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'n Pastoraal-teologiese studie oor die roeping van die Afrikaanssprekende man 

tussen die ouderdom 3040 in die gesin, kerk en samelewing 

Die doel van hierdie studie was om te kyk wat die roeping van die Afrikaanssprekende man 

tussen 30 en 40 jaar in die gesin, kerk en samelewing is. Die werkwyse was soos volg: 

'n Basisteoretiese ondersoek is geloods om Skrifperspektiewe oor die onderwerp vas 

te stel. Die model van Zerfass is gebruik. 

Hierin is bevind: 

Die man as verteenwoordiger van God op aarde moet in 'n intiem persoonlike verhouding 

met God leef. Daarom moet hy 'n vredemaker wees wat teenoor almal, selfs sy vyande, in 

liefde optree. 

Die man moet sy vrou, as sy gelyke, met onvoorwaardelike opofferende liefde begelei sodat 

sy geestelik kan groei. Hy moet aan sy gesin hoe prioriteit in sy daaglikse program gee. 

Daarna is metateoretiese perspektiewe vanuit die Wee dissiplines naamlik Psigologie 

en Sosiologie verkry. Daarrnee saam is ook 'n empiriese studie ondemeem om 

sodoende die leemtes in die man se lewe vas te stel. 

Hieruit is die volgende afleidings gemaak: 

Die man tussen 30 en 40 jaar is in 'n fase waarin hy sekere geloofsisteme en waardes krities 

evalueer. 

Die man tussen 30 en 40 jaar se huwelik en gesin word as een van sy vier 'vyande" beskou 

omdat dit vir horn soms voel of sy gesin net te veel van horn verwag. 

Die man tussen 30 en 40 jaar sukkel ook om 'n balans te handhaaf tussen tyd by die werk en 

tyd saam met die gesin. 

Ve~olgens is praktykteoretiese riglyne neergelC deurdat bogenoemde inligting op 'n 

hemeneutiesewyse gesintetiseer is. 



Die volgende riglyne is gestel: 

Deur die liefde van Christus moet mans die "sout vir die aarde" wees om verderf in die 

samelewing tee te werk en 'n 'lig vir die w6reld" om lewenskoers aan te dui. 

Elke man moet tyd vir sy gesin inruim om kwaliteit tyd saam met hulle deur te bring. Deur die 

manier waarop hy teenoor hulle optree en met hulle kommunikeer, moet hulle kan sien en 

ervaar dat hy hulle liefhet, waardeer en verstaan. 

'n Man moet sy werk so doen soos vir Christus en nie vir mense nie. Dit behels egter ook 

dat hy nie so moet werk dat die kosbare tyd wat hy saam met sy gesin kon deurbring, 

verbygaan nie. 

Die man moet sy sondige aard ken en voortdurend sy sonde voor God en sy naaste bely 

Met hierdie studie is gepoog om vir mans 'n visie te gee sodat hulle begrip mag hC van wat 

dit beteken om in vandag se deurmekaar w6reld 'n man van God te wees. 

SLEUTELWOORDE 

Roeping, man, gesin, kerk, samelewing, pastorale studie. 



ABSTRACT 

A pastoral theological study on the vocation of the Afrikaans-speaking man 

between the age of 3040 within the family, church and society 

The aim of this study was to look at the vocation of the Afrikaans-speaking male between 30 

and 40 years within the family, church and society. The following procedure was followed: 

0 A base theoretical investigation was undertaken to establish Scriptural perspectives 

on the subject. The model of Zerfass was used. 

It was found: 

The male as representative of God on earth must live in an intimate personal relationship 

with God. He should therefore be peacemaker, acting in love towards all, even his enemies. 

A man should accompany his wife as his equal with unconditional sacrificial love so that she 

is able to grow spiritually. His family should be the highest priority in his daily programme. 

0 Metatheoretical perspectives were subsequently obtained from the two disciplines, 

namely Psychology and Sociology. An empirical study was simultaneously undertaken 

in order to determine the shortcomings in a man's life. 

The following conclusions were made: 

The male between 30 and 40 jears-old is in a phase where he criticically evaluates certain 

religious systems and values. 

The male between 30 and 40 years regards his marriage and family as one of his four 

"enemies" because it feels as if his family expects too much of him. 

The male between 30 en 40 years also struggles to maintain a balance between time at work 

and time with his family. 

0 Theoretical guidelines from practice were subsequently established by synthesising the 

above information in an hermeneutical way. 

The following guidelines were set: 

Through the love of Christ a man should be "the salt of lie" to counteract perdition and a 

"light for this world" to indicate direction in life. 



A husband should make time for his family in order to spend quality time with them. His 

behaviour and the way that he communicates with them will show them that he loves them, 

appreciates them and understands them. 

A man should do his work as if were doing it for Christ, and not for people. This, however, 

means that he should work in such a way that he does not lose valuable time that he could 

have spent with his family. 

A man must be aware of his own sinful nature and continuously profess his sins before God 

and his neighbour. 

This study aimed to give men a vision so that they would have a conception of what it means 

to be a man of God in a troubled world. 

KEY WORDS: 

Vocation, male/manlhusband, family, church, community, pastoral study. 
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Hoofstuk 1 

Hoofstuk I 

'n Pastorale studie oor die roeping van die Afnkaanssprekende man tussen die ouderdom 30 

en 40 in die gesin, kerk en samelewing. 

[Sleutelterme: Roeping, man, gesin, kerk, samelewing, pastorale studie. Key words: 

Calling, man, family, church, society, pastoral study.] 

1.2 ORIENTERING EN PROBLEEMSTELLING 

1.2.1 Orientering 

Uit Amerikaanse bronne is dit duidelik dat daar in die laat negentigejare van die vorige eeu 

'n tendens was om die bestaande strukture en gesag al meer te bevraagteken. Dit het 

veroorsaak dat mans onseker begin word het oor wat hulle plek in die samelewing behels 

(sien bv. Weiss, 1999). 

Net soos die feministiese vrouebeweging 'n bespotting gemaak het van tradisionele vroulike 

gedrag, het die samelewing die man se gedrag en posisie begin bevraagteken. Manlike 

leierskap is veral bestempel as hipermanlik ('macho") en as selfsugtig (Dobson, 2003:95). 

Hierdie feite bring konflik in die man, wat spanning bring tussen sy ideale om suksesvol te 

wees (finansieel en in die maatskappy) en sy belewenis dat dit nie noodwendig 'n waarborg 

vir geluk is nie. MacDonald (1997:208) s6 tereg dat elke man wat beroepsgerig is, op 'n punt 

in sy lewe sal kom waar hy besef dat sukses nie 'n waarborg vir geluk is nie. 

Volgens Suid-Afrikaanse bronne is dit duidelik dat daar in die tagtigerjare van die vorige eeu 

'n soortgelyke tendens in Suid-Afrika was. Hebsug het toenemend die orientasie van die 

mens, veral van sommige Afrikaanssprekende mans, bepaal. Vir hulle het alles gedraai 

rondom die verkryging van dinge soos geld, mag, sukses, bekwaamheid of geluk. Mense 

sou enigiets doen om by hierdie doelwitte uit te kom. Hulle sou selfs hulle beginsels prysgee 

om hierdie doelwitte te kan bereik (Symington, 2001:13). 
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Venter (1993:88) s& ook dat die antieke beelde en simbole wat manlikheid voorgestel het, 

verander het - as gevolg van fundamentele skuiwe in die gemeenskap (bv. die industriele, 

seksuele en tegnologiese revolusies). Verder s6 Venter ook dat ons in 'n radikaal 

veranderde w6reld leef. Paradigmas en w6reldvisies verander oornag. 

Hierdie omstandighede het by mans onsekerheid begin bring oor wat ware manlikheid 

behels. Venter (1993:88) s& dat daar ook in Suid-Afrika aan mans ges6 is dat hulle "too 

macho, too insensitive, too aggressive, too obsessed with sex, too lost to lead, too dead to 

feel" is. 

Is die bevraagtekening van die man se posisie in die samelewing nie onder andere toe te 

skryf aan die man se velwaarlosing van sy gesin se geestelike lewe nie? 

Vir die meerderheid van 'n vorige geslag Christene was die Bybel die enigste norm en die 

Christelike geloof 'n saak van persoonlike oortuiging wat hulle gedrag beheers en hulle 

optrede bepaal het. Die volgende geslag het waarskynlik nog aan tafel gebid, kerk toe 

gegaan en probeer om die tien gebooie te onderhou. Die derde geslag (die huidige 

jongmense) sal dalk nog so ver gaan om in 'n kerk te trou, maar hulle sal skynbaar nie veel 

betekenis toeskryf aan iets soos die sakrament van die doop vir hulle kinders nie. Hierdie 

derde geslag neig om identiteitloos, dissiplineloos en sonder tradisie of wortels te word 

(Symington, 2001:18). 

Malherbe (2003:23) beskryf hierdie derde geslag Christene (vergelyk met die bogenoemde) 

as 'goeie, gawe Christene". Dit is mense wat twee keer op 'n Sondag kerk toe gaan, miskien 

op die kerkraad dien, elke dag Bybel lees en hulle tiende baie getrou gee. Di alles is egter 

nietemin geen maatstaf van toewyding nie, want hulle harte is nie waar hulle skat is nie 

(Matt. 6:21). Hierdie mense val in dieselfde kategorie as die Fariseers. 

