeling of gesinsgeweld beleef het 
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(vergelyk 4.2.5.1. en 4.2.5.2. in hoofstuk 4), kan troos vind in die feit dat Jesus 

gretig was om die kindertjies te sien en dat Hy graag die kindertjies wou seën.  

Dit is ook van betekenis dat Jesus adamant daarop aandring om die kinders 

te seën al wou ander volwassenes dit van hulle weerhou.  Dit dra vir ’n kind 

die boodskap dat Jesus omgee, ten spyte van ander volwassenes wat slegte 

dinge doen. 

 Egskeiding:  Kinders wat beleef dat hulle ’n aandeel in hulle ouers se 

egskeiding het (vergelyk 4.2.5.3. in hoofstuk 4), kan met die vertel van hierdie 

narratief begelei word tot ’n verstaan dat volwassenes soms foute maak, soos 

die dissipels ’n fout gemaak het om die kinders van Jesus af te wil weghou, 

maar dat Jesus bly was om die kinders te sien en dat dit nie hulle skuld was 

dat die dissipels so negatief opgetree het nie. 

 

8.2.2. Johannes 6: 1 – 14;  “Die Vermeerdering van die Brood” 

 

8.2.2.1. ’n Vertelling van “Die vermeerdering van die brood”:  Eendag het Jesus 

na die ander kant van die see van Galilea toe gegaan.  Die mense het gesien hoe 

Jesus die siekes gesond maak en baie mense het agter Hom aangekom.  Jesus het 

eenkant gaan sit saam met sy dissipels.  Omdat die Paasfees naby was, was Jesus 

bekommerd toe Hy die groot getalle mense sien wat na Hom toe aangekom het.  Hy 

het vir Filippus gevra:  “Waar sal ons vir al hierdie mense kos kry?”  Jesus het in sy 

hart geweet waar hulle kos sou kry, maar Hy het dit net vir Filippus gevra om te kyk 

of hy sou glo (Sloyan 1988: 64).  Filippus het vir Jesus geantwoord:  “Tweehonderd 

mense se salaris is nie eens genoeg om vir al hierdie mense kos te gee nie!”  ’n 

Ander dissipel, Andreas, bring toe ’n seuntjie met vyf brode en twee vissies na Jesus 

toe, maar hy het steeds gewonder hoe hulle dit sal regkry om vir al die mense kos te 

gee.  Jesus het gesê dat al die mense op die gras rondom hulle moet sit.  Toe hulle 

gaan sit het en die dissipels hulle almal tel, was daar omtrent vyfduisend mense!  

Jesus het die brode geneem by die seuntjie en ’n tafelgebed gedoen om vir sy Vader 
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dankie te sê.  Daarna het Hy begin om die brood en vis vir die mense uit te deel.  

Almal het geëet soveel as wat hulle wou hê en toe almal klaar geëet het, het Jesus 

vir sy dissipels gesê om al die kos bymekaar te maak sodat niks mors nie.  Daar het 

twaalf mandjies vol kos oorgebly!  Die mense het gesien dat Jesus ’n wonderwerk 

gedoen het en hulle het vir mekaar gesê:  “Hierdie man is die Profeet vir Wie ons al 

lankal wag!”  (Beasley-Murray 1999: 82). 

 

8.2.2.2. Die toepassing van “Die Vermeerdering van die Brood”: 

 Verlies van ’n ouer/ Egskeiding:  Kinders wat ’n ouer of ouers aan die dood 

afstaan en kinders wat ’n egskeiding van hulle ouers beleef, is dikwels 

bekommerd oor hoe hulle wat agterbly gaan oorleef wat lewensmiddele betref 

(vergelyk 4.2.5.10. en 4.2.5.3. in hoofstuk 4).  Die bekommernis van die 

dissipels toe hulle die baie mense sien aankom het en nie ’n plan gehad het 

om vir almal kos te gee nie, is iets waarmee ’n kind wat ’n ouer of ouers aan 

die dood afgestaan het en kinders wat ’n egskeiding van hulle ouers beleef, 

kan identifiseer.  Die manier waarop Jesus voorsien deur ’n wonderwerk te 

doen, is ’n bron van troos vir kinders wat ’n ouer of ouers aan die dood 

afgestaan het en kinders wat ’n egskeiding van hulle ouers beleef.   

 Egskeiding:  Kinders wat ’n egskeiding van hulle ouers beleef, voel dikwels 

asof hulle in die pad is en net ’n beslommernis vir hulle ouers is (vergelyk 

4.2.5.3. in hoofstuk 4).  Dit gebeur veral wanneer hulle heen en weer tussen 

Ma en Pa moet gaan.  Die feit dat Jesus ’n seuntjie gebruik in die uitvoering 

van die wonderwerk, kan as ’n bron van bemoediging vir kinders aangewend 

word wanneer hulle oortollig en in die pad van hulle ouers voel. 
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8.2.3. Johannes 11: 1 – 44;  “Jesus Wek vir Lasarus uit die Dood op” 

 

8.2.3.1. ’n Vertelling van “Jesus wek vir Lasarus uit die dood op”:  Jesus het ’n 

vriend gehad wat baie siek was.  Sy naam was Lasarus en Maria was sy suster.  Die 

susters Maria en Martha het vir Jesus ’n boodskap gestuur:  “Here, die man vir wie U 

baie lief is, is baie siek.”  Toe die boodskap by Jesus uitkom, het Hy geantwoord:  

“Hierdie siekte van Lasarus gaan nie oor sy dood nie, maar is ter wille van die eer 

van God en sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” (Beasley-

Murray 1999: 181).  Jesus was baie lief vir Martha en haar suster, maar het nie 

dadelik gegaan toe Hy gehoor het van Lasarus se siekte nie.  Na twee dae het Hy vir 

sy dissipels gesê:  “Kom ons gaan na Judea, waar Lasarus is.”  Sy dissipels was 

verbaas en het gesê:  “Rabbi, hulle wou nou die dag nog vir U daar stenig, en nou 

wil U weer soontoe gaan?”  Jesus het daarop gesê:  “Daar is twaalf ure in die dag, 

nie waar nie?  As iemand in die dag loop, sal hy nie val nie, want in die lig kan hy 

sien waar hy loop, maar as hy in die nag loop, sal hy val, want hy kan nie sien waar 

hy loop nie.” (Sloyan 1988: 141).  Verder het Jesus vir sy dissipels gesê:  “Ons 

vriend Lasarus slaap en Ek moet hom gaan wakker maak.”  Die dissipels het 

geantwoord:  “Here, as hy dan slaap, sal hy mos gesond word.”  Eintlik het Jesus 

van Lasarus se dood gepraat, al het sy dissipels gedink Hy praat van slaap.  Toe het 

Jesus baie reguit vir hulle gesê:  “Lasarus is dood.  Ter wille van julle is Ek bly Ek 

was nie daar nie, sodat julle in My kan glo.  Kom ons gaan na Lasarus toe.” 

 

Met Jesus se aankoms het Hy gehoor dat Lasarus al vier dae tevore begrawe was.  

In Betanië, naby Jerusalem, was daar baie mense bymekaar om vir Martha en Maria 

te vertroos.  Toe Martha hoor dat Jesus op pad is, het sy Hom tegemoet gegaan, 

maar Maria het in die huis bly sit.  Martha het vir Jesus gesê:  “Meester, as U hier 

was, sou Lasarus nie doodgegaan het nie, maar selfs nou weet ek dat God alles sal 

gee wat U van Hom vra.”  Jesus het haar geantwoord:  “Jou broer sal opstaan uit die 

dood.”  Martha het gesê:  “Ek weet hy sal eendag weer opstaan wanneer al die 

dooies opstaan op die laaste dag.”  Toe sê Jesus vir haar:  “Ek is die opstanding!  
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Wie ook al in My glo, sal lewe, al gaan hy ook dood en elkeen wat lewe en in My glo 

sal nooit ooit doodgaan nie.  Glo jy dit?” (Beasley-Murray 1999: 182).  Martha het 

geantwoord:  “Ja, Meester;  Ek het tot die geloof gekom dat U die Christus is, die 

Seun van God, die Een wat na die wêreld toe sou kom.” 

 

Hierna het Martha gegaan om vir Maria te gaan roep.  Sy het eenkant vir haar gesê:  

“Die Leermeester is hier.  Hy roep jou!”  Maria het vinnig opgestaan om na Jesus toe 

te gaan toe sy dit gehoor het, maar Jesus was nog net daar waar Martha Hom 

agtergelaat het.  Die ander mense het gedink sy was op pad na die graf om daar te 

gaan huil.  Toe Maria vir Jesus sien, het sy by sy voete neergeval en gesê:  

“Meester, as U hier was, sou my broer nie doodgegaan het nie!” (Sloyan 1988: 143).  

Toe Jesus sien dat Maria en die mense om haar huil, het Hy kwaad van gees 

geword en was baie omgekrap in sy gemoed (Beasley-Murray 1999: 182).  Hy het 

gevra:  “Waar het julle vir Lasarus begrawe?”  Hulle het toe vir Hom gesê:  “Meester, 

kom kyk.”  By die graf het Jesus in trane uitgebars.  Die mense daar het gesê:  “Kyk 

net hoe lief was Hy vir Lasarus.”  Maar ander mense het gesê:  “Hy wat die blindes 

laat sien, kon sekerlik iets aan Lasarus se siekte gedoen het en gekeer het dat hy 

doodgaan?” 

 

Hieroor het Jesus weer kwaad van gees geword en tot by die graf gegaan.  Die graf 

was ’n grot, met ’n groot klip wat daarteen gelê het.  Jesus het gesê:  “Vat weg die 

klip.”  Martha het gesê:  “Meester, teen hierdie tyd stink Lasarus se liggaam al, want 

dit is al die vierde dag nadat hy begrawe is.”  Jesus het vir haar gesê:  “Ek het vir jou 

gesê, het Ek nie, dat as jy glo jy die glorie van God sal sien?”  Hulle het toe die klip 

weggevat.  Jesus het sy oë opwaarts gelig en gesê:  “Vader, Ek dank U dat U My 

gehoor het.  Ek weet dat U my altyd hoor, maar hierdie dinge sê Ek sodat die mense 

hier dit kan hoor en sodat hulle kan glo dat U My gestuur het.” (Sloyan 1988: 144). 

Nadat Jesus dit gesê het, het Hy met ’n harde stem uitgeroep:  “Lasarus, kom uit 

hierheen!”  Lasarus het toe uit die graf uitgekom met sy hande en voete toegedraai 
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in linne en sy gesig was toegemaak met lap.  Jesus het vir hulle gesê:  “Bevry hom 

en laat hom gaan.” 

 

8.2.3.2. Die toepassing van “Jesus wek vir Lasarus uit die dood op”:   

 Verlies van ’n ouer:  Wanneer ’n kind die verlies van ’n ouer of ’n naby 

familielid beleef, beleef hy soms dat sy hartseer baie swaar is en dat dit net hy 

is wat so swaar kry (vergelyk 4.2.5.10. in hoofstuk 4).  In die narratief van 

Lasarus se dood, is daar ’n oomblik wat Jesus regtig hartseer word saam met 

Lasarus se familie, ten spyte daarvan dat Hy weet dat Hy op die punt staan 

om ’n wonderwerk te doen en vir Lasarus uit die dood uit op te wek.  Vir 

kinders wat die verlies van ’n naby familielid moet verwerk, bied die feit dat 

Jesus saam met die mense vir wie Hy lief is, kan huil en hartseer is, ’n groot 

bron van vertroosting en bemoediging.  Dit kan ook baie help met die 

ontlading van emosies, wat ’n baie belangrike doelstelling van die pastorale 

proses is (vergelyk 4.3.2. in hoofstuk 4). 

 Negatiewe groepsdruk:  Negatiewe groepsdruk by kinders gaan oor die 

manier waarop ’n groep ’n kind kan beïnvloed om anders te dink oor sekere 

dinge.  Kinders verleer die vermoë om ander dinge as die groep te kan 

raaksien (vergelyk 4.2.5.11. in hoofstuk 4).  In die Bybelse narratief van 

Lasarus wat uit die dood opgewek is daar ’n duidelike verskil tussen die 

manier waarop Maria en Martha hul hartseer beleef.  Martha is baie meer 

individualisties in die manier waarop sy met Jesus in gesprek tree oor die 

dood van Lasarus, terwyl Maria veel eerder by die groep mense by hulle huis 

bly om saam met hulle te treur.  Dit is amper asof sy meegesleur word deur ’n 

hele milieu van rou, waar Martha ’n bietjie daaruit tree in haar interaksie met 

Jesus.  Hierdie verskil in die optrede van Martha en Maria in die narratief van 

Lasarus se dood kan kinders help om ’n keuse uit te oefen in hulle hantering 

van negatiewe groepsdruk.  Nie alle kinders wat in die greep van negatiewe 

groepsdruk verkeer, sal onmiddellik met hierdie narratief identifiseer nie 

(omdat dit oor die dood gaan), maar kinders kan begelei word om te let op die 
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verskillende wyses waarop twee persone wat baie na aan mekaar geleef het 

op ’n situasie reageer (vergelyk 4.3.3. in hoofstuk 4).  Sodoende kan hulle 

gehelp word om die negatiewe effek van groepsdruk te bowe te kom. 

 

8.2.4. Markus 4: 35 – 41;  “Jesus Maak die Storm Stil” 

 

8.2.4.1.  ’n Vertelling van “Jesus maak die storm stil”:  Toe dit begin aand word, 

het Jesus vir sy dissipels gesê:  “Kom ons vaar oor na die anderkant van die see.”  

Hulle het die skare agtergelaat en hulle het vir Jesus net so in die boot gelaai.  Daar 

was ander bote ook by hulle.  ’n Groot windstorm het opgekom en die golwe het so 

hard teen die boot geslaan dat dit begin lyk het of hulle gaan sink (Williamson 1983: 

101).  Jesus het in die romp van die boot op ’n kussing gelê en slaap.  Hulle het Hom 

wakkergemaak en gesê:  “Meester, gee U dan nie om dat ons vergaan op die see 

nie?”  Hy het opgekom en die wind bestraf en vir die see gesê:  “Bedaar, en bly 

rustig!” (Williamson 1983: 102) Die wind het dadelik gaan lê en ’n groot kalmte het 

oor die see neergedaal.  Jesus het vir sy dissipels gesê:  “Hoekom het julle bang 

geword?  Glo julle nog nie?” (Geulich 1989: 260).  Hulle was verwonderd en het vir 

mekaar gesê:  “Wie is dit hierdie dat selfs die wind en die see aan Hom gehoorsaam 

is?” 

 

8.2.4.2. Die toepassing van “Jesus maak die storm stil”:   

 Egskeiding:  Kinders wat die egskeiding van hulle ouers beleef, ervaar 

dikwels dat die lewe vir hulle buite beheer raak.  Daar gebeur soveel dinge 

rondom hulle waarby hulle vinnig moet aanpas dat hulle dit nie behoorlik 

regkry om alles te integreer nie.  Soms voel kinders asof die onsekerhede wat 

die egskeiding van hulle ouers in hulle lewens teweeg bring net te veel is 

(vergelyk 4.2.5.3. in hoofstuk 4).  In die narratief van Jesus wat die storm 

stilmaak kom die motief van Jesus se ingryping in ’n situasie wat totaal buite 
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die beheer van mense geraak het, sterk na vore.  Wanneer kinders wat deur 

’n egskeiding geraak word sulke magteloosheid beleef, bied hierdie narratief 

’n bron van hoop in ’n situasie wat totaal buite beheer van die kind is.  Kinders 

wat magteloosheid en onsekerheid beleef te midde van ’n egskeiding, sal 

sterk met hierdie narratief kan identifiseer (vergelyk 4.3.2. en 4.3.3. in 

hoofstuk 4). 

 Molestering en verkragting/ Mishandeling en gesinsgeweld:  Kinders wat 

molestering en verkragting beleef of wat aan mishandeling en gesinsgeweld 

blootgestel word, kry nie baie die geleentheid om uiting te gee aan die woede 

of frustrasie wat in hulle opbou nie.  Hulle voel dikwels magteloos om ’n 

oorvloed van emosie wat hulle in hulle harte beleef te kan verwerk (vergelyk 

4.2.5.1. en 4.2.5.2. in hoofstuk 4).  Hierdie oorvloed van emosie kan vergelyk 

word met die storm op die see.  Net soos wat dit vir die dissipels 

oorweldigend was toe hulle al die golwe en die wind beleef het, so kan 

kinders die emosies van woede, verwyt en frustrasie as oorweldigend beleef.  

Met die vertelling van die narratief van Jesus wat die storm stilmaak, kan 

kinders begelei word om die oorweldigende stroom van emosie in hulle 

lewens te hanteer met die vertroue dat Jesus in beheer van hulle lewens is en 

dat Hy vir hulle verligting en rustigheid sal bring (vergelyk 4.3.4. in hoofstuk 

4). 

 

8.2.5. Genesis 37, 39 tot 46;  “Die Verhaal van Josef” 

 

8.2.5.1.  ’n Vertelling van “Die verhaal van Josef”:  Josef was sewentien jaar oud 

en was ’n skaapwagter saam met sy broers.  Sy pa, Israel, was baie lief vir Josef.  

Josef het graag stories by sy pa aangedra oor sy broers.  Israel was so lief vir Josef 

dat hy ’n spesiale kleed vir hom laat maak het.  Josef se broers was jaloers op hom 

en het nie ’n goeie woord vir hom gehad nie (Wenham 1994: 346).   
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Toe Josef eendag sy droom vir sy broers vertel, was hulle nog meer kwaad vir hom.  

Hy het gedroom dat hulle in die land besig was om gerwe te bind, toe sy gerf skielik 

regop gaan staan en die gerwe rondom hom voor hom buig.  Sy broers het 

verontwaardig vir hom gevra:  “Dink jy regtig jy sal eendag oor ons regeer?”  Josef 

het weer gedroom.  Hy het gedroom dat die son en die maan en elf sterre voor hom 

kom buig het.  Toe Josef dit vir sy pa en broers vertel, het sy pa met hom geraas.  

Sy broers was kwaad, maar Josef se pa het aan die droom bly dink (Wenham 1994: 

346, 347;  Breuggemann 1982: 298 - 302). 