'n Verdere probleem wat die man tussen 30 en 40 in die gesig staar, is die fisiologiese en 

psigologiese veranderings wat in sy liggaam plaasvind. Lotter (2001:175) s6 dat onlangse 

navorsing getoon het dat die sogenaamde 'menopause' wat by vroue voorkom, in 'n 

soortgelyke vorm, indien nie identies so nie, ook by mans voorkom. 

Na aanleiding van die bostaande is 'n studie aangaande die man se roeping in die 

samelewing van uiterste belang. Dit is noodsaaklik dat mans huile doel in die gesin, kerk en 

samelewing sal herontdek - sodat daar weer 'n generasie gekweek kan word wat hulle 

identiieit (dit wat hulle, met hulle unieke persoonlikhede, kenmerk) en dissipline (die mate 

waartoe mense onderdanig is aan gesag) van besondere waarde ag. 
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Dit sal sinvol wees om hierdie studie te beperk tot mans tussen die ouderdomme van 30 en 

40, omdat hljlle die mense is wat waarskynlik nog jong kinders het en omdat dit in die lewens 

van die kinders van hulle is, waarin hulle 'n verskil kan maak. Verder sal die studie, ter wille 

van 'n empiriese dieptesnit, ook beperk word tot Afrikaanssprekende mans alleen. 

1.2.2 Probleemstelling 

In die laat tagtigerjare van die vorige eeu is 'n studie deur Fortune (soos aangehaal deur 

Syrnington, 2001:33) gemaak, wat 'n aantal 25-jarige mans gevra het waarin hulle glo. Daar 

is tot die volgende ses bevindings gekorn: 

'n Suksesvolle lewe beteken vir hierdie mense finansiele onafhanklikheid 

Hulle glo absoluut in hulleself en ook in hul eie vermoens. Daar is dus geen sprake 

van nederigheid nie. 

Hulle glo in die groot sake-instellings omdat dit is waar die mag, rykdom en invloed 18. 

Wanneer daar 'n verhouding wat tot 'n huwelik kan lei of 'n bestaande huwelik in hulle 

pad tot sukses staan, beeindig hulle die verhouding. Dit is vir hulle we1 aanvaarbaar 

om te trou, maar dit mag nie inmeng met aspirasies vir sukses nie. 

Lojaliteit is onder op hulle ranglys van prioriteite en daarom glo hulle dat die beste 

geleentheid aangegryp moet word. 

Hulle glo ook dat hulle meer kreatief en verbeeldingryk as hulle base is en dat hulle 

niks geleer kan word nie. 

Vandag is hierdie 25jarige mans in hul veertigs en di is moontlik dat hulle 'n skeefgetrekte 

waardestelsel het. Die probleem by baie mans is nie so seer dat hulle misluk nie, maar dat 

hulle uit onkunde die verkeerde doehvitte nastreef (Morley, 2002:310). Vanuit 'n 

geloofsperspektief gesien beteken beroepsukses niks as daar onsekerheid oor hul 

einddoelwit, en dus onsekerheid oor hul eindbestemming, is nie. 

"In een enkele geslag het ons die katastrofiese agteruitgang beleef van die onderwysstelsel, 

regstelsel, regering, die kunste, vermaak en elke ander terrein. Tegelykertyd het ons 'n 

astronomiese toename beleef in egskeidings, seksuele perversie, geweld, aborsies, 

dwelmmisb~ik, jeugbendes, binnestedelike wanhoop en baie meer" (Morley, 2002:316). 

Hierdie aanhaling uit "Sewe seisoene van 'n man se lewe" deur bogenoemde outeur, is ook 

van toepassing op mans in Suid-Afrika. Dit bevestig die groot probleem wat in hierdie studie 

onder die loep kom. Die oorkoepelende probleemstelling kan soos volg verwoord word: Wat 
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is die roeping van die Afnkaanssprekende man tussen 30 en 40 in die gesin, kerk en 

samelewing? 

Die spesifieke vrae wat hieruit voortspruit en wat in hierdie studie aan die orde kom, is die 

volgende: 

Watter riglyne gee die Skrif oor die roeping van die man in die gesin, kerk en 

samelewing? 

Watter lig werp ander vakgebiede soos die Sosiologie en Psigologie asook 'n 

empiriese ondersoek, op die wyse waarop die man tussen 30 en 40 sy roeping tans 

vervul in die gesin, kerk en samelewing? 

Watter riglyne kan aan die man gegee word om sy roeping in die gesin, kerk en 

samelewing meer ooreenkomstig met die Skrif uit te leef? 

1.3 DOELSTELLING EN DOELWITTE 
Die doelstelling van hierdie studie is om na te gaan wat die roeping van die 

Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 in die gesin, kerk en samelewing is. 

Om hierdie doel te bereik, word die volgende doelwitte vir die navorsing gestel: 

Om vas te stel watter riglyne die Skrif oor die man se roeping bied binne die gesin, kerk 

en samelewing. 

Om uit die Sosiologie en Psigologie, asook deur empiriese navorsing, vas te stel op 

watter wyse die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 sy roeping in die kerk, gesin 

en samelewing huidiglik uitvoer. 

Om riglyne te bied waardeur die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 sy roeping 

in die gesin, kerk en samelewing kan nakom. 

1.4 SENTRAAL-TEORETIESE ARGUMENT 
Die sentraal-teoretiese argument van hierdie studie is dat Afrikaanssprekende mans tussen 

die ouderdom 30 en 40 'n pertinente roeping in die kerk; samelewing en gesin he1 en 

pastoraal daarin begelei moet word. 

1.5 METODOLOGIE 
Hierdie teologiese studie word gedoen vanuit die Gerefomeerde tradisie. In die metode van 

hierdie studie word aansluiting gevind by die model wat Zerfass (1974:166 en verder) vir die 

Praktiese Teologie het. 
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'n Basisteorie word gevorm deur Skrifgegewens oor die roeping van die man na te gaan. Dit 

word gedoen deur 'n grammaties-historiese, eksegetiese ondersoek (vgl. Lotter, 1993: 11) na 

vyf Skrifgedeeltes - te wete die wat handel oor die geskiedenis van die skepping van die 

mens (Gen. 2:4b-25), die owerspel wat Dawid gepleeg het met Batseba (2 Sam. 11:l-27), 'n 

gedeelte uit die wysheidsliteratuur van die Prediker (Pred. 2:17-26), die bergrede van Jesus 

(Matt. 5-7) asook die huistafels van Paulus soos opgeteken in Kolossense 3:18-41. 

Hierdie gedeeltes raak die volgende aspekte aan: die wese van die man (sy skepping), die 

vewal van die man, die arbeid van die man, die herstel van die man in Christus en die 

roeping van die man wat in Christus v e ~ u l  is. 

Vewolgens word die huidige praktyk van mans tussen die ouderdom van 30 en 40 in die kerk 

aan die hand van 'n literatuurstudie uit die Sosiologie en Psigologie ontleed. 'n Empiriese 

studie word dan gedoen om vas te stel wat die huidige situasies is. Hierdie studie sal 

gedoen word deur 'n kwantitatiewe metode te volg, deurdat vraelyste aan 'n aantal individue 

gegee word (Pieterse, 1993:184-185). 

Uiteindelik sal die praktykteoretiese perspektiewe 'n nuwe of verstelde teorie na vore bring. 

Sodoende sal daar vanuit die twee refleksiedomeine van basisteorie en situasieherklikheid 

(in herrneneutiese wisselwerking) 'n nuwe praktykteorie ontwerp word (Venter, 1992:42-44; 

Heyns 8 Pieterse, 1990:38-39). 

1.6 HOOFSTUKINDELING 
Die volgende hoofstukindeling word in die studie gevolg: 

1. Inleiding. 

2. Basisteoretiese ondersoek na vyf Skrifgedeeltes oor die man se roeping in die kerk, 

samelewing en gesin. 

3. Metateoretiese perspektiewe op die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 se 

roeping in die gesin, kerk en samelewing. 

4. Praktykteoretiese riglyne vir die vewulling van die Afrikaanssprekende man tussen 30 

en 40 se roeping in die gesin, kerk en samelewing. 

5. Samevattende gevolgtrekking, 
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1.7 SKEMATIESE VOORSTELLING OM KORRELASIE TE 
LAAT BLYK 

Probleemstelling 

~ a z  die roeping van die 

Afrikaanssprekende man 

tussen 30 en 40 in die gesin, 

kerk en samelewing? 

Watter riglyne gee die Skrif 

oor die roeping van die man 

in die gesin, kerk en 

samelewing? 

Watter lig werp die 

Sosiologie en Psigologie 

asook 'n empiriese 

ondersoek op die wyse 

Naarop die man tussen 30 en 

40 sy roeping tans v e ~ u l  in 

die gesin, kerk en 

samelewing? 

Watter riglyne kan aan die 

man gegee word om sy 

roeping in die gesin, kerk en 

samelewing meer 

3oreenkomstig die Skrif uit te 

leef? 

Tot watter samevattende 

gevolgtrekkings kan gekom 

word? 

Doelstelling 

Die doelstelling van hierdie 

studie is om na te gaan wat 

die roeping van die 

Afrikaanssprekende man 

tussen 30 en 40 in die gesin, 

kerk en samelewing is. 

Om vas te stel watter riglyne 

die Skrif oor die verskillende 

aspekte van 'n man se 

roeping bied. 

Om uit die Sosiologie en 

Psigologie, asook deur 

empiriese navoning, vas te 

stel op watter wyse die 

AFn'kaanssprekende man 

tussen 30 en 40 sy roeping in 

die kerk, gesin en 

samelewing huidiglik uitvoer. 

Om riglyne te bied waardeur 

die Afrikaanssprekende man 

tussen 30 en 40 sy roeping in 

die gesin, kerk en 

samelewing kan nakom. 

Om tot samevattende 

gevolgtrekkings te kom. 

Metodologie I 
Hierdie prakties-teologiese 

studie word gedoen vanuit 

die Gerefonneerde tradisie. 

Die eksegetiese ondenoek 

na vyf Skrif-gedeeltes. 

Metateorie word gevonn deu~ 

'n literatuurstudie oor die 

praktyk van mans in die 

daaglikse lewe. 'n Empiriese 

studie word deur middel van 

vraelyste - of op 

kwantitatiewe wyse - gedoen 

'n Nuwe of verstelde teorie 

word na vore gebring deur 

die praktykteoretiese 

penpektiewe. 

Analise en sintese. 
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Hoofstuk 2 

Basisteoretiese perspektief op die 
roeping van die man in die gesin, kerk en 
samelewing 

In hierdie hoofstuk word basisteoretiese riglyne uit die Skrif ten opsigte van die man se 

roeping in die gesin, kerk en samelewing nagevors. Die doel daarmee is om vanuit 'n 

eksegetiese en kultuurhistoriese ondersoek tot spesifieke basisteoretiese riglyne vir die man 

se roeping in die lewe te kom. Ten einde die doelwit te bereik, word in diepte ondersoek wat 

die Woord van God s6 oor die wese van die man in die skeppingsverhaal, oor wat die 

roeping van die man is wat in Christus vernuwe is (die Bergrede) en ook met verwysing na 

die Nuwe-Testamentiese huistafels. Daarna word 'n oorsig gegee oor die man wat in sonde 

geval het, asook sy roeping tot arbeid. 

Die metode wat hier gebruik gaan word, is die openbaringshistories, eksegetiese metode om 

tot 'n bepaalde gevolgtrekking te kom. 

2.2 WERKPLAN: DIE STRUKTUUR VAN DIE HOOFSTUK 

In hierdie hoofstuk gaan daar dieptesnitte gemaak word van drie gedeeltes in die Skrif. 

Hierdie gedeeltes is: Genesis 2:4b-25; Matteus 5-7 en Kolossense 3: 18-4: 1. Daarna gaan 

daar na twee ander gedeeltes gekyk word, waarvan daar net 'n bree oorsig gegee gaan 

word. Hierdie gedeeltes is 2 Samuel 11:l-27 en Prediker 2:17-26. 

Die eksegetiese dieptesnit van die gedeeltes uit Genesis, Matteus en Kolossense sal 

bestaan uit: 

i) Die plek van die boek in die Bybel; 

ii) die plek van die perikoop in die boek; 

iii) die gedagte-opbou van die boek; 

iv) die gedagtestruktuur van die perikoop. 

v) 'n woordstudie; 

7 
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vi) 'n vers-vir-vers-eksegese; en 

vii) samevattende opmerkings. 

Die oorsigtelike studie van gedeeltes uit 2 Samuel en Prediker sal bestaan uit: 

i) Die plek van die perikoop in die boek; 

ii) opmerklikhede in die twee perikope onderskeidelik; en 

iii) 'n samevatting. 

2.3 MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE BEPAALDE 
DIEPTESNITTE 

Deur die bepaalde Skrifgegewens word gepoog om 'n basisteorie in hierdie hoofstuk te 

ontwikkel om sodoende vas te stel wat die roeping van die man op die genoemde terreine is. 

Di sal gedoen word deurdat daar deur middel van die grammatieshistoriese eksegese 'n 

dieptesnit van drie verskillende Skrifgedeeltes gemaak word. Die eerste van hierdie 

Skrifgedeeltes handel oor die geskiedenis van die skepping van die mens (Gen. 2:4b-25) wat 

die wese en skepping van die man onder meer as onderwerp het. Die Bergrede van Jesus 

(Matt. 5-7) dui aan hoe die man in Christus herstel is en die huistafels van Paulus, soos 

opgeteken in Kolossense 3:18-41, verduidelik die roeping van die man wat in Christus 

vernuwe is. 

Verder sal daar ook oonigtelik gekyk word na twee ander Skrifgedeeltes. Dit behels die 

Skrifdele wat handel oor die owerspel wat Dawid met Batseba gepleeg het (2 Sam. 11:l-27) 

en wat die verval van die man beskryf, asook die gedeelte uit die wysheidsliteratuur van die 

Prediker (Pred. 2:17-26), wat handel oor die sin en doel van arbeid in die man se lewe. 

2.4 EKSEGESE VAN DIE TEKSTE 

2.4.1 Genesis 2:4b-25 

2.4.1.1 Die plek van die boek in die Bybel 

In die boek Genesis word aan ons geopenbaar dat God die Skepper, Onderhouer, Regter en 

Verlosser is. Die mens word beskryf as die kroon van God se skepping, omdat hy na die 

beeld van God geskape is en in 'n besondere verhouding met God staan. Die donker kant 

van die mens se verhouding met God word ook nie in hierdie boek uitgesluit nie. Daar word 

duidelik aan die leser beskryf hoedat die man in opstand kom teen God en daarom van God 
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vervreem, wat die oordeel tot gevolg het. God se genade is egter duidelik sigbaar wanneer 

Hy keer op keer na die mens uitreik om horn te vergewe (Vosloo, 1997). 

Die eerste vyf boeke in die Bybel vorm 'n aaneenlopende vertelling en deel 'n baie 

problematiese ontstaansgeskiedenis. Die versamelnaam vir hierdie vyf boeke is die 

Pentateug na aanleiding van die Griekse woord vir vyf (Vosloo, 2000). Genesis het ook nou 

bande met baie ander boeke in die Bybel. Sekere Psalms, dele uit Job en Jesaja vind noue 

aansluiting by die skeppingsverhaal. Sekere profete soos Maleagi en Hosea sluit aan by die 

aartsvaderverhale en ook die boek Openbaring gebruik van die beelde en temas wat in 

'Genesis 1-3 voorkom (Vosloo, 2000). 

2.4.1.2 Die plek van die perikoop in die boek 

Genesis 1 beskryf die skeppingsverhaal van die aarde en het sy eie doel en funksie in oog. 

Die doel daarvan is om die Skepper en sy werke te beskryf. Genesis 2 vertel die 

skeppingsverhaal weer op 'n ander wyse, omdat 'n ander perspektief daargestel moet word. 

Die doel van Hoofstuk 2 is om die skepsel en sy optrede te beskryf. Hierdie hoofstuk word 

ook die "tinverhaal" genoem (Vosloo, 2000). 

Sommige kenners beskou Hoofstuk 2 as 'n lweede skeppingsverhaal. Wanneer Hoofstuk 3 

egter saam met Hoofstuk 2 gelees word, blyk dit dat dit hier nie so seer gaan om skepping 

nie, maar oor wat na die skepping gebeur het, naamlik. die sondeval. Hoofstuk 3 leer elke 

persoon dat die mens gemaak is om uit sy vrye wil keuses te doen. Dit gaan dus in Hoofstuk 

3 oor die mens se eie verantwoordelikheid in die bepaling van sy eie lot (Vosloo, 2000). 

Deur die sondeval is die gemeenskap met God vernietig en daarom word Adam en Eva uit 

die tuin verban. Hierdie een sonde het egter tot 'n volgende gelei, naamlik dat die seun van 

Adam, Kain, sy broer Abel doodgemaak het. Die sonde van Kain het ook weer tot talle ander 

gelei - totdat God uiteindelik almal moes uilwis (behalwe die vrome Noag en sy gesin van agt 

mense) (Vosloo, 1997). 

Die verhaal van die toring van Babel vertel dat die sonde nie deur die vloed uitgewis is nie. 

Om hierdie rede roep God vir Abram om 'n leier vir sy uitverkore volk te wees (Vosloo, 1997). 



Hoofstuk 2 

2.4.1.3 Gedagte-opbou van die boek 

DIE BEGIN VAN ALLE DlNGE (1:1-3:24) 

Die begin van die heelal (13-2:4a) 

Die begin van die sonde (2:4b3:24) 

DIE UlTWERKlNG VAN DIE SONDE EN DIE GENADE VAN GOD (4:l-11:32) 

Sonde korn tussen broer en broer (4:l-16) 

Genade in die voortgang van die geslagte (4:17-532) 

Sonde as wesenskenmerk van die mens (63-8) 

Genade as wesenskenmerk van God (69-9:17) 

Sonde kom tussen vader en seun (93 8-29) 

Genade in die ontstaan van die volkeverskeidenheid (10:l-32) 

Die toring van Babel (11.1-9) 

'n Genadige God kies een gesin om die mensdom te hernu (11:10-32) 
- ... ...... .... .............. 