 

Eendag het Josef se pa hom na sy broers in die veld gestuur.  Terwyl Josef na hulle 

op pad was, het hulle hom in die verte sien aankom.  Hulle het planne beraam om 

hom dood te maak, maar Ruben het hulle gekeer.  Toe hy by hulle aankom, het hulle 

sy spesiale kleed uitgetrek en vir Josef in ’n put gegooi.  Terwyl hy daar in die put 

was, het daar Ismaelitiese handelaars gekom en hulle het besluit om Josef as ’n 

slaaf aan hulle te verkoop.  Ruben was baie ontsteld toe hy uitvind dat Josef verkoop 

is, want hy het nie geweet wat hulle vir hulle pa sou sê oor Josef nie.  Hulle het toe 

sy kleed gevat en dit met die bloed van ’n dier bevlek en vir Israel vertel dat Josef 

deur ’n wilde dier verskeur is (Wenham 1994:  347). 

 

In Egipte is Josef aan Potifar, ’n amptenaar van die Farao verkoop.  Die Here was by 

Josef en dit het goed gegaan met hom en met Potifar se huis.  Josef het baie 

verantwoordelikhede gekry en hy het alles in Potifar se huishouding behartig 

(Wenham 1994:  371).  Josef was ’n baie aantreklike jong man en Potifar se vrou het 

’n oog op hom gehad.  Potifar se vrou het probeer om vir Josef te verlei, maar hy het 

geweier.  Sy het toe omgedraai en vir Josef daarvan beskuldig dat hy haar wou 

verlei.  Toe Potifar dit hoor, was hy woedend en hy het vir Josef in die tronk laat gooi 

(Breuggemann 1982: 312 - 320). 
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Daar in die tronk was die Here ook by Josef.  Alles wat Josef probeer doen het, was 

suksesvol, omdat die Here by hom was.  Saam met Josef in die tronk was die bakker 

en die skinker van die Farao (Wenham 1994: 378).  Terwyl hulle daar saam met 

Josef in die tronk was, het albei van hulle drome gehad wat hulle baie ontstel het.  

Josef het hulle drome uitgelê en dit het waar geword.  Die skinker is vrygelaat en het 

weer by die Farao gaan werk, terwyl die bakker tereggestel is (Wenham 1994: 379).   

 

Twee jaar later het die Farao ’n droom gehad.  Hy het gedroom hy staan langs die 

Nylrivier en terwyl hy daar staan, kom daar sewe vet koeie uit die rivier gestap om te 

gaan wei.  ’n Rukkie later het daar sewe maer koeie uit die rivier gestap tot by die 

sewe vet koeie en hulle het die sewe vet koeie opgeëet.  Na die droom het die Farao 

wakker geskrik.  Toe hy weer aan die slaap raak, het hy weer gedroom.  Hy het 

gesien hoe sewe mooi koringare uit ’n stingel kom.  Toe sien hy sewe maer are wat 

deur die wind verskroei is.  Die maer are het toe die vet are ingesluk.  Na die tweede 

droom was die Farao baie ontsteld en wou hy net by sy waarsêers weet wat die 

droom beteken, maar niemand kon hom help nie (Wenham 1994: 386).  Die skinker 

het toe van Josef onthou en die Farao het dadelik vir Josef laat kom om die drome 

uit te lê.  Die drome van die Farao het beteken dat daar sewe goeie jare sou kom, 

waarna daar sewe slegte jare van hongersnood sou wees.  Josef het toe by die 

Farao aanbeveel dat die koning wyse manne aanstel om voorsiening te maak vir die 

jare van hongersnood wat sou kom.  Daar en dan het die Farao vir Josef aangestel 

om oor die land te regeer.  Josef het goed regeer, want die Here was by hom in alles 

wat hy gedoen het (Breuggemann 1982: 329 - 335). 

 

Toe die jare van hongersnood aangebreek het, was daar baie kos in Egipte 

opgegaar en almal het in Egipte kom kos koop.  Ook Josef se broers het kom kos 

soek by Egipte en het eendag voor Josef gekom om kos te koop.  Josef het sy 

broers erken, maar hulle het nie geweet wie hy eintlik was nie.  Daar het Josef se 

droom waar geword toe sy broers voor hom kom buig het.  Josef het vir sy broers 

gesê wie hy is en hulle omhels.  Later het hulle ook sy pa, Israel, gaan haal en hy 
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het ook voor hom kom buig, net soos Josef gedroom het.  Die Farao het vir hulle 

blyplek in Egipte gegee in die tyd van hongersnood (Wenham 1994: 400 – 402, 434 

– 436;  Breuggemann 1982: 335 – 337, 343 - 351).   

 

8.2.5.2. Die toepassing van “Die verhaal van Josef”: 

 Verlies van ’n ouer:  Wanneer ’n kind ’n ouer aan die dood afstaan, kan dit om 

so intens raak dat hy voel dat daar geen hoop meer vir die toekoms is nie.  Al 

die kind se mooi toekomsplanne kan ingrypend geraak word deur die afsterwe 

van ’n ouer of albei ouers (vergelyk 4.2.5.10. in hoofstuk 4).  Josef het nie sy 

ouers aan die dood afgestaan nie, maar was van hulle verwyder.  Hy het die 

verlies van sy pa, wat vir hom baie lief was en wat hom voorgetrek het, beleef.  

Die narratief van Josef vertel egter by herhaling hoedat die Here by Josef is 

en hoe die Here se teenwoordigheid in sy lewe teweeg bring dat alles wat 

Josef aanpak, suksesvol is.  Vir ’n kind wat die verlies van ’n ouer ly, bied 

hierdie narratief hoop in die wete dat die Here ook by hulle is.  Die volle 

verloop van die verhaal is ook van waarde om te illustreer dat die verwydering 

van Josef van sy ouerhuis nie veroorsaak het dat hy net ’n slaaf gebly het nie.  

Kinders kan sterk identifiseer met Josef wat, met die Here in sy lewe 

teenwoordig, ’n vrugtevolle lewe gehad het.  Die verbondsbelofte van die 

doop kan in hierdie opsig groot troos bied vir ’n kind wat sy ouer of ouers 

verloor het (vergelyk 4.3.2. in hoofstuk 4). 

 Negatiewe groepsdruk:  Kinders wat groepsdruk beleef, ervaar dikwels dat 

hulle onregverdig behandel word binne die dinamiek van die groep.  Die 

groep se behoeftes is belangriker as die kind se eie behoeftes (vergelyk 

4.2.5.11. in hoofstuk 4).  In die narratief van Josef word hy baie onregverdig 

behandel.  Sy broers se jaloesie veroorsaak dat hy uit sy ouerhuis uit geneem 

word en ’n slaaf word.  Die onregverdige behandeling van Potifar se vrou, laat 

hom in die tronk beland.  Die teenwoordigheid van die Here in Josef se lewe 

laat die onregverdigheid wat hy telkens beleef, ontwikkel in ’n gelukkige einde.  

Kinders wat sukkel met die effek van negatiewe groepsdruk in hulle lewens, 
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kan bemoediging vind in die narratief van Josef, aangesien die 

teenwoordigheid van die Here vir hulle uitkoms kan bied wanneer hulle 

onregverdig behandel word.  Josef het as ’n individu, in afhanklikheid van 

God, dit reggekry om die onregverdigheid wat hy beleef het te verwerk en 

sukses in sy lewe te behaal (vergelyk 4.3.2. in hoofstuk 4). 

 Verbondsbelofte:  In verskeie ander pastorale situasies is die narratief van 

Josef ’n uitstekende voorbeeld van ’n Bybelse narratief waarmee kinders kan 

identifiseer en wat daadwerklik ’n verskil in hulle lewens kan maak.  Die 

narratief van Josef beliggaam die rol wat die doop en verbond in die pastoraat 

aan laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) kan speel, aangesien die narratief aan 

kinders die versekering gee dat God hulle nooit sal verlaat nie en dat Hy by 

hulle is in die moeilikste omstandighede wat hulle mag beleef.   

In hoofstuk 7 het ’n kwantitatiewe empiriese studie aangetoon dat egskeiding, 

negatiewe groepsdruk, mishandeling en gesinsgeweld, en die verlies van ’n 

ouers of ’n familielid aan die dood, die mees algemene oorsake vir pastorale 

nood by laerskoolkinders is.  In die pastorale versorging van al hierdie 

pastorale situasies, bied die narratief van Josef ’n uitstekende hulpmiddel tot 

pastorale versorging.  Die ander situasies van pastorale nood, soos in 4.2.5. 

in hoofstuk 4 bespreek is (swak selfbeeld, fisiese voorkoms, gestremdheid, 

swak akademiese vordering, siekte en psigologiese afwykings), kan ook 

pastoraal benader word deur die verbondskarakter van die narratief van Josef 

te beklemtoon (vergelyk ook 4.3.2. in hoofstuk 4). 

 

8.2.6. Psalm 13  “Dawid se Worsteling met God” 

 

8.2.6.1.  ’n Vertelling van “Dawid se worsteling met God”:  Dawid was eenkeer 

baie moedeloos en raadop.  Hy was doodsbenoud en het nie geweet vir hoe lank hy 

nog so bang gaan wees nie (Craigie 1983: 141).   
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Hy het toe met God gepraat:  “Here, hoe lank gaan U my aanhoudend vergeet?  Hoe 

lank U gaan nog U Aangesig vir my bly wegsteek?  Hoe lank moet ek nog 

vasgevang wees in die pyn hier binne my en elke dag met hartseer loop?  Hoe lank 

gaan my vyand bly wees oor my seer?  Kyk tog na my en antwoord my, Here my 

God!  Verhelder my oë sodat ek nie in ’n doodslaap sal val nie, sodat my 

teenstanders nie bly sal word omdat ek geskud is nie.”  (Craigie 1983: 140). 

 

Die Here het gehoor hoe Dawid na Hom roep en Hy het vir Dawid beter laat voel.  

Dawid het soveel beter gevoel dat hy later gesê het:  “Maar ek het vertrou op U troue 

liefde, Here.  My hart juig oor die redding wat U bring.  Ek sal lofsange aan die Here 

sing wanneer Hy mooi met my werk.”  (Mays 1994: 80). 

 

8.2.6.2. Die toepassing van “Dawid se worsteling met God”: 

 Verkragting en molestering:  Kinders wat verkrag is of wat molestering beleef, 

voel dikwels dat hulle in die steek gelaat is.  Die meeste molesterings en 

verkragtings word teenoor kinders gepleeg deur iemand wat hulle goed ken.  

Dit beteken dat hulle ’n band vertroue met die verkragter of molesteerder 

gehad het en dat daardie band met die daad van verkragting of molestering 

verbreek is (vergelyk 4.2.5.1. in hoofstuk 4).  In die narratief van Dawid se 

worsteling met God in die woorde van die psalm wat hy skryf, praat Dawid 

met God vanuit ’n situasie van benoudheid.  Dit kom in sy worsteling met God 

voor asof almal rondom hom, hom in die steek gelaat het en dat hy beleef dat 

God hom ook vergeet het.  In die worsteling spreek hy sy hunkering teenoor 

God uit.  Aan die einde van sy worsteling getuig Dawid daarvan dat hy, ten 

spyte van ’n situasie waarin hy was wat vir hom hopeloos vir hom gevoel het, 

besef het dat God hom steeds gered het en dat sy volgehoue vertroue op 

God die moeite werd was.  Vir kinderslagoffers van verkragting en 

molestering, is dit noodsaaklik dat hulle in die moeilikste belewenisse van 



Hoofstuk 8.  Riglyne vir die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders tussen die 

Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

226 

 

hulle situasie steeds sal bly vashou aan die troue liefde van God.  Deur 

hierdie narratief, van die worsteling van Dawid, met ’n kind wat deur 

verkragting of molestering geraak is, te deel, word die kind bedien met 

daadwerklike hoop in baie moeilike omstandighede (vergelyk 4.3.2. en 4.3.3. 

in hoofstuk 4).  

 Negatiewe groepsdruk:  Te midde van negatiewe groepsdruk, beleef kinders 

soms dat hulle alleen is en dat hulle niemand het om na toe te gaan nie 

(vergelyk 4.2.5.11. in hoofstuk 4).  Hierdie gevoel van alleenheid kan oorspoel 

na ’n kind se belewenis van God.  Dawid het in die narratief van sy worsteling 

met God beleef dat hy alleen is en dat God hom verlaat het.  Die amper 

verwytende vrae wat hy vir God vra, beklemtoon sy gevoel van alleenheid.  

Die feit dat Dawid se worsteling met God uitloop op ’n verklaring van sy 

vertroue in God en ’n lofprysing aan God, kan kinders help om hulle gevoel 

van alleenheid te midde van negatiewe groepsdruk te oorkom.    

 

 

8.3. SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is daar riglyne neergelê vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar).  Daar is verder ’n 

illustrasie gegee van die manier waarop spesifieke Bybelse narratiewe binne die 

konteks van pastorale versorging in verband gebring word met spesifieke pastorale 

situasies waarbinne laerskoolkinders verkeer. 

 

In die eerste deel van die hoofstuk (die neerlê van riglyne vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe) is die prominensie van Bybelse narratiewe in die pastoraat aangetoon 

(vergelyk 8.1.1.).  ’n Post-postmoderne epistemologiese keuse is uitgeoefen vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat (vergelyk 8.1.2.).  Dit is opgevolg 
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deur ’n proses-omskrywing te gee van die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastoraat (vergelyk 8.1.3.). 

 

In die tweede deel van die hoofstuk is spesifieke Bybelse narratiewe (Jesus seën die 

kindertjies, die vermeerdering van die brood, Jesus wek Lasarus uit die dood op, 

Jesus maak die storm stil, die verhaal van Josef en Dawid se worsteling met God) 

gekies om die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) te illustreer (vergelyk 8.2.).  Die illustrasie is telkens 

gedoen aan die hand van spesifieke pastorale situasies soos wat spruit uit hoofstuk 

4 (vergelyk 4.2.5. in hoofstuk 4) van die studie.  Klem is geplaas op die resultate van 

die kwantitatiewe empiriese ondersoek wat in hoofstuk 7 (vergelyk 7.6. in hoofstuk 7) 

gedoen is. 

 

In hierdie hoofstuk is daar aangetoon dat Bybelse narratiewe suksesvol aangewend 

kan word in die pastorale versorging van laerskoolkinders tussen die ouderdom van 

6 en 13 jaar.  Die gevolgtrekking word derhalwe gemaak dat Bybelse narratiewe 

effektief aangewend kan word in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 

13 jaar).  In die volgende hoofstuk word ’n illustrasie gebied van die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) 

aan die hand van gevallestudies. 
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HOOFSTUK 9 

 

 

ŉ Illustrasie van die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die 

Pastorale Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 

aan die hand van Gevallestudies 

 

In hierdie hoofstuk word daar ’n kwalitatiewe empiriese ondersoek gedoen ten einde 

aan te toon hoedat Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar toegepas word.  Hierdie empiriese illustrasie vorm 

deel van die praktykteoretiese deel van die studie wat dit ten doel het om ’n model 

vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar, daar te stel.  Die kwalitatiewe empiriese ondersoek 

wat in hierdie hoofstuk aan die orde kom, is gedoen aan die hand van vyf 

gevallestudies wat toepaslik gekies is uit ’n groep van sestien gevalle van kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar, wat pastorale probleme ondervind het.  Die 

keuse van die vyf gevallestudies wat in hierdie hoofstuk aan die orde kom, is gedoen 

aan die hand van die resultate van die kwantitatiewe empiriese ondersoek wat in 

hoofstuk 7 gedoen is.   

 

 

9.1. KWALITATIEWE EMPIRIESE NAVORSING 

 

Die kwalitatiewe empiriese ondersoek wat in hierdie hoofstuk gedoen word, word 

gedoen om die resultate van die navorsing wat tot dusver in hierdie studie gedoen is, 

op ’n praktykteoretiese wyse aan die orde te bring.  Teenoor die kwantitatiewe 

navorsing van hoofstuk 7 wat deduktief, konteksloos, feitelik en betroubaar is, poog 
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die kwalitatiewe empiriese ondersoek van hierdie hoofstuk om induktief, binne ’n 

kontekstuele analise, op emosionele vlak en eg van karakter te wees.  In hierdie 

hoofstuk vind daar deur die kwalitatiewe empiriese navorsing wat gedoen word, ’n 

verskuiwing van ’n rasionele na ’n ervaringsbenadering plaas (Janse van Rensburg 

2007b: 5).  Met die kwalitatiewe ondersoek word daar gepoog om die optredes van 

kliënte te verstaan en aan te spreek, eerder as wat daar gepoog word om 

verskynsels te identifiseer of te verklaar. Hierdie navorsing poog om die optredes 

van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te verstaan en op ’n subjektiewe 

en induktiewe wyse aan te toon hoedat Bybelse narratiewe kinders van hierdie 

ouderdom kan help om hulle pastorale nood te verwerk (Janse van Rensburg 2007b: 

5).   

 

Kwalitatiewe navorsing wil dieper grawe in die sosiale en religieuse dryfvere 

onderliggend aan mense se gedrag en hulle ervarings blootlê (Pieterse 1993: 186).  

Dit word gedoen, deur in die navorsing met woorde werksaam te wees, eerder as 

met syfers (soos in die geval van kwantitatiewe empiriese navorsing).  Die navorsing 

wat hier gedoen word, wil die betekenis en emosies agter die woorde probeer 

identifiseer en evalueer (Mitchel 1983: 186 – 211).  Die kwalitatiewe benadering tot 

empiriese navorsing wil nie geloofsveronderstellings objektiveer, verifieer of 

klassifiseer nie, maar wil dit eerder binne bepaalde kontekste vertolk.  Dit is ’n 

proses van verstaan deur interpretasie, wat deur Pieterse (1993: 72) hermeneutiek 

genoem word. 

 

Janse van Rensburg (2007b: 5) toon aan dat kwalitatiewe empiriese navorsing 

beskrywend en verkennend van aard is.  Met die navorsing wat daar in hierdie 

hoofstuk gedoen word, word daar gepoog om die situasies wat aanleiding gee tot die 

pastorale nood van die kinders met wie daar gedurende hierdie studie pastorale 

onderhoude gevoer is, beter te verstaan deur aan te toon hoedat Bybelse narratiewe 

hulle kan help in hulle pastorale nood.  Die intensie is nie om in hierdie kwalitatiewe 

empiriese navorsing sekere Bybelse narratiewe liniêr te koppel aan sekere situasies 
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van pastorale nood nie.  Getrou aan die karakter van kwalitatiewe empiriese 

navorsing (Pieterse 1993: 72), is die intensie met die gebruik van gevallestudies en 

die illustrasie van die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

die gevallestudies wat geraadpleeg is, om aan te toon hoedat die keuse van ’n 

bepaalde Bybelse narratief na aanleiding van die pastor se verstaanraamwerk van 

die probleem van die kliënt (gevallestudie), gedoen is.  