C. ABRAHAM, DIE VADER VAN DIE GELOWIGES (12:l-2518) 

1. Die twee beloftes: nageslag en land (12:l-9) 

2. Twyfel en geloof by Abraham (12:lO-14:24) 

3. Die bevestiging van God se belofte (15: 1-1 8:l5) 

4. Sodom en Gomorra (1 8:16-19:38) 

5. Die vervulling van die belofte (20:l-21%) 

6. Geloof sonder ONyfel by Abraham (22:l-24) 

7. Die twee beloftes: 'n stukkie land en tekens van 'n groot nageslag (23:l-2518) 
. . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

D. ISAK, DIE GESEENDE (2519-27:45) 

1. Die tweelingseuns: Jakob en die eersgeboortereg (25:19-34) 

2. Voorspoed, teken van s e n  (26:l-35) 

3. Die tweelingseuns: Jakob en die vaderlike s e n  (27:145) 



JAKOB, DIE MENS IN DIE KONFLIK (27:4636:43) 

Konflik met Esau (27:4628:9) 

Bemoediging deur God (28:10-22) 

Kuller Jakob gekul (29:l-30) 

Konflik oor kinders (29:31-30:24) 

Kuller Laban gekul(30:25-31:55) 

Worsteling met God (32:l-32) 

Versoening met Esau (33:l-17) 

Jakob terug in Kanaan (33:18-36:43) 
I.. . . . . _  , , . .. _ .  . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . 

F. JOSEF. DIE MAN IN DIE BRES (37:l-50:26) 

1. Disintegrasie van Jakob se gesin (37:138:30) 

/ 2. Opgang van Josef in Egipte (39:141:57) 

1 3. Josef se hereniging met sy broers (42:145:28) 

1 4. 
Voortgang van God se beloftes in Egipte (46:l-50:26) 

2.4.1.4 Gedagtestruktuur van Genesis 2:4-25 

Opsomming van die skeppingsverhaal 
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Eerste skeppingswerk: 

Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, 'was daar nog nie enige 
struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet 
nie, 

I Die rede vir bostaande handeling: 

Tweede skeppingswerk: 

6 ~ a a r  het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. I 

Verdere omskrywing van die riviere: 

I 

"Die derde is die Tigris wat oos van 
Assirie verbyloop, en die vierde is die 
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I 
I 
I Die mens se doe1 in die skepping 

i 
L " ~ i e  Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te 

bewerk en op te pas. 

elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende 
wese sou noem, dit sou sy naam wees. 

Die uitvoering van sy opdrag: 

''~ie mens gee toe name viral die mak 
diere, die voels en die wilde diere, 

Die waarneming van die mens: 
maar vir homsetf het hy nie 'n 
helper, 'n gelyke, gekry nie. 

Agtste skeppingswerk 

" ~ o e  het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat 
hy vas geslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die 
mens, vul die pkk met vleis op, =en die ribbebeen wat Hy uit die 
mens geneem het, bou Hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens 
toe. 

soos ek. Daarom sal sy 'vrou' a genoem word; sy is uit die 
man geneem." "Daarom sal 'n man sy vader en moeder 

Outeumpmerking: 

I 25Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. 1 
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Dit is oprnerklik dat God alleen vir Adam gesC het dat hy nie van die boom van alle kennis 

mag eet nie. Hieruit kan afgelei word dat Adam vir Eva daarvan rnoes vertel het. 

God het dus twee instellings daargestel. Die eerste is wet, waarvan die doel is om die mens 

te leer om onder gesag te leef. Die tweede is die huwelik en een doel daarmee is om te 

onderrig (Elwell, 1996). 

2.4.1.5 Woordstudie 

Vers 15: 

7 Volgens Strong (1996) het die woord dieselfde betekenis as wanneer 'n mens 
, : T  

sC dat jy  'n persoon dien deur jou arbeid. Swanson (1997) meen dat dit 

beteken om geweldige energie en intensiteit aan 'n bepaalde saak te bestee. 

Opmerking: Hieruit blyk die belangrikheid om te weet dat jy jou werk so moet doen dat 

God daardeur verheerlik kan word. 

7 l t 3 ~ h  Strong (1996) vertaal dit as "om te bewaar; het 'n opdrag; om te beskerm; om 
. : 7 :  

te kyk en te bewaak". 

Hierdie woord kan ook volgens Swanson (1997) beteken: "dit veroorsaak 'n staat of kondisie 

om in te bly". 

Opmerking: Die mens moet die tuin van Eden bewaar. M.a.w. die mens moet sorg dat die 

tuin in 'n goeie toestand bly. 

Vers 18: 

17p  . . Strong (1996) se vertaalmoontlikhede is soos volg: 'voor die aangesig van; 

ooreenstemmend met; in die teenwoordigheid van; teenoorgestelde; parallel 

met; weg van". 

Swanson (1997) se vertaalmoontlikhede stem baie ooreen met Strong se voorstellings. 

Swanson stel veral drie moontlikhede voor, naamlik: 'vooc teenoorgestelde en naby". 

Opmerking: Uit bogenoemde gegewens is dit baie duidelik dat man en vrou glad nie 

dieselfde is nie. Hulle is we1 albei mense en hulle is mekaar se gelyke, maar 

hulle is soos twee pole. Elwell (1996) & die Hebreeuse woord vir "pas" doen 

aan die hand iets wat 'n polariteit voltooi, soos die Noordpool by die Suidpool 

'pas". Die een sonder die ander is onvolooid. 
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Vers 20: 

y' Volgens Strong (1996) kan die woord vertaal word met "hulp; ondersteun; een 

wat help". 

Swanson (1997) beskryf die woord deur dit te vewoord as: "een wat 'n ander bystaan en 

dien met wat nodig is". Volgens Harris a (1999) word die woord ongeveer agt keer in die 

Ou Testament gebruik en gewoonlik toon die woord milif&? bystand aan. 'n Voorbeeld 

hiervan is te vinde in Jesaja 30:7. 

Opmerking: Hieruit is dit duidelik dat die vrou 'n ondersteunende rol in die huwelik het, 

>KS] , .: . Swanson (1997) stel veral Wee vertaalmoontlikhede voor, naarnlik "om 

ingesluit te word by 'n klein groepie" of "om iemand haastig te agtervolg". 

Opmerking: Harris (1975) meen dat ook hierdie gebeurtenis waar God man en vrou 

bymekaarbring, deel van die skeppingsorde. God openbaar aan die man sy 

nood vir 'n vrou (Gen. 238) en aan die vrou haar afhanklikheid van haar man 

(Gen. 3:16). So het die mens van die begin af geweet dit is God se wil dat hy 

'n vrou moet h& en hy noem haar "been van my gebeente en vlees van my 

vlees" (Bybel1954). Daarom het die man sy vrou lief en koester hy haar as sy 

eie. 

Vir hierdie studie sal die vers-vir-vers-eksegese beperk word tot verse 15 tot 25 

Vers 15: 

Wood en Marshall (1996) rneen die mens is nie net die finale skepsel van God nie, maar dat 

in die mens die werk van die ander vyf dae hul vervulling en betekenis vind. Die mens moet 

dus die aarde beheer en oor die ander skepsels heers. Die opdrag, taak en posisie van die 

mens kan soos volg beskryf word: "Die opdrag om die tuin te bewerk, maak die mens tot 

dienaar van die Here, terwyl die taak om die tuin op te pas, verwys na die mens se funksie 

as verteenwoordiger van God op aarde" (Van Zyl, 1997). Kemm (1992:4) meen die Here 

gee aan die mens die tuin om iets te doen, maar ook om iets na te laat aan die geslagte wat 

kom. 

Vers I 6  817: 

God gee die mens 'n vrye keuse omdat Hy nie wil he dat die mens Hom uit dwang moet 

gehoorsaam nie. lndien die mens nie hierdie keuse gehad het nie, sou sy gehoorsaamheid 
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geen aanduiding kon wees van wat sy gesindheid teenoor God is nie. Verkeerde keuses 

veroorsaak soms pyn en irritasie, maar dit help we1 om te leer en te groei en dan kan daar 

later 'n beter keuse gedoen word (Vosloo, 1997). 

Ouers kan ook 'n duur les hiemit leer, want soms is dit nodig om aan kinders die vryheid van 

keuse te gee. MacDonald (1991:175) sC in die verband: "Wanneer hulle keuses maak, moet 

ons die proses erken en aanvaar dat dit goeie keuses was. Ons moet hulle ook soms die 

vryheid gun om swak keuses te maak. En dit is waar ons as ouers dikwels in die moeilikheid 

beland. Omdat ons ook al in die verlede swak keuses gemaak het, wil ons nie h2. ons 

' kinders moet dieselfde foute maak nie". 