 

Die keuse van die vyf gevallestudies hieronder is gedoen uit ’n groep van sestien 

laerskoolkinders met wie daar gedurende ’n driejaar-tydperk intensiewe pastorale 

gesprekke plaasgevind het.  Die keuse van hierdie vyf kinders is gedoen op grond 

van die resultate van die kwantitatiewe empiriese navorsing wat daar in hoofstuk 7 

gedoen is.  Die resultate van hoofstuk 7 (vergelyk 7.6. in hoofstuk 7) het aangetoon 

dat egskeiding, negatiewe groepsdruk, mishandeling en gesinsgeweld, en die verlies 

van ’n ouers of ’n familielid aan die dood, die mees algemene oorsake vir pastorale 

nood by laerskoolkinders is.  Verder het die resultate van hoofstuk 7 aangetoon dat 

molestering en verkragting, egskeiding, en mishandeling en gesinsgeweld die 

moeilikste hanteerbare oorsake van pastorale nood by laerskoolkinders is.  Die vyf 

gevallestudies wat in hierdie kwalitatiewe empiriese navorsing gekies is, beskryf 

elkeen een of meer van hierdie oorsake van pastorale nood wat in hoofstuk 7 

aangetoon is.  ’n Verdere oorweging in die keuse van die vyf gevallestudies in 

hierdie hoofstuk is die ouderdom van die kind.  Die vyf gevallestudies is so uitgekies 

dat daar ’n goeie verteenwoordiging van laerskoolkinders (tussen die ouderdom van 

6 en 13 jaar) daarin is.  Die vyf kinders wat vir die gevallestudies in hierdie hoofstuk 

gekies is, is onderskeidelik 8, 9, 10, 11 en 12 jaar oud.  Die verskillende 

ontwikkelingsfases soos aangetoon in hoofstuk 4 (vergelyk 4.1. in hoofstuk 4) word 

goed in hierdie keuse van gevallestudies verteenwoordig.  Skuilname is in die 

weergee van die gevallestudies gedoen ten einde ’n voortgaande verhouding van 

vertroue tussen die pastor en die kliënt te handhaaf, aangesien die pastorale 

versorging van die betrokke kinders, steeds voortgaan na die afhandeling van 

hierdie studie. 
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Vanuit die onderhoude wat daar oor ’n geruime tyd met die kinders oor wie die 

gevallestudies in hierdie hoofstuk gedoen is, word ’n kort opsomming van die 

pastorale nood van elke gevallestudie aangetoon.  Dit word gevolg deur ’n 

omskrywing van die proses van die pastor se verkenning, verstaan en interpretasie 

van die kind se omstandighede, waarna ’n aanduiding gegee word van die 

toepaslike gebruik van ’n Bybelse narratief in die spesifieke pastorale nood van die 

kind.   

 

9.2. DIE GEVAL VAN FRANCOIS 

 

9.2.1. Agtergrond van Francois 

 

Francois is ’n tienjarige seun wat onlangs sy pa aan die dood afgestaan het.  Sy ma 

kry baie swaar met die verwerking van sy pa se dood.  Hy het ’n jonger broer, wat 

drie jaar oud is.  Sy pa is oorlede aan erge inwendige bloeding nadat hy in ’n 

motorfietsongeluk betrokke was.   

 

Die ongeluk het op ’n Sondagaand plaasgevind nadat die gesin ’n spesiale rusdag 

by die huis deurgebring het.  Sy pa se motorfiets was by ’n vriend se huis vir 

herstelwerk.  Nadat die vriend geskakel het om te laat weet dat die motorfiets se 

herstelwerk afgehandel is, het sy pa daarop aangedring dat hulle daar en dan die 

motorfiets gaan haal.  Die hele gesin het saamgery tot by die vriend se huis, waarna 

sy pa voor hulle op die motorfiets huis toe gery het.  Op ’n donker pad (waar daar 

geen straatligte is nie) het ’n motor sonder ligte met twee besope insittendes van 

voor af teen sy pa se motorfiets gebots.  Francois, sy ma en sy jonger broer was reg 

agter die motorfiets toe die ongeluk gebeur het.  Hulle het almal gesien hoedat sy pa 
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deur die impak van die botsing deur die lug geslinger word.  Hulle moes aanskou 

hoedat die ambulans na die toneel gekom het en sy pa daar behandel het.  Hy is 

met ’n helikopter van die ongelukstoneel af verwyder, waarna hulle (die twee 

kinders) by hulle ouma oorgebly het terwyl sy ma na die hospitaal is waar sy pa 

behandel is.  Dit was die laaste keer wat Francois en sy jonger broer hulle pa 

lewendig gesien het, aangesien hy twee ure na sy aankoms by die hospitaal oorlede 

is.  

 

Sy pa is veras na ’n roudiens in sy tuisgemeente.  Francois het nog net by die 

roudiens vir vyf minute gehuil.  Tuis sal hy soms na foto’s van sy pa kyk, maar toon 

min of geen emosie wanneer hy van sy pa praat.  Francois speel baie graag op sy 

kitaar en het ’n besonderse talent vir musiek.  Hy skryf graag eenvoudige liedjies wat 

hy dan op sy kitaar speel en sing.   

 

Sy kleiner boetie, Johan (3 jaar oud), verstaan glad nie wat met hulle pa gebeur het 

nie, maar Francois voel dat hy nou vir sy boetie sal moet sorg en dat hy eendag vir 

sy boetie sal vertel wat met sy pa gebeur het.  Francois voel nog net dat Johan te 

klein is vir sulke praatjies. 

 

Francois is baie bekommerd oor hulle huisgesin.  Sy pa was ’n prokureur en het baie 

goed vir hulle gesorg.  Hy weet dat daar polisse was wat vir hulle geld agtergelaat 

het, maar hy is baie bekommerd oor wat van hulle gaan word as daardie geld 

eendag op is.  Hy wil graag sy sakgeld vir sy ma gee om in die bank te gaan sit 

sodat hulle geld nie so vinnig moet opraak nie. 
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9.2.2. Die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Gesprekke met 

Francois 

 

9.2.2.1. Die verloop van die pastorale gesprekke met Francois:  Francois se ma 

het hom gebring vir pastorale terapie nadat sy by sy pa se begrafnis opgemerk het 

dat hy nie huil nie en dat hy baie stil en teruggetrokke is.  Sy het met hom probeer 

praat, maar dring nie tot hom deur nie.  Die trauma van haar man se skielike dood 

maak dit vir haar ook moeilik om Francois te hanteer. 

 

Tydens die eerste onderhoud met Francois het dit waaroor sy ma bekommerd is 

duidelik na vore gekom.  Hy was baie ontduikend in die gesprekvoering en het net 

ja/nee antwoorde gegee op die vrae wat aan hom gestel is.  Die eerste drie 

pastorale sessies het derhalwe bestaan uit saamspeel in die vorm van ’n 

snoekertafel by die jeugsentrum van die kerk, waar die pastorale gesprekke 

plaasgevind het.   

 

Tydens die saamspeel is daar ’n onderhoud met Francois gevoer sonder dat hy dit 

besef het.  Gaandeweg het hy al meer gemaklik begin raak en al meer inligting 

gedeel.  Uit die onderhoud is dit duidelik dat Francois sy skoolwerk baie geniet.  Hy 

kry ook kitaarlesse en was baie gretig om te vertel van sy nuwe kitaar wat hy net 

voor sy pa se dood gekry het.  Hy het daarmee gespog dat hy self al liedjies geskryf 

het en dit self sing ook onder sy eie kitaarbegeleiding.  Aan die einde van die sessie 

waarin hy oor sy kitaar gepraat het, het hy ’n tuisopdrag gekry om ’n liedjie oor sy pa 

te skryf vir die volgende pastorale sessie.  Hy was baie opgewonde oor die huiswerk 

wat hy gekry het. 

 

Met sy terugkeer die volgende sessie het Francois sy lied, wat hy in opdrag geskryf 

het, saamgebring.  Dit was merkwaardig hoe ’n tienjarige kind geseënd is met die 
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talent om lirieke aan ’n melodie te kan koppel en dit self te sing ook.  Nie alleen was 

die lied hartroerend nie, maar dit het die geleentheid tot verdere gesprekvoering 

geskep.  ’n Uittreksel uit die lied se lirieke lui:  “Pappa het nou gegaan, nou is ek die 

man...  Pappa sal nooit weer ry, ek sal net hier bly...  Pappa het altyd gesorg, wat sal 

nou van ons word?”  Die lirieke van die lied wat Francois in sy lied geskryf het, was 

die basis van die gesprekke wat gevolg het.   

 

Uit die gesprek het dit na vore gekom dat Francois verantwoordelik voel vir sy 

huisgesin, nadat sy pa oorlede is.  Volgens hom is dit ook die rede waarom hy tot op 

daardie stadium byna niks gehuil het nie.  Sy pa het altyd vir hom gesê om mooi na 

sy ma en sy boetie te kyk as hy weggegaan het op ’n besigheidsreis.  Nou is sy pa 

vir altyd weg en nou voel hy dat dit veral sy verantwoordelikheid is om na hulle gesin 

om te sien.  Dit is ook die rede hoekom hy probeer om vir sy kleinboet Johan te 

vertel en te verduidelik wat met sy pa gebeur het.  Die gesprekke oor sy aangenome 

verantwoordelikheid vir sy gesin het verder daartoe gelei dat Francois wou weet hoe 

polisse werk.  By nadere ondersoek het dit duidelik geword dat Francois bekommerd 

is oor hulle finansiële welstand, omdat hy geweet het dat sy pa die broodwinner in 

die huis was en dat sy ma nie werk nie.  Uit gesprekke met sy ma het dit geblyk dat 

Francois se pa ruim voorsiening gemaak het vir die gesin deur middel van 

lewensversekering. 

 

Die lirieke uit Francois se liedjie het verder ook gelei tot ’n gesprek oor die trauma 

van sy pa se motorfietsongeluk.  Dit was vir hom baie moeilik om daaroor te praat en 

hy het aanvanklik weer geneig om ontwykend te wees soos met sy aanvanklike 

pastorale sessies, maar gaandeweg het hy begin vertel van alles wat hy gesien het 

die aand toe die ongeluk plaasgevind het.  Hy het vertel hoedat hy nagmerries gekry 

het en keer op keer in sy drome weer die motorfietsongeluk beleef het.  Hy vertel 

van die baie bloed wat hy gesien het en hy onthou die helder rooi en blou ligte van 

die ambulans en polisie baie duidelik.  Hy kan ook die helikopter wat sy pa na die 

hospitaal geneem het, baie goed onthou.  Terwyl Francois vertel het van die 
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motorfietsongeluk, het hy vir die eerste keer sedert sy pastorale terapie begin het, 

gehuil. 

 

Na hierdie sessie het Francois nog twee keer gekom vir pastorale terapie en daarna 

het sy ma gevoel dat dit nie meer nodig was nie.  Die oorblywende gesprekke het 

gefokus op die verhaal van Josef (vergelyk 9.2.2.2. hieronder) wat vanaf die derde 

sessie met Francois behandel is.  Francois het in totaal nege pastorale sessies 

bygewoon.  Volledige pastorale notas oor elke sessie is by die outeur op aanvraag 

beskikbaar. 

 

9.2.2.2. Die gebruik van die Bybelse narratief van Josef in die pastorale 

versorging van Francois:  In die pastorale versorging van Francois is daar ’n keuse 

uitgeoefen om van die Bybelse narratief van Josef (Genesis 37 tot 46) gebruik te 

maak.  Soos reeds aangetoon in 8.2.5. in hoofstuk 8 hierbo, bied die narratief van 

Josef ’n baie goeie geleentheid tot die bediening van hoop aan ’n kind wat ’n ouer 

aan die dood afgestaan het. 

 

Die narratief van Josef bied ŉ paar raakvlakke met Francois se situasie.  Die trauma 

wat Francois met die motorfietsongeluk van sy pa beleef het, het meegebring dat hy 

baie sterk met Josef kon identifiseer.  Hy was gefassineerd met die traumatiese en 

ingrypende verwydering van Josef uit sy ouerhuis.  Die moeilike dinge wat Josef 

beleef het, soos die put, dat hy as ’n slaaf verkoop is en dat hy onregverdig in die 

tronk gegooi is, het baie verbale en nieverbale reaksie by Francois uitgelok.  Sy 

belangstelling in die trauma wat Josef beleef het, het die geleentheid gebied om deur 

middel van die volle verhaal en veral die einde van die verhaal, vir Francois te kon 

beskryf dat die Here altyd by hom is, al gebeur daar slegte goed met hom.  God se 

teenwoordigheid in sy lewe was vir Francois ’n bron van hoop op ’n toekoms sonder 

sy pa. 
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In Francois se bekommernis oor sy gesin se lewensmiddele, het die narratief van 

Josef vir hom ’n bron van berusting en troos gebied.  Die manier waarop God vir 

Josef gesorg het deur die verloop van die verhaal, het Francois se lewe 

aangespreek.  Dit was vir hom gerusstellend om te besef dat God nie net vir Josef 

onderhou het nie, maar dat hy ook vir Josef suksesvol gemaak het in alles wat hy 

aangepak het.  Verder was dit vir Francois bemoedigend om te weet dat God oor 

jare heen ook vir Josef se familie gesorg het.  ’n Besef van die verbondstrou van 

God het vir Francois laat afsien van sy bekommenis oor hoe daar vir sy gesin in die 

toekoms voorsien sal word. 

 

In die pastorale gesprekke met Francois is die narratief van Josef herhaaldelik aan 

Francois vertel.  Deur die verloop van al die sessies met hom is daar telkens 

teruggekeer na hierdie narratief.  Aan die einde van elke sessie is daar ’n uittreksel 

(in oorstemming met die gesprek van die dag) vir hom gelees uit die Woord, waarna 

hy die geleentheid gekry het om af te sluit met gebed.  Dit was telkens opvallend dat 

hy in sy gebed kon reflekteer wat in die betrokke sessie behandel is.  Francois se ma 

is ook aangemoedig om die verhaal van Josef by die huis vir Francois te lees.  

 

 

9.3. DIE GEVAL VAN DIRKIE 

 

9.3.1. Die Agtergrond van Dirkie 

 

Dirkie is ’n twaalfjarige seun wat deel is van ’n gesin wat deur ontwrigtende 

omstandigede geraak word.  Sy pa is werksaam in Tanzanië, sy ma sukkel om oor 

die weg te kom as ’n alleenmoeder, en sy jonger suster van sewejarige ouderdom, is 
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tans onder behandeling (chemoterapie) met ’n seldsame gewrigsiekte.  Dirkie se ma 

het hom gebring vir pastorale berading nadat sy skoolwerk baie agteruit gegaan het 

in die afgelope tyd en omdat hy gedragsprobleme by die huis openbaar. 

 

Dirkie is baie lief vir sy sussie, maar dit is vir hom swaar dat sy so siek is.  Sy sussie, 

Melissa, kan soms vir dae lank nie uit die bed uit opstaan nie.  Wanneer dit gebeur, 

is sy ma baie ontsteld en huil baie waar hy en sy ma alleen is.   Soms voel Dirkie 

asof hy verantwoordelik is om sy ma te troos en haar te help om sy sussie se 

situasie te verwerk, maar ander kere is hy sommer net kwaad sonder om te weet vir 

wie hy kwaad is. 

 

Hulle (Dirkie, sy ma en sy sussie) het twee maal per week ’n afspraak met sy pa om 

deur middel van “Skype” oor die internet te kuier.  Wanneer die afspraak nader kom, 

raak Dirkie weg en weier hy om by die rekenaar te kom sit dat sy pa hom kan sien.  

Hy mis sy pa verskriklik baie, maar hy sien nie kans om met hom oor die internet te 

gesels nie.  Daar is soveel wat hy vir sy pa wil sê, maar hy kan dit net nie sê in 

daardie paar minute wanneer hulle al drie voor die rekenaar sit nie. 

 

By die skool beleef Dirkie gereeld probleme.  Hy kry dissiplinêre inskrywings en moet 

gereeld agterbly om detensie te sit.  Hy het drie vriende by die skool en hulle vorm 

saam ’n bende wat amok maak tussen die ander kinders in die skool.  Dirkie weet 

dat hy nie die regte vriende by die skool het nie en sy ma kla gedurig by hom oor sy 

vriende, maar hy voel dat hulle hom aanvaar en dat hy saam met hulle baie van sy 

frustrasie kan uitleef.  Dit is net jammer dat hy elke keer soveel moeilikheid kry as hy 

saam met sy vriende goed doen. 

 

 



Hoofstuk 9.  ’n Illustrasie van die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders tussen 

die Ouderdom van 6 en 13 aan die hand van Gevallestudies 

 

238 

 

9.3.2. Die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Gesprekke met 

Dirkie 

 

9.3.2.1. Die verloop van die pastorale gesprekke met Dirkie:  Dirkie se ma was 

baie moedeloos toe sy hom vir pastorale terapie het.  Sy het hom gedwing om te 

kom, wat die verwagting geskep het dat hy nie graag sou wou saamwerk nie.  Die 

teenoorgestelde het egter gebeur.  Van die eerste ontmoeting af het Dirkie baie 

goeie samewerking gegee.  Dit is amper asof hy self ’n groot behoefte gehad het om 

met iemand te praat, maar nie self die moed van sy oortuiging gehad het om self te 

kom nie.  Die feit dat sy ma hom vir pastorale versorging gebring het, was daarom ’n 

noodsaaklike en tydige stap. 

 

Uit die staanspoor het Dirkie vertel hoe baie hy sy pa mis.  In Dirkie se geval was die 

moeilike deel van die verstaan van sy narratief nie om die feite bymekaar te kry nie, 

maar eerder wat om daarmee te maak.  Die manier waarop hy eenvoudig oor sy 

gevoelens gepraat het, was opmerklik.  Dit kan getipeer word as ’n hulpkreet van 

moedeloosheid.  Tydens die gesprek met hom is daar ’n kort familie-diagram 

opgestel wat gedien het as die basis van die gesprek oor sy gesin.   

 

Uit die direkte gesprekke oor sy gesin het dit duidelik na vore gekom dat Dirkie sy pa 

verskriklik baie mis.  Op die vraag oor hoekom hy nie saam met sy ma en sussie via 

Skype met sy pa wil praat nie, het hy kopgekrap.  Na ’n verkennende gesprek oor 

die rede hoekom hy nie saam met sy ma en sussie met sy pa wou gesels nie, het dit 

na vore gekom dat Dirkie ’n behoefte het om alleen oor pa-seun sake met sy pa te 

praat.  Sy verhouding met sy pa, voordat hy in die buiteland gaan werk het, was van 

so ’n aard dat hulle twee dikwels alleen saam dinge gedoen het en oor baie dinge 

saam kon gesels.  Hy het altyd geweet dat hy vir sy pa kon vra oor die dinge wat by 

die skool met hom gebeur.  Ewe skielik was sy pa weg en dit was vir hom net nie 

dieselfde om oor die internet met sy pa oor die dinge te praat nie.  Dirkie sê dat hy 
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deur die week aan soveel dinge dink waaroor hy met sy pa wil gesels, maar as hy 

met sy pa oor die internet praat, dan vergeet hy alles.  Dit gebeur selfs as sy pa vir 

hulle uit Tanzanië kom kuier dat hy voel hy het so baie om vir hom te sê, maar as 

hulle alleen is om te gesels, vergeet hy alles wat hy wou sê.  Wanneer sy pa weer 

terug is Tanzanië toe, val dit hom by wat hy wou sê of vra. 

 

Na aanleiding van die frustrasie wat Dirkie met die kommunikasie met sy pa gehad 

het, is daar aan hom die voorstel gemaak om ’n dagboek te hou.  Die voorstel het 

ingepas by Dirkie se gawe vir tale.  Op skool is tale sy beste vakke en hy het al 

pryse by die skool gekry vir die gedigte wat hy skryf.  Dirkie was baie opgewonde om 

met ’n dagboek te begin.  Dit is duidelik aan hom uitgespel dat dit ’n dagboek moet 

wees wat net hy en sy pa mag lees.  In die dagboek moes hy al die dinge skryf wat 

hy vir sy pa wou vra en al die ander dingetjies wat hy dink om vir sy pa te vertel.  

Elke keer as sy pa uit Tanzanië kom kuier het, het hy ’n afspraak met sy pa gehad 

om saam sy dagboek te lees.  Dirkie het na die eerste kuier wat sy pa saam met 

hom sy dagboek gelees het, baie opgewonde kom vertel hoe lekker dit vir hom 

gevoel het om saam met sy pa te kuier en te gesels oor die dinge wat regtig vir hom 

saakmaak.  

 

Nadat daar drie sessies (die drie sessies is oor ’n tydperk van ’n maand versprei) 

gewy is aan die verhouding met sy pa, het die fokus in die pastorale gesprekke met 

Dirkie verskuif na sy dissiplinêre probleme by die huis en die skool.  Daar is 

teruggekeer na die familie-diagram wat vroeër opgetrek is en die gesprek het 

gefokus op die dinamiek van die verhoudinge in hulle gesin wanneer Dirkie se pa nie 

by die huis is nie.  Die een groot faktor wat telkens in die gesprekke na vore gekom 

het, is die siekte van sy sussie, Melissa.  Sy ma sukkel om die situasie behoorlik te 

hanteer en Dirkie voel dat hy in die afwesigheid van sy pa, sy ma moet vertroos en 

bemoedig.  Daar is egter oomblikke wat dit vir hom te veel word om te hanteer en 

dan is hy, in sy eie woorde, “sommer net lus om af te breek.”   
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Dirkie erken ook dat hy by die skool verkeerde maats het, maar hy wil nie van hulle 

vriendskap afstand doen nie.  Sy ma bly hom waarsku teen sy “verkeerde vriende”, 

maar hoe meer sy waarsku, hoe meer wil hy graag by hulle wees.  Op ’n vraag oor 

wat sy vriende vir hom beteken, het Dirkie geantwoord dat hulle vir hom die gevoel 

gee dat hy vry is en dat hy net kan maak soos hy wil.  By nadere ondersoek blyk dit 

dat Dirkie in sy huislike omstandighede vasgedruk voel en deur sy vriendskappe by 

die skool ’n tipe van ’n ontvlugting beleef.  Dirkie is self spyt oor die dissiplinêre 

probleme wat hy by die skool beleef.  Hy wens hy kon sy vriende behou en nie so 

baie by die skool in die moeilikheid beland nie.   

 

In die pastorale gesprekke met Dirkie oor sy vriende, is daar gefokus op die 

hantering van groepsdruk.  Die gesprek het hom gelei om te onderskei tussen die 

saamgaan met ’n groep net oor hoe die groep hom laat voel, teenoor die oorweging 

van die voordeligheid vir hom om deel van die groep te wees.  Dit het hom gehelp 

om te verstaan dat sommige van sy vriendskappe op skool nie goed is vir hom nie, 

waarna hy besluit het om hulle te laat vaar. 

 

Daar is in totaal ses pastorale gesprekke met Dirkie gevoer.  Sy ma het na die tyd 

getuig dat die hou van die dagboek ’n groot verskil aan sy gedrag teweeg gebring 

het.  Dit het selfs sy dissiplinêre probleme by die skool beter gemaak, nog voordat 

daar werklik aandag daaraan geskenk kon word in die pastorale gesprekke.  Die 

narratief van Lasarus wat uit die dood opgewek word (vergelyk 9.3.2.2. hieronder), is 

deurgaans gebruik in die pastorale gesprekke met Dirkie.  Volledige pastorale notas 

oor elke sessie is by die outeur op aanvraag beskikbaar. 
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9.3.2.2. Die gebruik van die Bybelse narratief van Lasarus wat uit die dood 

opgewek word in die pastorale versorging van Dirkie: ’n Keuse vir die gebruik 

van die narratief van Lasarus wat uit die dood opgewek word (Johannes 11: 1 – 44), 

is gemaak in die pastorale versorging van Dirkie.  In 8.2.3. in hoofstuk 8 hierbo is 

daar aangetoon dat daar ’n verband gelê kan word tussen die narratief van Lasarus 

wat uit die dood opgewek word en kinders wat die verlies van ’n ouer beleef, asook 

kinders wat negatiewe groepsdruk beleef.  Aanvanklik was dit ’n moeilike keuse om 

te maak, aangesien Dirkie se geval ’n komplekse samevloei van omstandighede 

verteenwoordig het.  In die lig daarvan dat Dirkie oor ’n goeie taalvaardigheid beskik, 

en in die lig van sy ouderdom waarin hy reeds begin om abstrak te dink, is daar 

besluit om van hierdie narratief gebruik te maak.  Daar is eers aan die einde van 

tweede pastorale sessie met hom besluit om van hierdie Bybelse narratief gebruik te 

maak. 

 

Alhoewel Dirkie nie sy pa aan die dood afgestaan het nie, het hy steeds ’n temporele 

verlies van sy pa in sy lewe beleef.  Die empatie wat Jesus met die familie van 

Lasarus gehad het, ten spyte daarvan dat Jesus geweet het dat Hy ’n wonderwerk 

gaan doen en vir Lasarus uit die dood opwek, het vir Dirkie baie beïndruk.  Hy het 

daadwerklik beleef dat die empatie van Jesus vir Martha en Maria ook empatie vir 

hom is.   

 

Die verskillende maniere waarop Maria en Martha die situasie van hulle broer se 

dood hanteer het, was ’n goeie basis vir ’n sinvolle gesprek rondom Dirkie se 

hantering van sy vriende en die groepsdruk wat daarmee saam gegaan het.  Martha 

wat proaktief optree teenoor Jesus se koms en Maria wat by die huis sit en treur 

saam met die mense wat daar is om te simpatiseer, het vir Dirkie laat dink oor die 

verband wat daar is tussen sy keuse van slegte vriende en die situasie by die huis 

waar hy sy pa so baie gemis het.  Hy kon insien dat hy beheer en selfdissipline kon 

uitoefen oor sy optrede by die skool.  Selfs in sy hantering van die moeilike situasie 
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by die huis het hy bemoediging gekry uit die narratief van Lasarus wat uit die dood 

opgewek word.  

 

Die wonderwerk wat in die narratief van Lasarus plaasvind, het vir Dirkie nuwe hoop 

in sy situasie gebring.  Met die besef van ’n situasie in die narratief wat vir baie 

mense onmoontlik gelyk het, en tog uiteindelik goed verloop het, het Dirkie ook beter 

begrip gehad vir die feit dat sy pa se werk in Tanzanië net ’n tydelike reëling is.  Hy 

het daadwerklik beleef dat daar vir hom hoop op die toekoms is en dat die situasie 

wat hy in sy lewe as negatief beleef het, tydelik van aard is.   

 

Die almag van Jesus in die situasie van die narratief van Lasarus se opwekking uit 

die dood, tesame met Sy meelewing met Martha en Maria het vir Dirkie gehelp om 

geborge te voel in sy verhouding met God te midde van sy aggressie en 

opstandigheid.  In die afwesigheid van sy pa kon hy telkens teruggryp na die 

waarheid dat Christus in sy lewe teenwoordig is en dat Hy vir hom sorg.   

 

Dirkie se ma is ingelig oor die gesprekke wat met hom gevoer is na aanleiding van 

die gebruik van die narratief van Lasarus wat uit die dood opgewek is.  Daar is 

afsonderlik tyd met haar spandeer om die konneksie tussen die narratief en die 

situasie waarin Dirkie homself bevind te verduidelik.  Sy is aangemoedig om gereeld 

die verhaal vir hom by die huis uit die Skrif te lees en met hom daaroor in gesprek te 

tree.  Sy kon later getuig van die sinvolle gesprekke wat hulle kon voer oor die 

verhaal en hulle eie gesin. 
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9.4. DIE GEVAL VAN RUDI 

 

9.4.1. Die Agtergrond van Rudi 

 

Rudi is ’n elfjarige seun wat alleen saam met sy ma woon, nadat sy ma al twee 

egskeidings beleef het.  Sy pa is weer getroud en het twee seuns by sy nuwe vrou 

verwek.  Rudi se ma moet voltyds werk om die pot in hulle huis aan die kook te hou.    

 

Rudi se ma kla baie dat sy nie weet wat om met hom te maak nie.  Sy vra vir Rudi 

hoe hy voel, maar hy sukkel om vir haar te kan vertel presies wat hy voel.  Elke 

tweede naweek gaan kuier hy by sy pa, stiefma en stiefbroers.  Hy kan onthou hoe 

sy pa sy ma geslaan het toe hulle nog getroud was.  Elke keer as Rudi by sy pa 

gaan kuier, beleef hy weer iets daarvan.  Hy hoor hoedat sy pa en sy stiefma agter ’n 

toe deur baklei en hy hoor hoedat daar geluide uit die kamer kom wat klink asof hulle 

mekaar te lyf gaan.  Rudi kan nie help om na sy ma te verlang as hy by sy pa kuier 

en dit so gaan nie. 

 

Rudi kom nie regtig met sy twee jonger stiefbroers oor die weg nie.  Hulle sê baie 

lelike dinge vir hom omdat hy ’n ander ma as hulle het.  Al wanneer hulle regtig goed 

oor die weg kom, is wanneer hulle pa te veel gedrink het en hy baie aggressief in die 

huis is.  Dan gaan kruip hulle saam weg en sorg dat hulle uit hulle pa se pad bly.  As 

hulle in sulke tye stry, sal Rudi se pa hulle sommer voor die bors gryp en met die 

vuis slaan.  Rudi onthou hoedat hy eenkeer met sy boeties probeer speel het en 

hulle hom so gestamp het dat ’n asbak op die grond geval en gebreek het.  Sy pa 

was woedend en het hom deur die gesig geklap en toe hy op die grond te lande 

gekom het hom met ’n harde stewel op sy rug getrap sodat hy baie seer gekry het.  

Gelukkig het sy stiefma hom kom help.  Sy was bang dat Rudi se ma moeilikheid 

sou maak as Rudi sou seerkry. 
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Dit gaan net elke tweede week goed met Rudi by die skool.  Sy ma het al 

agtergekom dat die week nadat hy by sy pa gaan bly het vir die naweek, sy gedrag 

by die huis en by die skool baie sleg is.  Rudi moet gereeld agterbly vir detensie, 

want hy kry gereeld inskrywings op sy lêer in die kantoor as hy met ander maatjies 

by die skool baklei.  Rudi se ma is al raadop met hom.  Sy sukkel om hom te 

dissiplineer en sy kan dit nie waag om vir sy pa te vertel van sy swak dissiplinêre 

rekord by die skool nie, anders sal hy sommer vir Rudi te lyf gaan. 

 

Rudi wil eendag ’n duiker word, want sê hy, daar onder die water is daar nie mense 

wat baklei en mekaar seermaak nie.  Daar onder die water kan ’n mens wegkom van 

die nare dinge in hierdie wêreld.  Hy is gefassineer met visse en seediere.  Hy het al 

met vakansie by die see met ’n snorkel en paddavoete geduik.   

 

9.4.2. Die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Gesprekke met Rudi 

 

9.4.2.1. Die verloop van die pastorale gesprekke met Rudi:  Rudi skakel in by sy 

plaaslike gemeente se weeklikse program vir die versorging van ouers en kinders 

wat deur egskeiding geraak word.  In die program word die ouers en kinders van 

mekaar geskei en apart van mekaar is daar ’n groepsessie rondom verskillende 

temas rakende egskeiding.  Tydens Rudi se deelname aan hierdie program het hy 

self die behoefte uitgespreek om op ’n individuele basis berading te ontvang.  Nadat 

’n gesprek met sy ma hieroor gevoer is, het Rudi begin om weekliks, losstaande van 

die groepsterapie wat hy ontvang, te kom vir pastorale terapie.   

 

Uit die pastorale gesprekke met Rudi het dit na vore gekom dat hy herhaaldelik 

vanaf ’n jong ouderdom die trauma van gesinsgeweld beleef het.  Vandat hy kon 



Hoofstuk 9.  ’n Illustrasie van die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders tussen 

die Ouderdom van 6 en 13 aan die hand van Gevallestudies 

 

245 

 

onthou, het sy pa, toe sy pa en ma nog getroud was, sy ma geslaan wanneer hulle in 

konflik met mekaar gekom het.  Rudi was in staat om te vertel hoe hy beleef het sy 

pa sy ma aangerand het.  Hy kon detail verskaf oor die fisiese gebeure wanneer sy 

ma deur sy pa aangerand is, maar wanneer hy gevra is oor hoe hy daaroor voel, 

was hy deurmekaar.  Uit die onderhoud met sy ma het dit ook na vore gekom dat sy 

sukkel om met hom te praat oor sy gevoelens en emosies.  Dit is vir haar swaar, 

want sy wil vir hom graag help om die egskeiding so goed as moontlik te verwerk. 

 

Rudi se ma het in haar onderhoud opgemerk dat sy gedrag telkens merkbaar 

verander as hy terugkom van sy tweeweeklikse besoek aan sy pa en sy nuwe gesin. 

By navraag aan Rudi het hy vertel hoedat hy steeds blootgestel word aan 

gesinsgeweld wanneer hy by sy pa kuier.  Wanneer hy daaroor uitgevra is, kon hy 

vertel van die manier waarop sy pa hom en sy stiefboeties aanrand.  Uit die 

gesprekke kom ’n sterk vermoede ook na vore dat Rudi se pa ’n ernstige 

drankprobleem het.  Dit blyk verder ook dat hy baie verward is oor die manier hoe hy 

moet optree in sulke situasies.  Dit is nie vir hom lekker om elke tweede naweek na 

sy pa te gaan nie, maar hy het nie ’n keuse nie – sy pa dring daarop aan dat hy moet 

kom.  Rudi het geleer om die aggressie van sy pa te vermy deur nie met sy 

stiefboeties te stry nie en uit sy pa se pad te bly wanneer hy daar kuier.  Tog vertel 

hy hoedat hy die hele tyd bang is om by sy pa te wees en dat hy elke keer wens hy 

kan net huis toe gaan na sy ma toe.  Hy weet ook dat sy ma gedreig het om sy pa 

hof toe te vat as hy hom weer seermaak.  Rudi wil nie hê dat dit moet gebeur nie, 

want hy is bang dat sy pa vir hom sal kwaad wees as dit gebeur.   

 

Rudi se ma is raadop met dissipline by die huis.  Sy weet dat sy te min dissipline in 

die huis toepas, maar weet ook nie hoe om op te tree in situasies wat ferm optrede 

van haar verlang nie.  Sy dissiplinêre probleme by die skool blyk ook verwant te 

wees aan die tye wat hy by sy pa besoek aflê.  In die gesprekke met Rudi oor sy 

skoolwerk, het hy laat blyk dat hy nie baie vir sy skoolwerk omgee nie.  Dit is amper 

asof daar ’n hopeloosheid by hom te bespeur was oor sy skoolwerk.   
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Hierdie waarneming van sy hopeloosheid in sy skoolwerk het gelei tot ’n gesprek oor 

wat Rudi wil word as hy eendag groot is.  Sy antwoord was insiggewend.  Hy wou ’n 

duiker word en hy het vertel hoe lief hy vir visse en die seelewe is.  Hy kon ’n hele 

paar visspesies van mekaar onderskei en kon baie goed vertel van die marine-lewe.  

By navraag oor hoekom hy ’n duiker wil word, het hy breedvoerig uitgebrei oor hoe 

wonderlik dit moet wees om onder die water te kan werk en dat mense nie daar 

onder die water lelike goed vir mekaar kan sê nie.  Dit blyk uit sy fiksasie met die 

wêreld onder die water dat Rudi smag na ’n ontvlugting uit sy wêreld wat hy nie weet 

hoe om te hanteer nie. 

 

Die Bybelse narratief van Jesus wat die storm op die see stilmaak, is gebruik in die 

pastorale versorging van Rudi (vergelyk 9.4.2.2. hieronder).  Rudi het na vier sessies 

gemeld dat hy beter voel en het daarna steeds ingeskakel by die weeklikse 

terapeutiese groep vir kinders wat deur egskeiding geraak word.  Volledige pastorale 

notas oor elke sessie is by die outeur op aanvraag beskikbaar. 

 

9.4.2.2. Die gebruik van die Bybelse narratief van Jesus wat die storm stilmaak 

in die pastorale versorging van Rudi:  Rudi kon baie goed identifiseer met die 

narratief van Jesus wat die storm stilmaak (Markus 4: 35 – 41).  Die besluit om van 

hierdie narratief gebruik te maak, het berus op die omstandighede van 

gesinsgeweld, egskeiding en die fassinering wat Rudi met die see het.  Die studie in 

die vorige hoofstuk (8.2.4. in hoofstuk 8) het aangetoon hoedat hierdie narratief 

geskik is vir gebruik in die pastorale versorging van kinders wat deur egskeiding en 

gesingeweld geraak word. 