Vers 18: 

God sien dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie en daarom besluit Hy om vir die mens 

'n hulp te rnaak wat by Horn pas. Kempff (19925) rneen die rnens is 'n twee-eenheid wat lyk 

na die Drie-eenheid van God. Tog is hierdie afbeelding nie gelykwaardig aan die 

"oorspronklike" nie. God het dus die mens nog verder na sy beeld geskep toe Hy die vrou 

geskape het. Saarn kan man en vrou nog meer na die beeld van God lyk. Dit is ook iets 

waartoe elke man en vrou in hul huwelik moet werk. 

Die woord "ribbebeen" in Hebreeus [ S h ] ,  het byna dieselfde klankooreenkomste as die . .. 
woord 'beeld" in Hebreeus [0h]. Daarmee word beklerntoon dat die vrou die man se . . 

gelyke of eweknie is. Volkome huweliksgeluk kan dus alleen bereik word wanneer die vrou 

die man se eweknie is. Die verskil IC dus nie in status nie, maar in rolverdeling. 'n Man moet 

nie net vir sy huweliksmaat 'n vriend wees nie, maar hulle moet ook streef na gelykheid 

sodat hulle rnekaar kan aanvul, want dit is die weg na volkome eenheid (Vosloo, 1997). 

Vers 19 8 20: 

In vers 18 wys God daarop dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Dii is ook dan 

wanneer God die diere maak, maar tussen hulle is daar nie een wat by Adam pas nie. Die 

feit dat Adam die diere name moet gee, wys op die heerskappy wat hy oor hulle het. Hoewel 

mens en dier albei uit die stof van die aarde gemaak is, is daar nie een wat by die mens pas 

nie. 

Vers 21 8 22: 

Om vir die mens 'n gelyke te gee, rnoet die gelyke uit die mens self gemaak word (Vosloo, 

2000). Hierdie persoon moet die mens se helper wees - 'n gelyke, iemand wat by horn 

aanklank vind as gelykwaardige en 'n wesensgelyke eweknie. Wanneer die vrou gernaak is, 
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moet ook sy voor die man gebring word om vas te stel of hy haar as sy gelyke aanvaar (Van 

Zyl, 1997). Dit is ook dan wanneer Adam nie anders kan as om 'n loflied te sing nie: God se 

skepping is goed. 

Dit is opmerklik dat die woord wat gebruik word om "helper" te vertaal, op ander plekke in die 

Bybel gebruik word om na God self te verwys as die helper (vergelyk Deut. 33:26; Hos. 

13:9). Dit is dus duidelik dat hierdie helper nie as 'n mindetwaardige of ondergeskikte gesien 

moet word nie (Kempff, 19925). 

Die ribbebeen wat God uit die man neem om die vrou te vorm, moet nie letterlik verstaan 

word nie. Dit is egter interessant dat by die vorming van 'n seun in die moederskoot, hy een 

minder chromosoom as 'n meisie het (Kempff, 1992:6). 

Vers 23: 

Met die vorige skeppingsdade het God set elke keer bevestig dat dit goed was. Hierdie 

laaste skeppingswerk word deur die man bevestig. Die woorde 'hierdie keer" in vers 23 

staan teenoor die vorige keer, toe die diere en die voels voor die mens gebring is en hy nie 

sy gelyke kon vind nie. In hierdie eerste minnelied bevestig Adam die wesensgelykheid deur 

die woorde "een uit myself' en "een soos ek" (Van Zyl, 1997). 

Symington (2001:79) meen dat daar 'n duur les is om te leer uit Adam se optrede in vers 23. 

Wanneer die Here 'n diep slaap oor Adam bring en hy sy 06 later weer oopmaak, leer die 

Here hom dat die ou werklikheid verbygegaan het en 'n nuwe werklikheid voor horn 1.5. Dit is 

ook ten diepste wat vergifnis beteken. Vergifnis is om die oe toe te maak sodat die ou 

werklikheid vergeet kan word. Daama moet die oe weer oopgemaak word om nuut te kyk na 

die werklikheid. 

John Jess (soos aangehaal deur Malherbe, 2003:160) sC: 

"Your marriage stands little chance of improvement until you change. All the prayers 

you can cram into your schedule won't change a thing in your home until you change. 

And should you say: I will change when he does, or she does, you are really saying 

that you consider something else more important than a successful marriage. The only 

real progress in saving a disintegrating marriage comes when the offended party 

honestly prays: Lord, change the marriage, beginning with me." 
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Vers 24 & 25: 

Rondom die man wat sy ouers verlaat en sy vrou aankleef, was daar in Ou Israel veral twee 

gebruike. Aan die een kant het die man en sy vrou op die familiegrond van sy pa gaan bly 

sodat die erfgrond in die familie kon bly (Num. 36:3). Aan die ander kant was daar die ouer 

gebruik dat die man sy pa en ma verlaat en by sy vrou se familie gaan bly (Gen. 2:24) (Van 

Zyl, 1997). 

Volgens Vosloo (2000) is die huwelik op twee basiese elemente gebou wat die grond van 

elke gelukkige huwelik is: 

1) Trou in elke huwelik het onskatbare waarde. Daarsonder kan geen huwelik groei of 

voortbestaan nie. 

2) Verder is die klimaat waarbinne die huwelik moet groei, die liefde. 

Trou kom egter eerste, want 'n verhouding kan net ontplooi wanneer daar wedersydse trou 

is. Die "een-word" in die huwelik is 'n geestelike eenwording en die seksuele intimiteit is 

slegs 'n versterking van hierdie eenwording. 'n Huwelik waar daar gebrekkige geestelike, 

emosionele en intellektuele intimiteit is, loop gewoonlik ook uit op liggaamlike vewreemding 

(Vosloo, 2000). 

Van Zyl(1997) meen dat hierdie besondere eenheid van twee mense beklemtoon word deur 

die feit dat daar genoem word dat hulle nie vir mekaar skaam was nie. 

2.4.1.7 Samevatting 

Elke man het 'n roeping om te vewul en 'n taak.om as verteenwoordiger van God op 

aarde te leef. 

Elke huwelik moet so aangepak word dat die egpaar mekaar kan opbou tot voordeel 

van die ander. Hulle moet dus saamwerk om God se beeld meer en meer uit te straal. 

Ouers moet hulle kinders so ken dat hulle, wanneer dit die regte tyd is, hulle kind 

toelaat om set 'n keuse te doen (a1 sou dit 'n verkeerde keuse veronderstel), sodat die 

kind ook daaruit kan leer. 

Die vrou is die man se eweknie. Die verskil tussen man en vrou IC nie in status nie, 

maar in die rolverdeling. 

God beskou Homself as 'helpef. Die vrou moet, wat hierdie eienskap betref, in 

dieselfde lig gesien word as God, naamlik. as helper. Dit is immers alleen genade om 

'n "helpeP te kan h&. 
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0 Vergewe en vergeet is 'n kwaliteit en vaardigheid wat elke huwelikspaar moet aanleer. 

Egpare moet foute van die verlede vergeet en di nie onnodig weer ophaal nie 

0 Elke persoon moet daarop fokus om onvoolwaardelike trou en liefde na te streef. 

Hierdie liefde is nie 'n erotiese of 'n vriendskapsliefde nie, maar opofferende liefde. 

2.4.2 Matteus 5-7 

2.4.2.1 Die plek van die boek in die Bybel 

Volgens Van Zyl (2000) is daar 'n interessante verhouding tussen Matteus, Jakobus en 

Paulus se briewe. Aan die een kant bepleit Paulus 'n evangelie sonder die wet (Gal. 3:lO- 

14) en aan die ander kant wys Matteus en Jakobus op die noodsaak van die wet (Matt. 5:17- 

20; Jak. 1:25). Op die oog af lyk dit of hierdie twee standpunte teenstrydig is, maar Van Zyl 

sC tereg dat hierdie twee standpunte in die lig van hul konteks gesien moet word. Paulus 

skryf sy brief vir mense wat hul verlossing langs die weg van wetsonderhouding wil kry, 

telwyl Matteus en Jakobus weer onderskeidelik aan mense skryf wat van die geloof 'n 

bespotting maak deurdat hulle nie die vrug dra wat by uitverkorenes pas nie. 

Een van die eienskappe van Matteus is dat die skrywer Christus deur middel van die Ou- 

Testamentiese profesie wil verkondig. Daardeur bewys hy dat God se plan met Jesus, die 

Christus - en soos deur die profete voorspel is - tot vervulling gekom het (Combrink, 

1985:82). Dit is ook oor hierdie rede dat daar talle aanhalings uit die Ou Testament in 

Matteus voorkom. 

2.4.2.2 Die plek van die perikoop in die boek 

Die grondplan van die Bergrede help om die prediking van Jesus te verstaan. Benewens die 

openingstoneel (5:l-2) en slotwoorde (7:28-29), is daar drie hoofdele: 

0 'n Aanhef waarin Jesus van die inwoners van die koninkryk praat deur hul karakter en 

seeninge te beskryf (53-16); 

die middeldeel, waann die regverdigheid van die koninkryk en die hoe standaarde wat 

deur die Koning beveel word, beskryf word (5:17-7:12); en 

die derde deel, waarin gevolgtrekkings gernaak word (7:13-27), 

(Van Zyl, 2000). 