 

Tydens die vertelling van die narratief van Jesus wat die storm stilmaak, het Rudi 

baie uitgevra na die dissipels se verwarring op die boot en het hy diep onder die 
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indruk van hulle paniek gekom.  Dit was ’n aanduiding daarvan dat hy self baie 

verwarring van emosies beleef en dat sy huidige situasie vir hom soos ’n storm op 

die see voel.  Die feit dat hy reeds in die senior-laerskoolfase van sy ontwikkeling is, 

het dit vir hom moontlik gemaak om self die konneksie tussen sy eie stormagtige 

situasie en die storm op die see in die narratief, te kon maak. 

 

Die manier waarop Christus se almag oor die natuur in ’n hopelose en verwarde 

situasie in hierdie narratief uitgebeeld word, was vir Rudi ’n bron van hoop.  Omdat 

hy so sterk geïdentifiseer het met die situasie van verwardheid en paniek van die 

dissipels op die boot, was die wonderwerk wat Christus in die narratief gedoen het 

vir hom baie kosbaar.  Rudi kon by die aanhoor van hierdie narratief sy vertroue op 

Christus stel om hom by te staan in die verwarring wat hy in sy lewe beleef het.  Hy 

kon ook beleef hoedat die wete dat Christus in beheer is van die verwarde situasie 

waarin hy homself bevind het, vir hom rustigheid gebring het.   

 

Die narratief van Jesus wat die storm stilmaak, het Rudi ook gehelp in die hantering 

van sy situasie.  Wanneer hy weer by sy pa gaan kuier het, was hy minder bang en 

deurmekaar, want hy het geweet dat hy na Jesus toe kon gaan in gebed, net soos 

wat die dissipels in die boot hulle toevlug tot Hom geneem het. 

 

Na sy pastorale sessies het Rudi in sy groepsessies ook ’n merkbare verbetering 

getoon.  Alhoewel hy steeds ’n mate van vrees gehad vir die besoeke aan sy pa, het 

hy heelwat minder verward teruggekeer van sy pa af.  Intussen het sy ma, met die 

hulp van ’n maatskaplike werker, in gesprek getree met Rudi se pa oor die 

gesinsgeweld waaraan Rudi blootgestel word tydens sy besoeke.  Ten tye van die 

afhandeling van hierdie studie was die maatskaplike prosesse steeds aan die gang.   
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9.5. DIE GEVAL VAN BARBET 

 

9.5.1. Die Agtergrond van Barbet 

 

Barbet is ’n negejarige dogtertjie wie se pa selfmoord gepleeg het, deur ’n oordosis 

landbougif te drink.  Haar pa is al twee jaar oorlede en haar ma is pas getroud met ’n 

man wat self drie kinders het.  Tot voor haar ma se troue met die nuwe man, moes 

haar ma alleen omsien na haar en haar twee kleiner boeties, Eduard en Jaco (8 en 6 

jaar oud onderskeidelik).   

 

Barbet se ma het die feit dat haar pa selfmoord gepleeg het, vir haar weggesteek.  

Sy het die waarheid uitgevind toe sy eendag afgeluister het hoe haar tannie en haar 

ouma met mekaar praat oor die feit dat haar pa selfmoord gepleeg het.  Sy was baie 

geskok toe sy gehoor het dat haar pa nie aan ’n hartaanval dood is, soos haar ma vir 

haar gesê het nie.  Sy is baie kwaad vir haar ma omdat sy vir haar gejok het en sy 

wonder hoekom haar pa selfmoord gepleeg het.  Sy probeer baie terugdink aan die 

tyd net voor haar pa dood is, want sy probeer uitpluis of sy iets verkeerds gedoen 

het wat gelei het tot die selfmoord van haar pa.  Barbet probeer haar bes om te 

onthou, maar sy kan nie onthou wat sy verkeerd gedoen het nie. 

 

Sedert haar pa se dood, en voordat haar ma die nuwe man ontmoet het, het daar ’n 

oom by haar ma gekuier.  Die oom het vir haar baie lekkergoed gebring en sy het 

baie op die oom se skoot gesit.  Partykeer as die oom kom kuier het en haar ma vir 

Eduard en Jaco in die bed gaan sit het, het sy en die oom alleen in die sitkamer 

gebly.  Die oom het baie vir haar vertel hoe mooi sy is en hoe sag sy is om aan te 

vat.  Dit was aan die begin vir haar lekker dat die oom hierdie dinge vir haar gesê 

het.  Eendag het die oom sy hand onder haar rokkie ingesit en aan haar “piepie” 

gevat.  Hy het gesê dat dit daar die sagste plekkie is om aan te vat.  Barbet het nie 
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geweet wat om te maak nie, want die oom het gesê dat dit hulle geheim is en dat 

haar mamma baie kwaad gaan wees vir haar as sy ooit van hulle geheim sou vertel. 

 

In haar nuwe huisgesin van ses kinders is die gesinslewe nie vir Barbet lekker nie.  

Sy is baie bly haar ma het nie met die nare ou oom getrou wat aan haar gevat het 

nie, maar haar nuwe stiefboeties en stiefsussie is almal ouer as sy.  Sy moet nou ’n 

kamer deel met haar ouer stiefsussie.  Haar stiefsussie spot haar aanhoudend as sy 

in die nag haar bed natmaak.  Sy het ook so baie mooi goed wat Barbet nie het nie, 

want elke keer as sy oor naweke by haar ma gaan kuier, kom sy terug met baie mooi 

geskenke.  Barbet mag nooit daaraan vat of daarmee speel nie.  Haar hart is seer 

daaroor, want haar ma gee nie vir haar sulke mooi geskenke nie. 

 

Omdat haar ma se nuwe man ’n boer is, moes Barbet en haar boetie Eduard saam 

met haar stiefboeties en stiefsussie in die koshuis gaan woon het.  Klein Jaco is nog 

in die huis op die plaas by haar ma.  Sy gaan slaap elke aand baie bang in die 

koshuis en verlang die week verskriklik baie na haar ma deur.  Sy kan nie wag dat 

dit naweek word nie en wanneer die naweek verby is en die tyd aanbreek aan dat sy 

moet terugkeer na die koshuis, huil sy onbedaarlik.  Op haar skoolrapport skryf die 

onderwyseres dat sy ’n baie stil en teruggetrokke kind is, wat nie graag met maatjies 

meng nie.  Tog is haar skoolwerk baie goed en sy voel dat sy haar ma baie gelukkig 

maak as sy goed doen op skool. 

 

9.5.2. Die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Gesprekke met 

Barbet 

 

9.5.2.1. Die verloop van die pastorale gesprekke met Barbet:  Barbet se kategeet 

het aangemeld dat sy vermoed dat Barbet emosioneel baie swaar kry.  Haar gesin 

op die plaas waar haar ouers woon, is besoek.  By nadere ondersoek het haar 
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pastorale probleme na vore gekom en het sy op ’n gereelde basis gedurende die 

week (wanneer sy in die koshuis is) gekom vir pastorale sessies.   

 

Uit die staanspoor was dit duidelik dat hierdie dogtertjie baie ongelukkig is.  

Aangesien sy nog in die junior-laerskool fase van haar ontwikkeling is, het sy 

aanvanklik baie gesukkel om haar emosies te verwoord.  In ’n verkennende gesprek 

is daar, met die vooraf kennis van die samestelling van die gesin, begin met die 

optrek van ’n kort familie-diagram wat kon dien as die basis van die 

gespreksvoering.   

 

Sy het dadelik vertel dat sy baie lief is vir haar nuwe pappa (die man met wie haar 

ma kort van tevore getrou het).  Sy het dit egter baie duidelik gemaak dat sy nie baie 

van haar nuwe boeties en sussie hou nie.  Sy sê dat hulle lelik met haar is – veral 

die nuwe sussie met wie sy nou ’n kamer moet deel.  Haar nuwe sussie spot en terg 

haar baie.  By navraag waaroor sy gespot word, het Barbet baie verleë geantwoord 

dat sy soms haar bed natmaak.  Die feit dat sy op negejarige ouderdom steeds haar 

bed natmaak, was ’n aanduiding van ’n dieperliggende probleem. 

 

By ’n volgende sessie het Barbet die geleentheid gekry om ’n prentjie van haarself te 

teken.  As ’n vertrekpunt vir ’n verdere gesprek oor hoekom sy so ongelukkig is, is sy 

gevra om ’n tekening van haarself te maak.  Sy het die haarself geteken met baie 

lang hare en ’n rokkie wat vol blommetjies is.  Daar was niks vreemds aan die 

tekening nie, maar die byskrifte het suspisie ontlok.  Sy het oral rondom die tekening 

van haarself herhaaldelik die woorde “Jy is mooi” en “Jy is sag” geskryf.  Met die 

navraag na die byskrifte, het Barbet geantwoord dat dit “die oom” was wat dit vir 

haar gesê het. 
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By nadere ondersoek is daar vasgestel dat “die oom” ’n man is wat by haar ma 

gekuier het nadat Barbet se pa oorlede is.  Aangesien daar ’n vermoede was dat 

daar in hierdie geval ’n moontlikheid van molestering kon wees, is Barbet se 

sondagskool-juffrou ook gevra om die sessie by te woon.  Sy was baie huiwerig om 

te praat oor “die oom”, maar die feit dat haar kategeet (met wie sy ’n baie hegte 

verhouding gehad het) teenwoordig was, het gemaak dat sy bereid was om te praat 

oor die gebeure het met “die oom”.  Die man het Barbet gemolesteer wanneer hy by 

hulle gekuier het en haar ma uit die sitkamer weg was om haar twee boeties aan die 

slaap te maak.  Wanneer hy alleen met haar in die sitkamer was, het hy aanhoudend 

vir haar gesê hoe mooi sy is.  Hy het gevra of hy aan haar arm kan vat omdat sy so 

mooi vir hom is en sy het daartoe ingestem.  Nadat hy aan haar arm gevat het, het 

hy vir haar gesê dat hy nog nooit so ’n sagte dogtertjie gevoel het nie.  Die gevolg 

was dat hy al meer aan haar gevat het totdat hy by die sagste plekkie (haar 

skaamdele) uitgekom het.  Toe dit verby was, het hy vir haar gesê dat dit hulle 

geheim is en as haar mamma ooit sou uitvind, sy baie kwaad vir haar sou wees.  

Barbet het nooit vir haar ma vertel wat gebeur het nie.  Die man het haar gereeld 

gemolesteer terwyl hy by Barbet se ma gekuier het.  Die trauma wat Barbet tydens 

die molestering beleef het, bied ’n baie waarskynlike verklaring daarvoor dat sy haar 

bed natmaak.   

 

In latere sessies is Barbet gevra om ’n storie van haarself te vertel.  In die storie het 

sy uit die bloute vertel van haar pappa wat gif gedrink het.  Tot en met die sessie 

waarin sy die storie vertel het, het sy die indruk geskep dat haar pa aan ’n hartaanval 

oorlede is.  Toe sy die storie vertel van haar pappa wat gif gedrink het, was die volle 

omvang van wat sy gesê het nie duidelik nie.  By nadere ondersoek, en in 

konsultasie met haar ma, het dit uitgekom dat haar pa nie aan ’n hartaanval oorlede 

is nie, maar dat hy selfmoord gepleeg het deur ’n oordosis landbougif te drink.  

Barbet se ma het vir lank die ware feite van haar pa se dood vir haar weggesteek.  

Barbet het eendag ’n gesprek afgeluister toe haar tannie en haar ouma in gesprek 

was en hulle gepraat het van haar pa se selfmoord.  Sy was onbedaarlik onstelt toe 
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sy dit gehoor het.  Sy was ook baie kwaad vir haar ma wat haar om die bos gelei het.  

’n Groot deel van haar ongelukkigheid is steeds haar woede teenoor haar ma. 

 

Met in agneming van die trauma wat Barbet al in haar lewe beleef het, vaar sy eintlik 

baie goed in haar akademiese werk op skool.  Die feit dat sy gedwing is om van ’n 

baie jong ouderdom in ’n skoolkoshuis te woon, bemoeilik egter haar hantering van 

haar trauma.  Na ses pastorale sessies met Barbet, is sy verwys na ’n 

kindersielkundige om haar verder by te staan in die verwerking van haar trauma.  

Voordat sy verwys is, is die narratief van Dawid se worsteling met God (vergelyk 

9.5.2.2. hieronder) in die pastorale gesprekke met haar gebruik.  Volledige pastorale 

notas oor elke sessie is by die outeur op aanvraag beskikbaar. 

 

 

9.5.2.2. Die gebruik van die Bybelse narratief van Dawid se worsteling met God 

in die pastorale versorging van Barbet:  Vanweë die kompleksiteit van die 

pastorale omstandighede wat Barbet beleef het op ’n jong ouderdom van nege 

(junior-laerskoolfase), het die keuse van die gebruik van ’n Bybelse narratief geval 

op Dawid se worsteling met God, soos dit gevind word in Psalm 13 (vergelyk 8.2.6.2. 

in hoofstuk 8).  Hierdie Bybelse narratief verwoord op ’n besondere wyse ’n mens se 

worsteling met ’n oormag van emosie wat in verband gebring word met ’n 

verhouding met God.   

 

Barbet se woede is baie sterk aangespreek in die gebruik van hierdie narratief.  Die 

feit dat Dawid in sy worsteling met God voorkom asof hy kwaad is oor die dinge wat 

met hom gebeur het, was ’n sterk verband wat met Barbet se woede gelê is.  Hierdie 

verband het haar woede teenoor haar ma, teenoor haar nuwe boeties en sussie, en 

in die besonder teenoor “die oom” baie sterk aangespreek. 
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Die weerloosheid waarmee Dawid in Psalm 13 sy lot bekla, het iets van die 

magteloosheid van Barbet se situasie aangeraak.  Dawid wat totaal weerloos en het 

nêrens anders gehad as om na God te gaan met dit wat hom so oorweldig het nie.  

Al was hy kwaad vir God, het hy steeds sy toevlug tot God geneem.  Vir Barbet was 

dit ’n baie belangrike waarheid om te besef.  Sy het op haar jong ouderdom die Here 

leer liefkry, maar die feit dat sy ontdek het dat sy met die Here in gebed kon praat 

oor wat in haar gemoed aan die gang was, het vir haar ’n dimensie in die verwerking 

van haar trauma oopgesluit. 

 

Die manier waarop Dawid sy worsteling in die narratief afsluit, was ook van groot 

waarde vir Barbet.  Dawid sluit Psalm 13 af met die woorde:  “Maar ek het vertrou op 

U troue liefde, Here.  My hart juig oor die redding wat U bring.  Ek sal lofsange aan 

die Here sing wanneer Hy mooi met my werk.”  (vergelyk 8.2.6.1. in hoofstuk 8).  

Barbet het hierin ontdek dat sy aan die troue liefde van die Here kan vashou en dat 

daar tussen al haar hartseer en deurmekaar wees, tog rede is om bly te kan wees.   

 

Nadat Barbet se pastorale sessie tot ’n einde geloop het en sy verwys is vir verdere 

sielkundige behandeling, blyk dit dat dit met haar beter gaan.  Haar kategeet 

rapporteer dat sy telkens vertel van haar Here op Wie sy altyd kan vertrou al gebeur 

wat ook al met haar.   
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9.6.  DIE GEVAL VAN JACQUELINE 

 

9.6.1. Die Agtergrond van Jacqueline  

 

Jacqueline is ’n agtjarige dogtertjie wat geen broers of susters het nie.  Sy was ’n 

koliekbaba en haar ouers het na haar geboorte besluit om nie weer kinders te kry 

nie.  Jacqueline se ma en pa is professionele persone wat voltyds werksaam is.  Die 

grootste deel van die week word sy deur ’n huishulp versorg.  Haar ouers is baie 

welgesteld en sy kry net wat haar hart begeer.  As kleuter het sy egter ’n slegte 

aanloop tot haar skoolloopbaan gehad.  Haar ouers is gevra om haar uit twee 

kleuterskole te verwyder omdat sy die klasse ontwrig het.   

 

In die laerskool het sy kwartaal na kwartaal ’n slegte rapport gekry ten spyte van 

haar onderwyseresse se waarneming dat sy ’n baie intelligente kind is.  Haar graad 

1- en graad 2-onderwyseresse is baie bekommerd oor die mate waarin sy toegee 

aan negatiewe groepsdruk tussen haar maats.  Omdat sy van alles net die beste het, 

hou haar maatjies in die skool baie van haar en wil hulle graag om haar wees.  Sy 

sukkel egter om verantwoordelikheid te neem vir haar skoolwerk en voel glad nie dat 

dit vir haar belangrik is nie.  Gevolglik is sy maats met seuns wat ook nie akademies 

presteer nie. 

 

Tussen die seuns het Jacqueline geleer om pouse saam met hulle rugby te speel.  

Die seuns noem haar selfs “Jacqie” (die verkleiningsvorm van Jacques).  Sy was al 

in ’n vuisgeveg betrokke waarna haar ouers na die hoof se kantoor geroep is om met 

die skoolhoof te praat.  As pouse verby is en sy weer in die klas is, pas sy glad nie in 

by die ander dogtertjies nie, aangesien sy vuil en vol stof is van die spelery saam 

met die seuns.  Sy is selfs vuiler as die meeste seuns wat gewoonlik saam met haar 

speel. 
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As die huishulp haar in die middae na skool optel, kry Jacqueline gewoonlik raas 

omdat sy so vuil is.  Die huishulp, Maria, is baie streng met Jacqueline.  Sy kry ’n 

gereeld pak slae by Maria as sy nie by die huis doen wat sy moet nie.  Maria laat nie 

vir Jacqueline toe om na skool met haar maatjies te speel nie.  In die middae na 

skool eet sy gewoonlik by die TV terwyl “Cartoon Network” aan die gang is.  

Wanneer sy verveeld raak met “Cartoon Network” sit sy graag vir haar ’n DVD aan – 

een uit haar volledige versameling van kinderflieks.  Maria gaan gewoonlik aan met 

haar huiswerk en berei die aandete voor terwyl Jacqueline voor die TV sit. 

 

Jacqueline se ouers werk albei ver van die huis af en hulle moet gevolglik na werk 

deur die spitsverkeer ry om by die huis te kan kom.  Wanneer hulle in die aand 

tussen 18:00 en 19:00 tuis kom, het Jacqueline gewoonlik klaar geëet en is Maria 

besig om haar te bad.  Nadat sy gebad is, gaan Maria na haar woonstel toe en dan 

kuier sy by haar ma en pa waar hulle soms saam die nuus op TV kyk.  Soms sit by 

haar ouers in die studeerkamer terwyl hulle op die internet werk.  Jacqueline raak 

byna nooit in haar bed aan die slaap nie.  Haar pa of ma dra haar gewoonlik bed toe 

as sy daar by hulle aan die slaap raak. 

 

9.6.2.  Die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Gesprekke met 

Jacqueline 

 

9.6.2.1. Die verloop van die pastorale gesprekke met Jacqueline:  Jacqueline se 

ma het haar vir pastorale berading gebring omdat sy ontsteld is dat Jacqueline nie 

behoorlik op skool presteer nie.  Die onderwysers by die skool het gesê dat hulle 

vermoed dat sy berading nodig het.  Jacqueline se ma stem nie daarmee saam nie, 

maar is nou raadop en sal nou maar pastorale berading probeer om te kyk of dit nie 
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wil werk vir die probleem nie.  Sy sal betaal vir die berading, solank die probleem net 

opgelos kom. 

 

Tydens ’n verkennende onderhoud met Jacqueline se ma was een van haar ma se 

grootste besorgdhede Jacqueline se maatjies op skool.  Die pastorale gesprek met 

Jacqueline het begin met die gesels oor haar maatjies.  Sy het in detail vertel van al 

haar maatjies.  Sy het elkeen by die naam genoem en kon vertel wat elkeen van 

hulle se belangstelling is en wat hulle rugby-talente is.  Dit was opvallend dat al haar 

maatjies seuntjies was.  Vir ’n dogtertjie in die junior-laerskoolfase is dit besonder 

vreemd.  Op ’n vraag of sy stout is by die skool het sy met ’n baie ondeunde gesig 

vertel van hoe hulle die ander meisies in haar klas poetse bak.  Uit die gesprek het 

dit voorgekom asof sy die voorbok tussen die seuntjies is.  Oor haar skoolwerk het 

Jacqueline eenvoudig geantwoord dat dit nie vir haar lekker is nie en dat sy nie 

regtig wil leer nie. 

 

In ’n volgende sessie het die inleidende deel van die gesprek gehandel oor 

Jacqueline se gunstelingtydverdryf.  Sy het begin om te vertel dat sy baie graag TV 

kyk en het vertel van al die verskillende karakters op “Cartoon Network”.  Sy kon ook 

vertel van al die nuutste animasie-films op die mark.  Haar groot gunsteling is egter 

vakansie hou.  Sy het baie opgewonde geraak toe sy vertel het van vakansie hou.  

Dit was opvallend oor hoeveel vakansie-aktiwiteite sy vertel het waar sy saam met 

haar ouers dinge gedoen het.  Dit was duidelik dat sy haar ouers se betrokkenheid in 

haar lewe baie mis en dat vakansie daarom vir haar ’n hoogtepunt is, want dan kan 

sy meer tyd saam met haar ouers deurbring.   

 

Die pastorale gesprekke tot op hierdie stadium, het die vermoede laat ontstaan dat 

Jacqueline se ouers baie afwesig in haar lewe is.  Dit het gelei tot ’n gesprek oor 

haar weeklikse roetine waarin daar gepoog is om vas te stel hoeveel haar ouers by 

haar betrokke is.  Die aanvanklike vermoede is bevestig met ’n bespreking van haar 
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weeklikse roetine.  Dit blyk dat Jacqueline die meeste van haar tyd in die week saam 

met die huishulp, Maria, spandeer.  Die tyd wat Jacqueline saam met Maria 

spandeer, is egter nie kwaliteittyd nie.  Maria het ook die verantwoordelikheid om na 

die huishouding om te sien en skoon te maak, wat meebring dat Jacqueline baie op 

haarself aangewese is om besig te bly.  Maria doen geen moeite om vir Jacqueline 

te stimuleer nie en die huiswerk wat Jacqueline huis toe bring, moet sy maar self 

doen.  Dit het ook geblyk dat Maria nie baie geduld het met Jacqueline nie.  Sy het 

vertel van insidente waar Maria haar te lyf gegaan het.   

 

Wat Jacqueline se ouers betref, doen hulle ook nie baie moeite met haar as hulle 

wel by haar is nie.  Die waarskynlike oorsaak daarvan is dat hulle oorwerk is en lang 

ure werk.  Wanneer hulle dan by die huis kom, is dit vir hulle ’n inspanning om 

aandag aan Jacqueline te gee.  Hulle bly ook in gebreke om kwaliteittyd met hulle 

dogter te spandeer.  ’n Eenvoudige roetine met slaaptyd ontbreek – Jacqueline raak 

byna nooit in haar eie bed aan die slaap nie.  Sy raak meestal sommer net daar 

waar sy by haar ouers is, voor die TV of in die studeerkamer, aan die slaap. 

 

Die geval van Jacqueline is ’n baie moeilike geval om op pastorale vlak, in gesprek 

tussen pastor en kind alleen, te hanteer.  Die oorgrote meerderheid van haar 

pastorale probleme is verwant aan die feit dat haar ouers grootliks afwesig is in haar 

opvoeding.  Haar optrede by die skool en die gepaardgaande swak akademiese 

prestasie, is direk verbind aan die gebrek aan ouerlike liefde in haar lewe.  Die 

pastorale versorging van Jacqueline kan hoogstens daaraan gewy word om aan 

haar die liefde van Christus vir kinders te verkondig.  ’n Keuse om van die narratief 

van Jesus wat die kindertjies seën is derhalwe in hierdie geval gemaak (vergelyk 

9.6.2.2. hieronder).   

 

Daar is egter ander ingryping ook nodig om daadwerklik ’n verbetering in Jacqueline 

se omstandighede teweeg te bring.  Om verandering in haar omstandighede teweeg 
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te bring, is dit onafwendbaar dat haar ouers ’n lewenstylaanpassing sou moes maak.  

Die feit dat Jacqueline deur haar ma vir pastorale terapie gebring is, het die 

geleentheid geskep om ’n intensiewe gesprek met haar te kon voer oor die 

grootmaak van hulle dogter.  Die aanvanklike gesprekke met Jacqueline se ma is nie 

baie goed ontvang nie, maar dit blyk asof daar aanpassings gemaak word in hulle 

huislike omstandighede.  Die narratief van Jesus wat die kindertjies seën, is ook 

aangewend in die gesprekke met Jacqueline se ma.  Volledige pastorale notas oor 

elke sessie is by die outeur op aanvraag beskikbaar. 

 

9.6.2.2. Die gebruik van die Bybelse narratief van Jesus wat die kindertjies 

seën in die pastorale versorging van Jacqueline:  Weens die ernstige gebrek aan 

liefde in die grootmaak van Jacqueline, is ’n keuse uitgeoefen om die narratief van 

Jesus wat die kindertjies seën (Markus 10: 13, 14) in hierdie geval te gebruik.  Soos 

reeds aangetoon in 8.2.1.2. in hoofstuk 8 hierbo, is hierdie narratief ’n baie 

belangrike boodskap aan kinders wat verwerping en verwaarlosing beleef. 

 

In die narratief van Jesus wat die kindertjies seën, maak volwassenes foute in die 

manier waarop hulle kinders hanteer.  Die dissipels dink hulle doen goed om die 

kinders van Jesus af weg te hou terwyl Hy besig is met grootmensdinge.  Jesus wys 

hulle egter tereg.  Alhoewel Jacqueline nog nie verwyte teenoor haar ouers 

openbaar nie, is die kanse baie goed dat sy later in haar ontwikkeling haar ouers 

gaan verwyt oor hulle afwesigheid in haar lewe.  Dit is daarom van groot waarde dat 

sy vanuit hierdie narratief op ’n jong ouderdom reeds leer dat volwassenes nie 

volmaak is nie en dat hulle ook foute begaan.   

 

In Jacqueline se omstandighede het dit duidelik na vore gekom dat sy ’n ernstige 

gebrek aan liefde in haar lewe ervaar.  Die narratief van Jesus wat die kindertjies 

seën, handel by uitstek oor Christus se liefde vir kinders, ten spyte van ander 

volwassenes wat foute begaan in hulle hantering van kinders.  Met die herhaaldelike 
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vertelling van hierdie narratief aan Jacqueline was sy telkens gefassineer met Jesus 

se liefde vir die kindertjies.  By herhaling is dit aan haar bevestig dat Christus se 

liefde vir haar baie groot is.  Dit het haar telkens baie opgewonde gemaak. 

 

Die narratief van Jesus wat die kindertjies seën, is ook gebruik in die gesprekke met 

Jacqueline se ma.  Dit was noodsaaklik dat haar ma, en haar pa (wat nie by een van 

die gesprekke teenwoordig was nie), verstaan dat hulle baie meer prominensie aan 

Jacqueline in hulle lewens moet gee.  In die narratief kom dit juis na vore dat Jesus 

te midde van ander verwagtinge van volwassenes rondom Hom, baie sterk 

prominensie aan die kinders gee.  Die boodskap wat met hierdie narratief aan haar 

ouers gekommunikeer is, is dat die feit dat hulle professionele beroepspersone is, 

nie beteken dat Jacqueline so min prominensie in hulle lewens mag hê nie.  Die 

voorbeeld van Christus wat teen die verwagtinge van ander mense in, die kindertjies 

na Hom toe nooi en hulle omhels, was ’n ernstige boodskap vir Jacqueline se ma om 

te hoor.  
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9.7. SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is daar ’n kwalitatiewe empiriese studie gedoen aan die hand van 

vyf gevallestudies, wat die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale 

versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) illustreer.  Die keuse van die vyf 

gevallestudies het berus op die resultate van die kwantitatiewe empiriese navorsing 

wat daar in hoofstuk 7 (vergelyk 7.6. in hoofstuk 7) gedoen is.  Die studie wat in 

hoofstuk 8 gedoen is, wat die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale 

versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) omskryf (vergelyk 8.1. en 8.2. in 

hoofstuk 8), is in die pastorale gesprekke met die onderskeie gevallestudies 

aangewend. 

 

Vanuit die gesprekke tydens die vyf gevallestudies in hierdie hoofstuk, het die 

volgende insigte na vore getree: 

 Kinders moet genoeg geleentheid gegun word om hulle verhaal te kan vertel.  

Omdat hulle soms sukkel om hulle emosies behoorlik te verwoord, is dit nodig 

om hulle voldoende geleentheid te gun om te sê hoe hulle hulle situasie 

beleef.   

 Die keuse van ’n gepaste Bybelse narratief is nie altyd voor-die-hand-liggend 

nie.  In die meeste gevalle wat in hierdie hoofstuk behandel is, het die 

gepaste keuse van ’n Bybelse narratief eers na die tweede of derde pastorale 

ontmoeting duidelik geword. 

 Die vertelling van Bybelse narratiewe saam met die lees daarvan is ’n 

kragtige kombinasie om heling in die lewens van kinders te bedien.  In hierdie 

opsig is herhaling ook van groot belang en is daar groot waarde daarin om by 

opeenvolgende pastorale sessies van dieselfde Bybelse narratief gebruik te 

maak. 
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 In die gebede wat tydens die pastorale gesprekke plaasvind, het dit ’n verdere 

vasleggende waarde as die gebed ingerig word om op die Bybelse narratief, 

wat in die pastorale gesprek aangewend is, te reflekteer.  Dit is baie goed as 

die kind self die geleentheid kry om reflekterend op die Bybelse narratief te 

bid.   

 

In die omskrywing van die pastorale gesprekke met die vyf kinders oor wie die 

gevallestudies in hierdie hoofstuk handel, is daar deur middel van kwalitatiewe 

empiriese navorsing aangetoon dat Bybelse narratiewe ’n ingrypende rol kan speel 

in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar).  Die kwalitatiewe 

empiriese navorsing wat in hierdie hoofstuk gedoen is, maak die daarstelling van ’n 

model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) moontlik.  In hoofstuk 10 volg die daarstelling van ’n 

model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar). 
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HOOFSTUK 10 

 

 

ŉ Voorgestelde Model vir die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die 

Pastorale Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 

Jaar 

 

In hierdie hoofstuk word ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) daargestel.  Die 

samestelling van hierdie model is geskoei op die onderskeie komponente van hierdie 

studie tot dusver.  Die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie is:  Watter paslike 

model(le) kan vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders 

tussen die ouderdom van 6 en 13 daargestel word? (vergelyk 1.1. in hoofstuk 1).  In 

die beantwoording van die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie is daar 

ondersoek gedoen na die basisteoretiese, metateoretiese en praktykteoretiese  

elemente wat verreken moet word in die daarstelling van ’n model vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar).   

 

Die navorsing wat daar in hierdie studie gedoen is, het voldoende resultate 

opgelewer om op hierdie punt ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) daar te stel.  Die resultate 

en gevolgtrekkings van die verskillende komponente (die basisteoretiese, 

metateoretiese en praktykteoretiese) van die studie is verreken in die daarstelling 

van hierdie model.  Soos wat die model in hierdie hoofstuk aan die orde kom, sal 

daar verwys word na die resultate en gevolgtrekkings van die hoofstukke van die 

studie wat hierdie hoofstuk voorafgaan. 
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Die hoofstuk sal begin met ’n skematiese voorstelling van die voorgestelde model vir 

die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders 

(6 tot 13 jaar) (vergelyk 10.1. hieronder).  In die daaropvolgende deel van die 

hoofstuk word elkeen van die onderskeie elemente van die voorgestelde model 

bespreek met verwysing na die voorafgaande navorsing wat in die vorige hoofstukke 

van hierdie studie gedoen is (vergelyk 10.2. hieronder).  Die hoofstuk sluit af met ’n 

kort gevolgtrekking in verband met die voorgestelde model (vergelyk 10.3. hieronder) 

wat dan die laaste hoofstuk van hierdie studie sal inlei waarin al die resultate en 

gevolgtrekkings saamgevat sal word. 
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10.1. ’N SKEMATIESE VOORSTELLING VAN ŉ MODEL VIR DIE GEBRUIK VAN 

BYBELSE NARRATIEWE IN DIE PASTORALE VERSORGING VAN 

LAERSKOOLKINDERS (6 TOT 13 JAAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISTER (ondersoekend en 

empaties na die narratief van 

die kliënt) 

DINK (kreatiewe assessering 

van die omstandighede van die 

kliënt) 

 

VERTEL (oorvertel van ’n 

gekose Bybelse narratief met 

die kliënt in die spreektaal van 

die pastor) 

 

LEES (die Bybelse narratief 

herhalend aan die kliënt voor 

vanuit die Skrif) 

 

BID (reflekterend op die 

Bybelse narratief ter vaslegging 

by die kliënt) 

 

Post-Postmoderne Epistemologie 

Figuur 8. 
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10.2. ’N OMSKRYWING VAN DIE MODEL VIR DIE GEBRUIK VAN BYBELSE 

NARRATIEWE IN DIE PASTORALE VERSORGING VAN LAERSKOOLKINDERS 

(6 TOT 13 JAAR) 

 

Die onderskeie elemente van die model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), soos dit skematies hierbo 

voorgestel word, word vervolgens bespreek met verwysing na die resultate en 

gevolgtrekkings van die voorafgaande hoofstukke.   

 

10.2.1. ’n Post-Postmoderne Epistemologie 

 

Die skematiese voorstelling van die model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) word omraam deur die 

epistemologiese keuse wat uitgeoefen word in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar).  ’n Keuse vir ’n Post-Postmoderne Epistemologie 

word in hierdie studie gemaak in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 

13 jaar). 

 

Die woord “epistemologie” word beskryf as “die leer van die metode of beginsels van 

kennis, kenleer of kennisleer” (Pharos 2010: 251).  Hierdie verklaring vir die woord 

“epistemologie” kan anders omskryf word as die raamwerk waarbinne alles wat in 

die model gebeur, vasgevang word.  Dit is sou met die raam om ’n skildery, wat die 

fokus plaas op wat binne die skildery gebeur, vergelyk kon word.  Sonder ’n raam 

kom ’n skildery nie behoorlik tot sy reg nie.  Net so kan die model wat in hierdie 

hoofstuk voorgestel word, nie tot sy reg kom as dit nie binne die raamwerk van die 

gekose epistemologie geplaas word nie. 
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In hoofstuk 3 (vergelyk 3.4. in hoofstuk 3), wat deel uitmaak van die basisteoretiese 

deel van hierdie studie, is daar ondersoek ingestel na die epistemologiese debat wat 

daar aan die gang is rondom die gebruik van narratiewe in die pastoraat.  Aan die 

een kant is daar die protagoniste (Van den Berg 2006 en  

Müller 1996 o.a.) in die narratiewe pastorale teologie wat ’n post-moderne 

epistemologie voorstaan.  Hierteenoor is daar protagoniste (Janse van Rensburg 

2007a en Louw 1997 o.a.) wat ’n diakoniologiese epistemologie verkies.   

 

In die debatvoering rondom ’n epistemologiese keuse vir die narratiewe pastorale 

teologie, bepleit Van den Berg (2006: 176, 177) vir ’n herbesinning van die 

Skrifgebruik in die narratiewe pastorale teologie.  Janse van Rensburg (2007a: 63 - 

65) argumenteer dat hierdie standpunt van Van den Berg (2006), wat hy as post-

modern tipeer, lynreg teenoor ’n diakoniologiese benadering staan waarin die Skrif 

as absoluut aanvaar word.    

 

Aan die einde van die ondersoek na die epistemologiese debat in die narratiewe 

teologie (vergelyk 3.4. in hoofstuk 3), word die volgende gevolgtrekkende stelling 

gemaak:  “Hoewel die simpatie in hierdie studie by Van den Berg (2006) lê, bly die 

soeke na ’n sinvolle epistemologie wat die gesag van die Skrif as die onfeilbare 

Woord van God, sowel as die unieke uitdagings wat die postmoderniteit bied, saam 

kan verreken.” 

 

In hoofstuk 8 (vergelyk 8.1.2. in hoofstuk 8) word die vraag gevra of daar ’n 

epistemologiese keuse uitgeoefen kan word wat beide die bogenoemde standpunte 

(’n postmoderne en ’n diakoniologiese epistemologie) akkommodeer.  Hierdie 

epistemologiese debat is in hoofstuk 8 op die spits gedryf in die studie van die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat.  In die maak van ’n epistemologiese 
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keuse in hierdie studie is dit enersyds nie moontlik om die gebruik van die Skrif te 

relativeer nie en andersyds is dit ook nie moontlik om die werklikhede van ’n 

postmoderne samelewing en die effek daarvan op die pastoraat, te ignoreer nie.   