Volgens Van Zyl (2000) is die woord 'Vader" oorheersend in die middeldeel van die 

Bergrede (517-7:12) en vorm di die sleutel vir begnp. Die Bergrede gaan oor die kinders se 

liefdevolle verhouding teenoor hul Vader wat in die hemel is, en dit word sigbaar wanneer die 

19 
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kinders van God sy wil doen. Booyens (1997:143) s& die Bergrede kan die grondwet van die 

koninkryk van die hemel genoem word. Hierin is die riglyne aan die gelowiges opgeteken 

sodat hulle gehoorsame onderdane van die Koning kan wees. 

Die Bergrede moet verstaan word in die lig van Christus se genadige teenwoordigheid en 

bemoeienis met die mens. Dit is ook die rede waarom Christus Homself eers voorstel as 

God-met-ons (Matt. 1:23), as die Een wat die volmaak gehoorsame Seun van God is (Matt. 

4:l-11) en wat self sy volgelinge met die hand uitsoek (4:18-22) - voordat Hy met die 

Bergrede begin. Die Bergrede is dus gegee sodat die lesers kan weet hoe hulle hul innige 

'liefdesverhouding met die Vader moet uitleef en hoe hulle Christus moet navolg (Van Zyl, 

2000). 

2.4.2.3 Gedagteopbou van die boek 

Combrink (1985:79) meen dit sal verantwoordbaar wees om chiastiese of simmetriese 

strukture in die Matteus-evangelie te onderskei. Die basiese insig is dat die evangelie 

simmetries rondom 'n bepaalde middelpunt opgebou is. Verder is daar besondere korrelasie 

tussen hoofstukke, soos Hoofstuk 10 en 18. Die opbou van die evangelie kan dus soos volg 

skematies aangedui word. 

1 -4 

5-7 

8-9 

10 

11 -12 

Verhalend 

Redevoerend 

Verhalend 

Redevoerend 

14-1 7 

18 

Die Messias en die ware Moses. Johannes die 
Doper se rede (eerste redevoering). 

Jesus se gesagvolle woorde in verband met 
die koninkryk (tweede redevoering). - 
Jesus se gesag in dade - tien wondewrke 

Uitsending van en opdrag aan die dissipels 
(derde redevoering). 

13 1 Redevoerend 1 Gelykenisse van die Koninkrvk lvierde 

Verhalend 

19-22 

23-25 

Vewerping van Jesus deur die Jode. 

Verhalend 

Redevoerend 

26-28 

redevoering). 

Christus deur die dissipels erken. 

Gesag en vergifnis in die kerk (vyfde 
redevoering). 

Verhalend 

Redevoerend 

Gesag en uitnodiging. 

Oordeelsaankondiging en koms van die 
Koninkrvk (sesde redevoerina). 

Verhalend Lyding, dood en opstanding,~esus se finale 
rede. 
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2.4.2.4 Gedagtestruktuur van Matteus 5-7 

Hoe lyk 'n ware dissipel? Voorbeeld 1 : . 
I '3"~ulle is die sout vir die aarde. I 

Hoe lyk 'n w r e  dissipel? Voorbeeld 2: 

Beskrywing B van Voorbeeld 2 (negatief): 

maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal 

Gevolgtrekking: 

I 6 ~ a a t  julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en 
julle Vader wat in die hemel is, verheerlik." 

Om as 'n lig voor mense te skyn, moet jy die wet van God onderhou. 
Daarom begin Christus nou oor die wet praat. 

Die verklaring van die wet: 

I lnleidende woorde oor die wet: 
""~oenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak 
nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle 
volle betekenis te laat kry. 

C 

Gevolgtrekking van die wet: 

---b 
" ~ k  s6 vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as 
die van die skrifgeleerdes en die Fariseers nie, sal julle nooit in die 
koninkryk van die hemel ingaan nie." 

7 h 
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'n Stelling word gemaak (ii): 0 
] 27"~ulle het gehoor dat daar ges6 is: 'Jy mag nie egbreuk pleeg nie.' 

N 

Oplossing van die probleem: 

2 9 s ~ s  jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom 
+ van jou af weg; want dk is vir jou beter dat net een van jou 

ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die he1 

'I I 
Oplossing van die probleem: 

"Of as jou regtehand jou laat struikel, kap hom af en gooi 1 
horn van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van 
jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die he1 
beland." 

'n Stelling word gemaak (iii): 

3'"~aar is ged: 'Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skei N 
gee.' 

I Verklaring van die stelling: 

1' %aar Ek d vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor 
owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat met die 
geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk." 
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37~aat  julle 5a' eenvoudig 'ja' wees en julle 'nee', 'nee'. Wat meer 
ge& word as dit, kom van die Bose." 

'n Stelling word gemaak (v): g J  
38"~ulle het gehoor dat daar g e e  is: "n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand.' 

I 
Verklaring van die stelling: 

' '~aar  Ek @ vir julle: Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige 
mens verset nie. I 
I 

Praktiese voorbeeld van die verklaring (1): 

As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander 
wang na horn toe. 

1 1 b r a ~ i i s e  voorbeeld van die verldarmg (2): ' I 

4 ' ~ s  iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dm, dra 
dit vir hom twee kilometer. 

Gevolgtrekking: 

L 

4 2 ~ e e  aan hom wat iets van jou v 
leen, nie ahvys nie.' 

4 0 ~ s  iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee 
horn ook jou boklere. I 

Praktiese voorbeeld van die verklaring (3): 

'n Stelling word gemaak (vi): @I 
&~ul le  het gehoor dat daar ges6 is: 'Jou naaste moet jy IiefhC en jou vyand 
moet jy haat.' 

1 
t 
! 
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i 
i 

verkeerd doen. 

'n Stelling word gemaak (vii): Hoofstuk 6 

"Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense 
gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die 
heme1 is nie: - 

Voorbeeld met die doe1 om die stelling (vii) te illustreer (negatief): 

4 '"AS jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. I 
- -- - 

Die rede vlr bogenoemde: 

a) Di doen dle skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat 
rnense met lof van hulle kan praat. 

b) Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg. 

Voorbeeld met die doe1 om die stelling (vii) te illustreer (positief): 

3 ~ e e ,  as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou 
regterhand doen nie, 'sodat jou goeie daad verborge kan bly. 
I I 
I Die rede vir bogenoemde: 

4 Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon." I 
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'n Stelling word gemaak (viii): @ 

Verklaring van stelling (viii) - positief: 

Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 

'n Stelling wat aansluit by (viii) word gemaak: 

"Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde 

maar verlos ons van die Bose. 

'n Kort verklaring van die modelgebed: 

I '6~sjul le ander mense hulle oortredings vergewe, sal iulle hemelse Vader 
julle ook vergewe. I 5 ~ a a r  as julle and& merke ni'e vergewe nie, sal julle 
Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie." C 
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'n Stelling word gemaak (ix) - (negatief omskryf): @d 
"'~oenie vir julle skatte op aarde bymekaamaak waar mot en roes dit 
verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. 

Stelling (x)b, positief omskryf: 

%e lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele 
liggaam lig he. I 

Stelling (x)b word negatief omskryf: 
n Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. I 

- - -- -- - 

Gevolgtrekking van stelling (x)c - - - .  . 

Julle kan nie God 6n Mammon dien nie." 

Die volgende gevolgtrekking word gemaak vanuit bg. situasies: 

25"~aaroms6 Ek vir julle: Mcet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle 
moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die 
lewe nie belangriker as kos en die liggaam as Were nie? I 

I 1 
'n Voo&eeld ter illustrasie van die gevolgtrekking: 

2 6 ~ y k  na die wilde voBls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak 
nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. I 
I 
! 
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1 - .  
i i I 
j j 'n Verdere voorbeeld word gegee om die gevolgtrekking duidelik te 

I 
i 
i 
i 
i 

Drie vrae word gestel na aanleiding van die voorbeeld wat 
gegee is: 

1 

I 
i 'n Samevatting van die twee voorbeelde: 
i 

n nie vir julle sorg 

'n Stelling word gemaak (xi.): 

I 
- - 

1 i maak: 
i i 

. . 

'Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 

i --, i 
i 
i 
i 

I--I 

! 

i 

Die rede vir bg. stelling: 
'met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle 
geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, 
sal vir julle gemeet word. 
, 
Twee vrae na aanleiding van stelling (xib): 

.:* 3"Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar 
die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? 

*:* 'of hoe kan jy vir jou broer &: 'Wag, laat ek die splinter uit jou 
oog uithaal,' en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? 

4 Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 
4 "~rouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe 

met een enkele uur verleng? 
4 " ~ n  wat bekommer iulle julle oor Mere? 

Let o hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere 
nie. 'Maar Ek & virjulle: Selfs Salomo in al sy prag was nie geklee 
soos een van hulle nie. 

d 
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Afsluiting van die Bergrede: 
Bogenoemde word nou kortliks saamgevat: 

'n Bevel word gegee: 

Die rede vir bg. bevel: 

%ant elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir 
elkeen wat Mop, sal oopgemaak word. I 

'n Verduideliking van die bevel: 
%tter mens onderjulle sal vir sy seun 'n klip gee ashy brood vra, 
loof 'n slang as hy vis vra? "AS julle wat sleg is, dan weet om vir julle 
kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die 
hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van Horn vra? 

'n Tweede bevel word aeaee: - - 
1 12'~lles wat iulle wil hi2 dat die mense aan iulle moet doen, moet iulle ook 1 1  
1 aan hulle doen. DI is tog waaroD dit neeiom in die wet en die ~rofete." 
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Samevattende opdrag: 

"Gaan deurdie nou poort in. 

'n Beskrywing van die verkeerde pad: 'n B e s w n g  van die regte pad: 

'n waarskuwing aan die wat op 
?gte pad is: 

Die kenteken van 
oofsugtige wolwe: 

I 6 ~ a n  hulle vrugte sal julle 
hulle ken. Kry 'n mens dan 
d ~ i W  aan doringstmike of 
vye aan dissels? " ~ l k e  
goeie boom dra tog goeie 
vmgte, maar 'n sle e boom 
dra slegte vrugte. % Goeie 
boom kan tog nie slegte 
v ~ g t e  dra nie, en 'n slegte 
boom nie goeie vrugte nie. 
''Elke boom wat nie goeie 
vmgte dra nie, word u i p k a p  
en in die vuur gegooi. So 
sal julle die vals pmfete dan 
aan hulle vrugte ken." 

'n Marskuwing aan gelowiges en ongelowiges (A): 

21"~ie elkeen wat vir My &: 'Here. Here,' sal in die koninkryk 
van die hemel ingaan nie, 

hemel is. 

Waarskuwin A word nou uit brei: 

%a ie  sal daardie dag vir My &: 'Here. Here, het 
ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam - bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders 
gedoen nie?' P ~ a n  sal Ek openlik vir hulle &: Ek 
het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle 
wat die wet van God oortree. 
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2 5 ~ i e  stortreen het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen 
daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort 
nie, want die fondament was op rots. 
- - I Samevattende gevolgtrekking (negatief): 

Y 2 6 ~ n  elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daa~olgens handel 
nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. 

I 

Beskrywing van die gevaar daawan om 'n huis op sand te bou: 

2 7 ~ i e  stortreen het geval, vloedwaters het afgekom, winde het 
* 

teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het 
ingestort en is heeltemal verwoes." 

Opmerking oor die inhoud van die Bergrede: 

' ~ o e ~ e s u s  klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, '%ant 
Hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. r I 

2.4.2.5 Woordstudie 

Hoofstuk 5:31 

Volgens Hauck (1976) word 'n man se reg tot seksuele vryheid in die Nuwe Testament 

ontken. Die man sowel as die vrou is onder die verpligting van getrouheid. Die huwelik is 'n 

lewenslange kameraadskap van twee penone. Dit is hoe God dit van die begin van die 

skepping af wou h6 (Matt. 19:8). 

Strong (1996) gee die volgende verklaringsmoontlikhede van die woord: 'Om 'n egbreker te 

wees, of om egbreek te pleeg deur 'n ongeoorloofde verhouding met iernand anders se 

vrou.' 
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Opmerking: Christus maak dit baie duidelik dat enige verhouding met 'n vrou buite die 

huwelik ongeoorloof is. Selfs as jy net na haar kyk en haar begeer (Matt. 

5:28). Elke man moet getrou wees aan sy vrou, want dit is hoe God hulle 

geskape het. 

Hoofstuk 5:33 

~ . O ~ K ~ C L C :  At76 van 'n eed 

Volgens Louw & Nida (1996) is die betekenis van hierdie woord "dat iemand 'n eed sweer 

dat iets waar is, maar in werklikheid weet dat dit eintlik vals is: Dit is moontlik dat hierdie 

woord enersyds daarop wys dat dit verkeerd is om 'n belofte te maak en dit nie na te kom nie 

en andersyds dat dit verkeerd is om valse beloftes te maak. 

Opmerking: Hierin is dit dus duidelik dat Jesus sC dat 'n.ware man, 'n man van sy woord 

is. 'n Man na God se hart se )a' is 'ja' en sy 'nee' is 'nee'. 

Hoofstuk 5:44 

6 :  Selfvedoenende liefde 

Volgens De Bruyn (1997) kan daar tussen drie soorte liefde in die Bybel onderskei word, wat 

naastenby iets is soos: erotiese liefde, vriendskapsliefde en seIfved&nende liefde. Die 

woord &y?la.rr&~ is selfverloenende liefde. De Bruyn (1997) vergelyk hierdie soort liefde met 

erotiese liefde. Hy sC erotiese liefde is 'n liefde 'omdat". Jy het dus lief 'omdat die persoon 

so mooi en begeerlik is". lndien alleen hierdie erotiese liefde in 'n persoon is, kan dit daartoe 

lei dat die persoon nie meer 'n ander een sal IiefhC as hy of sy nie meer so mooi of so mooi 

soos v r W r  is nie. Selfverloenende liefde is egter nie 'n liefde 'omdat" nie, maar 'n liefde 

"ondanks". So persoon sC dus: 'Ek het jou lief ondanks die feit dat jy nie meer so mooi is 

nie of ek het jou lief ondanks die feit dat jy nie volmaak en sonder sonde is nie." 

Opmerking: 'n Gelowige man moet in elke verhouding met selfverloenende liefde optree. 

Dit beteken dat hy ander moet IiefhC ondanks die feit dat hulle dalk nie die 

liefde met liefde beantwoord nie. 

Hoofstuk 6:19 

Bqaaupo~ Skatte 

Volgens Strong (1996) kan die woord vertaal word met "versamelde skaffe". Swanson 

(1 997) sC verder dat dit 'n skat is wat gestoor word as gevolg van sy waarde (Matt. 19:21). 
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Opmerking: Die man moet dus vir horn skatte versamel wat van waarde is. Hierdie skatte 

is in die hemel. Dit is soos die gelykenis wat Jesus vertel: "Met die koninkryk 

van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond I& 

Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, 

gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land." Die man moet 

dus bereid wees om enigiets op te offer om die skat in die hande te kry. 

Hoofstuk 6:24 

papov6: Mammon 

Hierdie is 'n leenwoord van die huidige Aramese naamwoord Tin?. Die oorsprong van 

hierdie woord is nie seker nie, maar dit kom waarskynlik van die woord ink4 wat beteken: 

"dit waarin mens vertrou". In die Nuwe Testament word papova alleen deur Jesus gebruik. 

Hierdie woord kan "besitting" of 'aardse goed" beteken, maar altyd in die neerhalende sin 

wat verwys na materialisme, ongodsdienstigheid en sonde (Hauck, 1976). 

Wood en Marshall (1996) s& ook dat Mammon slegs welvarendheid of wins beteken. 

Christus sien in hierdie woord 'n egosentriese gulsigheid wat die mens se hart in besit neem 

en waardeur die mens van God vervreem word. 

Opmerking: 'n Mens mag nie in die aardse goed wat hy bymekaarmaak (Matt. 6:19) sy 

sekuriteit soek (Luk. 12:15) of sy hart daarvoor gee (Matt. 6:21) nie, want dan 

is hy besig om die god "Mammon" te aanbid (Hauck, 1976). 

Hoofstuk 5 

Vers 1-2: 

Volgens Floor (1981:46) spits Jesus horn in die Bergrede op die dissipels toe, terwyl die 

skare op die agtergrond is. Dit is dus duidelik dat daar twee groepe toeskouers is: 'die 

menigte mense" en 'die dissipels". In vandag se terme kan dus gesC word die groot aantal 

mense die mense is wat op 'n afstand sit en kyk wat die kerk doen. Die dissipels is die 

mense wat gehoor gee aan die Woord van God en wie se lewens radikaal verander (Henry, 

1996). 
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Vers 3-12: 

As inleiding van die Bergrede beskryf Jesus die eienskappe van die burgers van die 

koninkryk as mense wat treur (5:4), sagmoedig is (5:5), honger is na geregtigheid (5:6), 

barmhartig is (5:7), rein van hart is (5:8), vredemakers is (5:9), mense wat vewolg word 

(5:lO) en mense wat beledig en valslik beskuldig word (51 1). Daardeur wys Christus dat die 

hemelse ryk die teenoorgestelde van die aardse ryk is, want status, kwalifikasies, 

welgesteldheid ensovoorts, is nie 'n waarborg vir die ingaan in die koninkryk van die hemel 

nie (Du Plessis, 1997). 