 

In aansluiting by die gesagvolle-dialoog model van Pratt (1990: 32 - 41) (vergelyk 

3.1. in hoofstuk 3), wat ’n sinvolle ontlonting van die spanning in die narratiewe 

teologie bied, word daar in die daarstelling van ’n model vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), ’n keuse 

vir ’n post-postmoderne epistemologie gemaak.  Hierdie epistemologiese keuse 

erken beide die gesag van die Skrif as die Woord van God en die belangrikheid om 

die invloed en eise van ’n postmoderne samelewing behoorlik te verreken.   

 

 

10.2.2. Luister 

 

 

 

 

Die eerste stasie in die voorgestelde model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), is die stasie van 

“Luister”.  Met “Luister” word bedoel dat die kliënt in die pastoraat die geleentheid 

gegun word om sy verhaal van nood te vertel binne die veilige ruimte van die 

pastoraal terapeutiese omgewing. 

 

Die basisteoretiese ondersoek wat in hoofstukke 2 tot 4 gedoen is, het aangetoon 

dat die luister na die lewensverhaal van die kliënt ’n baie belangrike motief in die 

LUISTER (ondersoekend en 

empaties na die narratief van 

die kliënt) 
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pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) is.  In hoofstuk twee het die 

studie van die protagoniste in die wetenskap van die pastoraat (vergelyk 2.1. in 

hoofstuk 2) aangetoon dat dit in die pastoraat van die uiterste belang is dat die kliënt 

voldoende geleentheid gegun moet word om sy verhaal ten volle te vertel.  In die 

gevolgtrekking van hoofstuk 2 (vergelyk 2.2. in hoofstuk 2) het dit duidelik na vore 

gekom dat ’n liefdevolle en vrugbare omgewing geskep moet word waarbinne heling 

kan plaasvind.  Die rol van die plaaslike gemeente in hierdie opsig is ook toegelig.  

Die pastor moet by uitstek die rol van ’n goeie luisteraar in hierdie stasie van die 

model vervul. 

 

In hoofstuk 3 van hierdie studie het die rol van die narratief in die pastoraat aan die 

orde gekom (vergelyk 3.2. in hoofstuk 3).  Dit is veral die gespreksagenda van Müller 

(1996: 97 – 105) wat in hierdie opsig ’n bydrae lewer tot die stasie van “Luister” wat 

in die model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) voorgestel word.  Die eerste drie punte van Müller 

(1996: 97 – 105) se gespreksagenda, nl. die verhaal van nood, die verlede verhaal 

en die verduisterde toekomsverhaal (vergelyk 3.2. in hoofstuk 3 vir ’n volledige 

omskrywing) wat die stasie van “Luister” in die voorgestelde model behoorlik 

verwoord.   

 

In aansluiting hierby bied die metateoretiese oorsig oor die geskiedenis van 

kindwees in die Westerse kultuur in hoofstuk 5 (vergelyk 5.1. tot 5.5. in hoofstuk 5), 

’n sterk oorsig oor die huidige omstandighede van kindwees.  Dit speel ’n bepaalde 

rol in die pastor se proses van luister na die kliënt (laerskoolkind) binne die pastorale 

situasie.     
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10.2.3. Dink 

 

 

 

 

Die tweede stasie in die voorgestelde model vir die gebruik van Bybelse narratiewe 

in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), is die stasie van 

“Dink”.  Hierdie stasie verteenwoordig die assessering en verwerking van die inligting 

wat uit die kliënt se vertelling van sy lewensverhaal na vore gekom het.  Verder vind 

die keuse van ’n gepaste Bybelse narratief ook by die stasie van “Dink” in die model 

vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), plaas.   

 

In die basisteoretiese deel van hierdie studie het daar verskeie belangrike aspekte 

na vore gekom wat verreken moet word in die assessering en die verwerking van die 

inligting wat bekom is uit die kliënt se vertelling van sy lewensverhaal.  Dit sluit in: 

 Hermeneutiek:  In hoofstuk 3 (vergelyk 3.4. in hoofstuk 3) word die 

hermeneutiese prosesse in die pastoraat omskryf.  Hier is dit noodsaaklik dat 

die verskillende perspektiewe op die hermeneutiese proses verreken word.  

Dit strek van Müller (1996: 12) wat die hermeneutiek in die pastoraat as ’n 

avontuur beskryf, tot Bezuidenhout en Janse van Rensburg (2006: 16 - 20) 

wat die prosesse van verstaan, begrip, betekenis, vertolking en interpretasie 

omskryf, tot Veltkamp (1998: 196) wat die verhouding tussen luister na die 

Skrif en luister na die kliënt beskryf as ’n gesamentlike soeke na betekenis. 

 Dekonstruksie:  Die proses van die dekonstruksie van die narratief van die 

kliënt is noodsaaklik in die proses van “Dink” in die voorgestelde model.  

Botha (2003: 81) toon op ’n sinvolle wyse aan hoe die proses van 

DINK (kreatiewe assessering 

van die omstandighede van 

die kliënt) 
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dekonstruksie lei tot die vorming van ’n nuwe narratief (vergelyk 3.5. in 

hoofstuk 3 en ook 6.2. in hoofstuk 6). 

 Die uniekheid van kinderpastoraat:  Die studie wat in hoofstuk 4 gedoen is 

oor die kinderpastoraat (vergelyk 4.1. tot 4.3. in hoofstuk 4) beklemtoon dat 

daar in die stasie van “Dink” van die voorgestelde model deeglik rekening 

gehou moet word met die unieke aard van kinderpastoraat.  Hierin speel die 

ontwikkelingsfases van kinders, die unieke situasies waarbinne kinders 

verkeer en die spesiale verhouding wat kinderpastoraat vereis, ’n bepaalde 

rol. 

 

In die metateoretiese deel van hierdie studie het daar verder belangrike aspekte na 

vore gekom wat relevant is tot die stasie van “Dink” in die voorgestelde model vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 

tot 13 jaar).  Dit sluit in: 

 Die invloed van die postmoderne era:  Die invloed van die postmoderne era 

op kindwees, soos beskryf in 5.6. van hoofstuk 5 beïnvloed die stasie van 

“Dink” in die voorgestelde model op ’n bepaalde wyse.  Die studie in hoofstuk 

5 het aangetoon dat sorg gedra moet word om kinders nie op ’n 

modernistiese wyse te benader nie.  Die post-postmoderne epistemologiese 

keuse wat in hoofstuk 8 gemaak word (vergelyk 8.2. in hoofstuk 8), bied die 

raamwerk waarbinne die stasie van “Dink” geskied. 

 Pastorale behoeftes van laerskoolkinders:  Die resultate van die 

kwantitatiewe empiriese navorsing wat in hoofstuk 7 gedoen is (vergelyk 7.6. 

van hoofstuk 7), bied ’n goeie oorsig van die mees algemene pastorale 

behoeftes van laerskoolkinders.  In die proses van “Dink” moet die algemene 

pastorale behoeftes van laerskoolkinders verreken word. 
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Die keuse van ’n gepaste Bybelse narratief word by die “Dink”-stasie van die 

voorgestelde model, op grond van voorafgaande gegewens gedoen.  Die  

praktykteoretiese studie wat in hoofstuk 8 gedoen is, waarin die proses van die 

keuse van ’n gepaste Bybelse narratief vir ’n gegewe pastorale situasie beredeneer 

is (vergelyk 8.1.3. in hoofstuk 8), word in die “Dink”-stasie van die voorgestelde 

model verreken. 

 

 

10.2.4. Vertel 

 

 

 

 

Die derde stasie in die voorgestelde model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), is die stasie van 

“Vertel”.  In hierdie stasie van die voorgestelde model, word die Bybelse narratief wat 

in die vorige stasie gekies is, oorvertel in die spreektaal van die pastor. 

 

Die rol wat metafore in die narratiewe pastoraat speel, speel by hierdie stasie ook ’n 

belangrike rol.  Die rol van ’n metafoor as ’n “brug na ’n nuwe betekenis” (Van den 

Berg 1998: 118 - 136) behoort verreken te word in die proses van die “Vertel” van 

die gekose Bybelse narratief.  In die basisteoretiese beredenering van die rol van ’n 

metafoor in hoofstuk 3 (vergelyk 3.3. in hoofstuk 3), het hierdie aspek van “Vertel” 

aan die orde gekom. 

 

VERTEL (oorvertel van ’n 

gekose Bybelse narratief met 

die kliënt in die spreektaal 

van die pastor) 
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In hoofstuk 3 word ook verwys na Botha (2003: 81) se bespreking van die proses 

van rekonstruksie van ’n kliënt se lewensverhaal (vergelyk 3.5. in hoofstuk 3).  Die 

doelstelling van rekonstruksie is om ’n nuwe lewensverhaal vir die kliënt te help skep 

tydens die pastorale proses.  In aansluiting hierby, is daar in hoofstuk 6 (op 

metateoretiese vlak) aangetoon dat die rol van ’n eksterne narratief ’n baie sterk 

invloed het op die rekonstruksie van die kliënt se lewensverhaal (vergelyk 6.6. in 

hoofstuk 6).  In hierdie opsig speel die vertelling van ’n eksterne narratief, wat binne 

die konteks van die epistemologiese keuse wat in hierdie studie uitgeoefen word en 

’n Bybelse narratief is, ’n beduidende rol in die helingsproses van die kliënt.  Die 

proses van die vertelling van ’n Bybelse narratief in die pastorale situasie, dra verder 

by tot die eksternalisering van die kliënt ten opsigte van sy eie probleemverhaal 

(vergelyk 6.3. in hoofstuk 6). 

 

Op praktykteoretiese vlak, is daar in hoofstuk 8 aangetoon hoedat die vertelling van 

’n Bybelse narratief binne die konteks van bepaalde pastorale situasies (vergelyk 

8.2. in hoofstuk 8) plaasvind, en ’n beduidende impak het op die helingsproses van 

die kliënt.  Die pastor se eie spiritualiteit, woorde en emosionele betrokkenheid in 

hierdie vertelling, speel ’n baie belangrike rol in die kliënt se identifisering met die 

gekose Bybelse narratief (vergelyk 2.2.2. in hoofstuk 2 en 8.1.3. in hoofstuk 8).   
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10.2.5. Lees 

 

 

 

 

Die vierde stasie in die voorgestelde model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), is die stasie van “Lees”.  

Nadat die gekose Bybelse narratief (by herhaling) aan die kliënt vertel is, word 

dieselfde Bybelse narratief aan die kliënt voorgelees.  Dit dien as ’n verdere 

bevestiging en vaslegging van die gekose Bybelse narratief in die pastorale 

versorging van die kliënt.  In die geval van kinders, kan die ouers verder 

aangemoedig word om die gekose Bybelse narratief tussen pastorale sessies 

herhalend aan hulle kind voor te lees. 

 

In hoofstuk 2 word daar op basisteoretiese vlak verwys na die rol wat die Skrif in die 

verkondiging van hoop in die pastoraat speel (vergelyk 2.2.1. in hoofstuk 2), en in 

hoofstuk 3 word aangetoon hoedat die verbond (soos beskryf vanuit die Skrif) ’n 

bepaalde rigsnoer is vir die pastorale proses is (vergelyk 3.2. in hoofstuk 3).  Beide 

hierdie aspekte dra by tot die bevestiging van die “Lees”-stasie van die model wat in 

hierdie hoofstuk voorgestel word.   

 

Op metateoretiese vlak word die invloed van ’n eksterne narratief in die terapeutiese 

proses, soos beskryf in 6.6. van hoofstuk 6, verder versterk deur die vasleggende 

lees daarvan.  Waar daar in die pastoraat ’n keuse uitgeoefen word om van Bybelse 

narratiewe as ’n eksterne narratief in die terapeutiese proses gebruik te maak, vorm 

“Lees” ’n belangrike komponent in die effektiewe kommunikasie van die eksterne 

narratief in die terapeutiese situasie.   

LEES (die Bybelse narratief 

herhalend aan die kliënt voor 

vanuit die Skrif) 
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Die praktykteoretiese studie aangaande die prominensie van Bybelse narratiewe in 

die pastoraat wat in hoofstuk 8 gedoen is (vergelyk 8.1.1. in hoofstuk 8), bevestig 

verder die daarstelling van ’n stasie van “Lees” in die model vir die gebruik van 

Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), 

wat in hierdie hoofstuk voorgestel word.  In hoofstuk 9, waar daar kwalitatiewe 

empiriese navorsing gedoen is aan die hand van vyf gevallestudies, is daar 

aangetoon hoedat die voorlees van die gekose Bybelse narratief die terapeutiese 

effek in die proses van pastorale bediening versterk (vergelyk 9.2., 9.3., 9.4. en 9.6. 

in hoofstuk 9). 

 

 

10.2.6. Bid 

 

 

 

 

Die laaste stasie in die voorgestelde model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), is die stasie van “Bid”.  

Die gebed wat in hierdie stasie van die voorgestelde model aangewend word, is in 

die eerste plek ’n reflekterende gebed, waarin die gekose Bybelse narratief wat in 

die pastorale proses gebruik word, verder in die lewe van die kliënt vasgelê word.  

Deurdat “Bid” die laaste stasie van die voorgestelde model vorm, word die lof, eer en 

danksegging aan God gebring vir die genade wat Hy in die pastorale proses 

geskenk het. 

 

BID (reflekterend op die 

Bybelse narratief ter 

vaslegging by die kliënt) 
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Waar gebed die laaste stasie van die voorgestelde model in hierdie hoofstuk vorm, 

speel die spiritualiteit van die pastor ’n baie belangrike rol (vergelyk 2.2.2. in hoofstuk 

2).  Gebed vorm ook deel van die proses van rekonstruksie, soos beskryf in 3.5. van 

hoofstuk 3.  Gebed dra ook by tot die verdieping van die verhouding van die pastor 

en die kliënt, want deurdat daar saamgebid word, word die gevoel by die kliënt 

geskep dat die pastor en die kliënt ’n span vorm in die verwerking van die pastorale 

nood van die kliënt (vergelyk 6.4. in hoofstuk 6). 

 

In die praktykteoretiese studie wat daar in hoofstuk 8 gedoen is, is daar aangetoon 

hoedat reflekterende gebed deel vorm van die proses van die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastorale proses (vergelyk 8.1.3. in hoofstuk 8).  In die kwalitatiewe 

empiriese navorsing wat daar in hoofstuk 9 van hierdie studie gedoen is, is daar in 

die illustrasie van die pastorale gesprekke van die verskillende gevallestudies 

aangetoon hoe reflekterende gebed aangewend is as ’n hulpmiddel in die pastorale 

proses (vergelyk 9.2., 9.4., en 9.5 van hoofstuk 9). 
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10.3 SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie, naamlik die 

vraag na die daarstelling van ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), suksesvol beantwoord.  Die 

volgende model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging 

van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) is in hierdie hoofstuk daargestel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die post-postmoderne epistemologiese keuse wat vroeër in hierdie studie uitgeoefen 

is, omraam die model wat voorgestel word.  Die vyf verskillende stasies van die 

model, naamlik “Luister”, “Dink”, “Vertel”, “Lees” en “Bid” het in volgorde van 

funksionering aan die orde gekom.  Elke stasie van die voorgestelde model is 

begrond vanuit die voorafgaande hoofstukke in hierdie studie.  

LUISTER 

DINK 

 

VERTEL 

 

LEES 

 

BID 

 
Post-Postmodern 



Hoofstuk 10.  ’n Voorgestelde Model vir die Gebruik van Bybelse Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders 

tussen die Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

277 

 

 

Die laaste hoofstuk van hierdie studie bevat ’n samevatting van die verloop van die 

studie.  In die samevatting sal die verband gelê word tussen die uiteindelike model 

vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van 

laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), wat in hierdie hoofstuk ter tafel gelê is, en die studie 

wat in die onderskeie hoofstukke in aanloop tot die daarstelling van ’n model vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 

tot 13 jaar), gedoen is.   
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HOOFSTUK 11 

 

 

Samevatting 

 

In die laaste hoofstuk van hierdie studie word die navorsing wat in die vorige tien 

hoofstukke gedoen is, saamgevat.  Die samevatting in hierdie hoofstuk sal gedoen 

word aan die hand van die indeling van die metode van Zerfass (1974: 166 e.v.), wat 

gebruik is vir die navorsing in hierdie proefskrif. 

 

11.1. SENTRALE NAVORSINGSVRAAG EN DOELWITTE 

 

11.1.1. Sentrale Navorsingsvraag 

 

In hoofstuk 1 is die navorsing in hierdie proefskrif begin met die sentrale 

navorsingsvraag:  Watter paslike model(le) kan vir die gebruik van Bybelse 

narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 daargestel 

word? 

 

11.1.2. Doelwitte 

 

Aan die begin van die studie was die sentrale doelwit wat gestel is, om ŉ model daar 

te stel vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar.  Die metode van Zerfass (1974: 166 e.v.) is gevolg, wat 

behels het dat die studie in drie onderafdelings verdeel is, ten einde die 

navorsingsdoelwit te bereik.   
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In die eerste plek was daar ’n basisteoretiese deel, waarin daar beoog is om ’n 

omvattende studie van beskikbare literatuur te doen rakende pastoraat in die 

algemeen, die narratiewe pastoraat en die pastoraat aan kinders, met spesifieke 

verwysing na kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 

 

Dit is gevolg deur ’n metateoretiese deel, waarin beplan is om ’n literatuurstudie te 

doen van die geskiedenis van die Westerse samelewing se hantering van kinders, 

asook ’n literatuurstudie van die naaswetenskappe Kommunikasiekunde, Psigologie, 

Sosiologie en Maatskaplike Werk rakende die hantering van kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13.  Om die metateoretiese deel van die studie af te sluit, is ’n 

kwantitatiewe empiriese navraag beplan om die mees algemene pastorale behoeftes 

van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te bepaal. 

 

Die laaste deel van die navorsing in hierdie proefskrif was ’n uitvloeisel van die 

basisteoretiese en metateoretiese in die praktykteoretiese.  Die praktykteoretiese 

deel van die studie het die volgende behels:  die neerlê van riglyne vir die gebruik 

van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging van kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar;  ’n kwalitatiewe empiriese ondersoek aan die hand van 

gevallestudies om die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging 

van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) te illustreer;  en die formulering van ’n model vir 

die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan laerskoolkinders (6 tot 13 

jaar). 
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11.2. DIE BASISTEORETIESE DEEL VAN DIE NAVORSING 

 

Uit die sentrale navorsingsvraag het die volgende vraag rakende die basisteoretiese 

deel van die navorsing gevloei:  Watter toepaslike Bybelse perspektiewe kan vir die 

pastorale begeleiding van kinders aan die hand van Bybelse narratiewe uitgesonder 

word?  Met die bogenoemde doelwitte voor oë, het die navorsing in die 

basisteoretiese deel van die studie soos volg ontvou: 

 

11.2.1.  Hoofstuk 2.  Bybelse Perspektiewe op die Pastoraat 

 

Nadat ’n omvattende literatuurstudie van die belangrikste protagoniste in die 

wetenskap van die pastoraat gedoen is, het die volgende Bybelse perspektiewe op 

die pastoraat in hoofstuk 2 na vore gekom: 

 Die mens is totaal verlore in sy sonde en kan op sy eie nie salig wees nie. 

 Die genade van God staan sentraal in die pastorale proses. 

 Alleen deur die versoening deur Jesus Christus kan die mens salig wees en is 

daar vir hom hoop. 

 Die soewereiniteit van God in die pastoraat beteken dat God in beheer is van 

wat in die pastoraat gebeur. 

 In eenheid met Christus vind heling deur die werking van die Heilige Gees in 

die pastoraat plaas. 

Behalwe vir hierdie sentrale Bybelse perspektiewe, het hoofstuk 2 ook die volgende 

sekondêre perspektiewe opgelewer: 

 Die skep van ’n liefdevolle en vrugbare omgewing vir heling is noodsaaklik in 

die pastoraat. 
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 Die plaaslike gemeente speel ’n baie belangrike rol in die pastorale proses. 

 Die verskillende metafore (priester, profeet, herder, mediator, ritualistiese 

leier, omsiener, dienskneg en soldaat vir Christus) lewer ’n bydrae tot die 

identiteit van die pastor in die pastorale proses. 

 Die spiritualiteit van die pastor speel ’n baie belangrike rol in die pastoraat. 

Met hierdie gevolgtrekkings in ag genome, kon die fokus in die basisteoretiese deel 

van die proefskrif verskerp na die gebruik van die narratief in die pastoraat. 

 

11.2.2.  Hoofstuk 3.  Bybelse Perspektiewe op die Narratiewe Pastoraat 

 

In hoofstuk 3 is daar omvattend ondersoek ingestel na die narratiewe pastoraat.  Dit 

is gedoen aan die hand van ’n literatuurstudie.  Die volgende elemente van die 

narratiewe pastoraat is volledig omskryf: 

 Die rol van die narratief in die praktiese teologie. 

 Die invloed van die metafoor in die narratiewe pastoraat. 

 Die hermeneutiese prosesse in die narratiewe pastoraat. 

 Die rol van dekonstruksie en rekonstruksie in die narratiewe pastoraat. 

Hoofstuk 3 is afgesluit met die beklemtoning van die rol van die narratief in die 

pastoraat.  Vanuit al die navorsing wat in hierdie hoofstuk gedoen is, is daar ’n keuse 

uitgeoefen vir die gesagvolle-dialoog model van Pratt (1990: 32 - 41) wat ’n sinvolle 

ontlonting bied van die spanning wat daar in die narratiewe pastoraat bestaan tussen 

teoloë, soos Bezuidenhout & Janse van Rensburg (2006), wat baie sterk klem lê op 

die gesag van die Skrif en die narratiewe van die Skrif, en teoloë, soos Müller 

(1996), Van den Berg (1998) en Botha (2003), wat baie sterk fokus op die gebruik 

van die narratief binne ’n postmoderne konteks as ’n modus vir die pastoraat.  In 
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hierdie hoofstuk is daar bevind dat die gesag van die Skrif as die Woord van God nie 

bedreig hoef te word deur ’n narratiewe benadering tot die pastoraat nie. 

 

11.2.3.  Hoofstuk 4.  Grondbeginsels in die Pastoraat aan Kinders, met 

Spesifieke Verwysing na Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

In hoofstuk 4 het die aandag van die studie verskuif na kinderpastoraat.  In hierdie 

hoofstuk is ondersoek ingestel na die grondbeginsels wat in ag geneem moet word 

in die pastorale versorging van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Die 

volgende grondbeginsels vir kinderpastoraat het in hierdie literatuurstudie na vore 

gekom: 

 Elke kind is uniek geskape deur God en behoort derhalwe in die pastorale 

proses op ’n unieke wyse hanteer te word.  So ’n unieke wyse sal veral die 

ontwikkelingsfaktore van ’n kind se ontwikkeling in ag neem. 

 God se genadige ingryping in die nood van sy kinders is die basis 

waarvolgens ’n pastorale proses, veral in die geval van kinders, plaasvind. 

 Die Skrif is die rigsnoer van die pastorale gesprek tussen pastor en kind.  Dit 

is veral Bybelse narratiewe wat relevant is in hierdie opsig, aangesien 

Bybelse narratiewe die waarheid van die Skrif op so ’n wyse aan kinders 

kommunikeer dat hulle maklik daarmee kan identifiseer. 

 Kinderpastoraat kan alleenlik effektief beoefen word indien dit vanuit ’n 

liefdevolle en helende verhouding van vertroue tussen die pastor en die kind 

geskied. 

 Kinderpastoraat moet binne ’n veilige omgewing of ruimte wat deur die 

voorsiening van die pastor daargestel is, plaasvind.  Die plaaslike gemeente 

is ’n ideale omgewing vir kinderpastoraat. 
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 Die doop as ’n seël van die verbond wat God met sy kinders het, is ’n baie 

belangrikte simbool van hoop vir kinders wat pastorale krisisse beleef.  Dit is 

’n sterk vertrekpunt vir die bediening van hoop aan kinders.   

 Die begrip van God se verbond met sy kinders bied ’n breë raamwerk 

waarbinne die pastorale versorging van kinders kan plaasvind. 

 Narratiewe gesprekstegnieke is ’n baie belangrike hulpmiddel in die pastorale 

proses met kinders, waardeur die Skrif effektief aan kinders bedien kan word.  

Met die ondersoek na die grondbeginsels van kinderpastoraat is die basisteoretiese 

deel van die proefskrif afgehandel en kon daar voortgegaan word met die 

metateoretiese deel van die studie. 
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11.3. DIE METATEORETIESE DEEL VAN DIE NAVORSING 

 

Die sentrale navorsingsvraag in hoofstuk 1 het die volgende vraag, wat die 

metateoretiese deel van die navorsing betref, opgelewer:  Wat is die spesifieke 

pastorale behoeftes (met inagneming van psigologiese, sosiologiese en 

maatskaplike aspekte) van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar?  Met die 

doelwitte, wat in hoofstuk 1 vir die metateoretiese deel van die studie gestel is, voor 

oë, is die studie in hierdie deel van die navorsing soos volg aangepak: 

 

11.3.1.  Hoofstuk 5. ŉ Oorsig oor die Hantering van Kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 deur die Verloop van die Geskiedenis van die Westerse 

Kultuur 

 

In hoofstuk 5 is daar met die metateoretiese deel van die studie begin deur 

ondersoek in te stel na die hantering van kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 

jaar deur die verloop van die geskiedenis van die Westerse kultuur.  Hierdie oorsig 

het begin met ’n oorsig van die agtergrond van kindwees in die sosiale wetenskappe.  

Verder is daar aandag geskenk aan die volgende tydperke:  die Middeleeue, die 

Vroeë Moderne era, die Agtiende eeu, Negentiende en Vroeë twintigste eeu.  Die 

oorsigtelike studie het verder gegaan met ’n blik op die verskuiwing van die Moderne 

era na ’n Postmoderne era, rakende die opvoeding van kinders.  Ten slotte is 

ondersoek ingestel na die rol wat die 40 “ontwikkelingsbates” van die Search 

Institute, in die ontwikkeling van ’n kind in die postmoderne era speel. 

 

Die studie in hierdie hoofstuk het ’n goeie oorsig gegee tot die aanloop tot die 

postmoderne era se beskouing van kindwees.  Die bestudering van die navorsing 

van die Search Institute het ’n goeie metateoretiese oorsig gegee oor die hantering 

van kinders in ons samelewing vandag.  Die navorsing in hierdie hoofstuk het 
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aanleiding gegee tot die verdere studie van die aangrensende wetenskappe rakende 

’n narratiewe benadering tot die pastorale versorging van kinders. 

 

11.3.2.  Hoofstuk 6.  Perspektiewe vanuit die Aangrensende Wetenskappe 

Rakende die Waarde van ’n Narratiewe Benadering tot die Pastoraat aan 

Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 

 

Met die sentrale navorsingsvraag in gedagte, is daar voortgegaan om in hoofstuk 6 

’n studie te doen van die perspektiewe vanuit die aangrensende wetenskappe van 

Psigologie, Sosiologie en Maatskaplike Werk, rakende die waarde van ’n narratiewe 

benadering tot die pastoraat kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar. 

 

Die perspektiewe wat die navorsing in hierdie hoofstuk na vore gebring het, het ’n 

onderskeid in die hantering van narratiewe in die terapeutiese konteks uitgelig.  Ten 

eerste is daar die hantering van die narratief van die kliënt wat terapeutiese 

hantering van ’n krisis-narratief behels.  Hierteenoor is daar die gebruik van ’n 

eksterne narratief (’n storie) in die terapeutiese proses.   

 

Daar is genoegsame begronding vanuit die literatuurstudie van die aangrensende 

wetenskappe gevind dat ’n integrasie van die krisis-narratief en die eksterne narratief 

in die terapeutiese proses ’n goeie benadering is om op ’n narratiewe vlak terapie 

toe te pas.  Die metateoretiese insig wat hierdie hoofstuk na vore gebring het, 

rakende die gebruik van die terapeutiese gebruik van die narratief, het ’n grondslag 

gelê vir die praktykteoretiese deel van die studie waarin die gebruik van Bybelse 

narratiewe aan die orde gestel word. 
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11.3.3.  Hoofstuk 7.  Die Identifisering van die Mees Algemene Pastorale 

Behoeftes van Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 aan die hand van ŉ 

Empiriese Ondersoek 

 

Om die metateoretiese deel van die proefskrif af te sluit, is daar ’n kwantitatiewe 

empiriese ondersoek gedoen om die mees algemene pastorale behoeftes van 

kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar te identifiseer.  Hierdie ondersoek het 

die volgende resultate opgelewer:  

 Die mees algemene oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders (6 tot 13 

jaar) is:  egskeiding, negatiewe groepsdruk, mishandeling en gesinsgeweld, 

en die verlies van ’n ouer of ’n familielid aan die dood. 

 Die oorsake vir pastorale nood by laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) wat die 

moeilikste is om te hanteer, is:  egskeiding, molestering en verkragting, en 

mishandeling en gesinsgeweld. 

Die insigte wat verkry is uit die resultate van hierdie empiriese navorsing, sou verder 

bydra tot die studie wat in die praktykteoretiese deel van die studie gedoen is, 

deurdat die illustrasie van die gebruik van Bybelse narratiewe wat hierdie hoofstuk 

opvolg, gedoen is aan die hand van relevante pastorale situasies. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofstuk 11.  Samevatting 

 

287 

 

11.4. DIE PRAKTYKTEORETIESE DEEL VAN DIE NAVORSING 

 

Die volgende twee vrae rakende die praktykteoretiese deel van die navorsing in 

hierdie proefskrif het uit die sentrale navorsingsvraag in hoofstuk 1 na vore getree:  

Watter Bybelse riglyne moet verreken word in die daarstelling van ŉ model vir die 

gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13?  Hoe word Bybelse narratiewe aangewend met betrekking tot die 

hantering van spesifieke pastorale behoeftes?  Die doelwitte wat in hoofstuk 1 

rakende hierdie vrae gestel is, is soos volg aangepak in die laaste deel van die 

studie: 

 

11.4.1.  Hoofstuk 8.  Riglyne vir die Toepassing van Bybelse Narratiewe in die 

Pastorale Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 Jaar 

 

In die eerste hoofstuk van die praktykteoretiese deel van die proefskrif is daar riglyne 

neergelê vir die toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan 

kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar.  Na aanleiding van die 

gevolgtrekkings wat spruit uit die basisteoretiese en metateoretiese dele, rakende 

die invloed van die postmoderne era in die narratiewe pastorale versorging van 

kinders, is daar in hierdie hoofstuk ’n epistemologiese keuse uitgeoefen vir ’n post-

postmoderne epistemologie.   

 

Met hierdie epistemologiese keuse in gedagte is die volgende riglyne neergelê vir 

die toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening van kinders tussen 

die ouderdom van 6 en 13 jaar:   

 In gebed word die afhanklikheid van God uitgespreek in die soeke na heling 

aan die hand van ’n Bybelse narratief. 
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 Die narratief van die kliënt word behoorlik verken ten einde ’n gepaste 

Bybelse narratief te kies vir die pastorale versorging. 

 Bybelse narratiewe word gekies en bedien binne die konteks van die verbond. 

 ’n Toepaslike Bybelse narratief word gekies met die voorafgaande inligting in 

gedagte. 

 Die Bybelse narratief word eers in die spreektaal van die pastor vertel. 

 Die Bybelse narratief word daarna uit die Bybel gelees, ter vaslegging. 

 ’n Reflekterende gebed word gedoen, ter vaslegging. 

Verder is daar in hierdie hoofstuk ’n illustrasie gegee van die gebruik van Bybelse 

narratiewe aan die hand van spesifieke voorbeelde.  Ses Bybelse narratiewe is 

gekies, waarna ’n illustrasie van die vertelling van elke Bybelse narratief in die 

konteks van die pastorale gesprek gegee is, gevolg deur die toepassing van die 

gekose Bybelse narratief op spesifieke pastorale situasies, soos aangetoon in 

hoofstuk 7. 

 

11.4.2.  Hoofstuk 9.  ŉ Illustrasie van die Toepassing van Bybelse Narratiewe in 

die Pastorale Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 en 13 aan die 

hand van Gevallestudies 

 

Met inagneming van die riglyne wat in die voorafgaande hoofstuk neergelê is, is ’n 

kwalitatiewe empiriese ondersoek gedoen aan die hand van gevallestudies om die 

toepassing van Bybelse narratiewe in die pastorale bediening aan kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13 jaar, te illustreer.  Die resultate van die kwantitatiewe 

empiriese navorsing van hoofstuk 7 is verreken in die keuse van vyf gevallestudies 

wat in hierdie hoofstuk beskryf is. 
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Vanuit die gesprekke tydens die vyf gevallestudies, het die volgende insigte na vore 

getree: 

 Kinders moet genoeg geleentheid gegun word om hulle verhaal te kan vertel.  

Omdat hulle soms sukkel om hulle emosies behoorlik te verwoord, is dit nodig 

om hulle voldoende geleentheid te gun om te sê hoe hulle hulle situasie 

beleef.   

 Die keuse van ’n gepaste Bybelse narratief is nie altyd voor-die-hand-liggend 

nie.  In die meeste gevalle wat in hierdie hoofstuk behandel is, het die 

gepaste keuse van ’n Bybelse narratief eers na die tweede of derde pastorale 

ontmoeting duidelik geword. 

 Die vertelling van Bybelse narratiewe saam met die lees daarvan is ’n 

kragtige kombinasie om heling in die lewens van kinders te bedien.  In hierdie 

opsig is herhaling ook van groot belang en is daar groot waarde daarin om by 

opeenvolgende pastorale sessies van dieselfde Bybelse narratief gebruik te 

maak. 

 In die gebede wat tydens die pastorale gesprekke plaasvind, het dit ’n verdere 

vasleggende waarde as die gebed ingerig word om op die Bybelse narratief, 

wat in die pastorale gesprek aangewend is, te reflekteer.  Dit is baie goed as 

die kind self die geleentheid kry om reflekterend op die Bybelse narratief te 

bid. 

In hierdie hoofstuk is daar omvattend aangetoon dat Bybelse narratiewe effektief 

aangewend kan word in die pastorale versorging van kinders tussen die ouderdom 

van 6 en 13 jaar. 
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11.4.3.  Hoofstuk 10.  ŉ Voorgestelde Model vir die Gebruik van Bybelse 

Narratiewe in die Pastorale Bediening aan Kinders tussen die Ouderdom van 6 

en 13 

 

Om die praktykteoretiese deel van die proefskrif af te sluit en om uiteindelik aan die 

sentrale navorsingsvraag wat in hoofstuk 1 gevra is, te beantwoord, is daar in hierdie 

hoofstuk ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastorale versorging 

van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) daargestel.  Samevattend, sien die model soos 

volg daar uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die post-postmoderne epistemologiese keuse wat vroeër in hierdie studie uitgeoefen 

is, omraam die model wat voorgestel word.  Die vyf verskillende stasies van die 

model, naamlik “Luister”, “Dink”, “Vertel”, “Lees” en “Bid” het in volgorde van 

funksionering aan die orde gekom.  Elke stasie van die voorgestelde model is 

begrond vanuit die voorafgaande hoofstukke in hierdie studie. 

LUISTER 

DINK 

 

VERTEL 

 

LEES 

 

BID 

 
Post-Postmodern 
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11.5. DIE FINALE GEVOLGTREKKING 

 

In die daarstelling van ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die 

pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar) is daar voldoen aan die 

sentrale navorsingsvraag wat aan die begin van hierdie studie gestel is.  Die 

volgende doelwitte wat gestel is, is bereik, naamlik om: 

 die toepaslike Bybelse perspektiewe op die pastoraat, die narratiewe 

pastoraat en die pastoraat aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 uit te 

sonder. 

 die spesifieke pastorale behoeftes (met inagneming van psigologiese, 

sosiologiese en maatskaplike aspekte) van kinders tussen die ouderdom van 

6 en 13 te identifiseer en te omskryf deur middel van ’n literatuur- en 

empiriese studie. 

 die toepaslike riglyne vir die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat 

aan kinders tussen die ouderdom van 6 en 13 neer te lê, ten einde ŉ model vir 

die gebruik van Bybelse narratiewe in die pastoraat aan hierdie kinders daar 

te stel en aan te toon hoe Bybelse narratiewe effektief aangewend kan word 

in die aanspreek van spesifieke pastorale behoeftes van kinders tussen die 

ouderdom van 6 en 13.  

 

Die resultaat van hierdie studie is ’n model vir die gebruik van Bybelse narratiewe in 

die pastorale versorging van laerskoolkinders (6 tot 13 jaar), wat ’n sinvolle bydrae 

kan maak in die praktyk van die Praktiese Teologie, spesifiek waar kinders pastoraal 

versorg word. 
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