Vers 13-1 6: 

In hierdie paar verse beskryf Christus die wCreld waarin Christene moet leef met twee baie 

mooi beelde. Die eerste beeld is soot. Hierdie was 'n treffende beeld omdat die meeste 

mense daardie tyd vissers van beroep was. Hierdie vissers moes hul vangs dadelik 

skoonmaak en insout - anders sou die vragte vis nooit verkoop kon word nie, omdat dit binne 

'n dag bederf sou wees (Gaum, 1985:21). So sou die wCreld ook bederf gewees het indien 

dit aan homself oorgelaat was. Daarom sC Christus vir sy dissipels dat hulle die sout van die 

aarde is. As dit nie vir die dissipels van Christus was wat nog in die wCreld is nie, was die 

wCreld lankal aan verrotting en aan die oordeel van God oorgegee. Die Christen-man moet 

dus ook sout wees wat die bederf teenwerk (Jamieson Ual., 1997). 

Die tweede beeld is lig. Hierdie beeld leer dat die mens in 'n donker wCreld leef. Mense 

roem op hul prestasies by die werk, maar intussen verbrokkel hul gesinne. Armoede en 

'hongersnood en die sedelike en geestelike vewal is voorbeelde van die wCreld van donkerte 

waarin die mens vandag leef (Gaurn, 1985:21). Christus verklaar: 'Ek is die lig vir die 

wCreld; wie My volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar sal die lig hC wat lewe gee" 

(Joh. 8:12). Daarom moet die Christen-man hierdie lig in die wCreld laat skyn (Du Plessis, 

1997). 

Vers 17-20: 

Hendriksen (1973:288) sC Christus se teenstanders het heel moontlik in hierdie stadium van 

die Bergrede gedink hy is 'n oproermaker wat elke moontlike band met die verlede wil breek. 

Dit is veral omdat Jesus nie een keer na die wet verwys nie. Daarom sC Jesus ook: 'Moenie 

dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om 

hulle ongeldig te maak nie, rnaar om hulle hulle volle betekenis te laat kry." 

Hierin is dit duidelik dat Jesus die bindende gesag van die wet van God handhaaf. Daarom 

sC Groenewald (1986:162), venvag Christus van sy volgeling goeie werke wat in 
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ooreensternming is met die wet. Die mens se dade bepaal die gesindheid van sylhaar hart. 

Daarom beskryf Christus in die res van die Bergrede tot by Hoofstuk 7:14 hoe die lewe van 

'n ware Christen moet lyk (Gaum, 1985:30). 

In vers 17-18 s6 Christus dat alles wat Hy s6 en doen, aansluit by die wet en die profete (die 

Ou Testament - die wet is die eerste vyf boeke en die profete verwys na die res van die Ou 

Testament). Christus se koms het 'n nuwe betekenis aan die Ou Testament kom gee, Hy 

het die wet kom v e ~ u l .  (Elwell, 1996). 

Vers 21 -48: 

Hoofstuk 5:21-48 kan gesien word as een perikoop van ses dele wat elk 'n ander voorbeeld 

bevat. Met hierdie ses voorbeelde wat die Here gebruik, verduidelik Hy wat Hy bedoel met 

die vervulling van die wet (Groenewald, 1986:163). Die voorbeelde is soos volg: 

(1) moord (5:21-26); (2) egbreuk (5:27-30); (3) egskeiding (5:31-32); (4) die afl6 van 'n eed 

(533-37); (5) vergelding (5:38-42); (6) liefde vir jou vyand (5:43-48). 

Vers 21-25 Noorbeeld 11: 

Uit hierdie vwrbeeld is dit duidelik dat elke man aandag moet gee aan sy gesindheid 

teenoor ander mense. Die sesde gebod vra nie net of jy iemand doodgernaak het nie, dit vra 

ook of daar iemand is vir wie jy kwaad is. Christus s6 wanneer jy iernand anders se naam 

belaster of net vir hom kwaad bly, is dit sonde (Wiersbe, 1996). 

Hierdie beginsel word deur Wee voorbeelde verduidelik. Uit hierdie ryk voorbeelde is daar 'n 

aantal lesse wat elke man rnoet leer (Henry, 1996): 

i) God wil he dat die man in liefde met sy naaste rnoet leef. Daarom rnoet hy soek na 

versoening, al is hy onskuldig. Hy moet dus bereid wees om die minste te wees (5:23). 

ii) Die sesde gebod word oortree wanneer daar slegs maar 'n wraakgedagte is. Dit is nie 

net sonde as iemand kwaad word of mwrd pleeg nie. As daar slegs 'n gedagte is om 

wraak te neem of om verkeerdelik kwaad te word, is dit stratbaar. 

iii) Die man se verhouding met God is ten diepste 'n weerspieeling van sy verhouding met 

sy medemens (1 Joh. 4:20). 

Vers 27-30 Noorbeeld 21: 

Die Fariseers en skrifgeleerdes het die sewende gebod verskraal deur dit tot owerspel te 

beperk. Christus wil dat elkeen in hierdie gebod ook na sy hart kyk. Daarom moet die 

sewende gebod in die lig van die tiende gebod verklaar word (Hendriksen, 1973:302). 
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Hierdeur waarsku Christus elke gelowige teen onrein gedagtes, wat die saad van sondige 

dade is. Elke man wat sb dat hy 'n Christen is, moet bereid wees om drastiese stappe te 

doen. Alles wat struikeling kan veroorsaak, moet prysgegee word, al is dit so deel van die 

persoon soos wat sy oog en hand deel van sy liggaam is (Gaum, 1985:30) 

Vers 31-32 (Voorbeeld 3): 

Volgens F'felffer en Harrison (1962) is Moses se wet oor die skeibrief ingestel om die vrou se 

reg te beskerm en om egskeidings te beperk en te beheer. Hierdie was nie 'n bevel soos die 

skrifgeleerdes en Fariseers beweer het nie, maar 'n toelating vanwee die hardheid van hart 

(Matt. 19:8). Egbreuk is nooit die wil van God nie (Matt. 19:9). 

Skei moet vir geen Christen 'n keuse wees nie, behalwe in baie uitsonderlike gevalle. Mans 

moet besef dat hul vroue ook, net soos hulle, nie volmaak is nie. Daarorn rnoet hy haar met 

haar gebreke aanvaar, net soos sy hom met sy gebreke moet aanvaar. 

Vers 33-37 (Voorbeeld 4): 

Volgens Wiersbe, (1997) het die Jode baie rnaniere gehad om die wet te omseil en 'n eed te 

breek. Dit het daartoe gelei dat 'n mens se woord niks beteken het nie. Met hierdie gebod 

verbied Christus nie die mens om 'n wettige eed af te Ib nie, maar hy leer dat die 

eedsweerder die lewende God as getuie inroep en daarom die eed uiters versigtig en 

spaarsaam moet gebruik. 

Elke man moet dus so lewe dat ander op sy woord kan reken. 

Vers 3&42 (Voorbeeld 5): 

Carson (1994) s6 die natuurlike begeerte van wraak en vergelding word oortuigend vanuit 

die Ou-Testamentiese wette geregverdig. God het die wette aan die mens gegee sodat 

onreg en misdaad gestraf kan word. Daarsonder is geen ordelike samelewing moontlik nie. 

Die rede waarom God hierdie wet gegee het, is juis om wraak en vergelding aan bande te 18. 

Wanneer onreg of misdaad gepleeg is, het die naasbestaandes van die verontregte dit hul 

dure plig geag om wraak te neern. Dan het hulle nie net die misdadiger gestraf nie, maar 

almal wat aan horn verwant was. Hierdie wet is dus gegee om buitensporige vergelding te 

verbied (Henry, 1996). 

In teenstelling hierrnee, sb F'feiffer en Harrison (1962), wys Jesus sy navolgers hoe hulle 

teenoor mense rnoet optree wat.hulle beledig en hulle 'n onreg aandoen. 'n Kind van God 

moet gewillig wees om, wanneer hy beledig word, nog verdere beledigings te verduur: "As 

iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe" (Matt. 5:39). 
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Vers 43-48 Noorbeeld 6): 

Henry (1996) s@ daar is drie belangrike riglyne uit hierdie gedeelte te leer: 

a) Die volgelinge van Christus moet goed praat van hul vyande: 'bid vir die wat vir julle 

vewolg". Petrus skryf: "Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging 

nie. Inteendeel, antwoord met 'n senwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle 

die seen van God kan verkry" (1 Pet. 1:9). 

b) Doen goed aan julle vyande: 'Julle moet julle vyande liefh?. Wees bly vir die 

geleenthede om goed te kan doen aan vyande. 

c) Bid vir jul vyande: 'bid vir die wat vir julle vewolg". Christene wat vewolg word, gehaat 

of vervloek word, is 'n verskynsel wat van die vroegste tye af voorkom. Christus self is 

so behandel. Wanneer die man in so 'n situasie kom, moet hy die geleentheid aangryp 

om Christus se voorbeeld te volg deur vir sy vyande te bid: 'Vergewe hulle want hulle 

weet nie wat hulle doen nie." 

Hoofstuk 6 

Vers 1-18: 

In Hoofstuk 6:l-18 leer Christus sy volgelinge dat 'n Christen se verhouding met sy Vader sy 

geestelikgodsdienstige lewe bepaal (Gaum, 198572). Volgens Elwell (1996) was 

aalmoese, gebed en vas die drie pilare van die Joodse pieteit. Die rede waarom Christus 

nou hierdie drie aspekte noem, is nie omdat hulle dit doen of nakom nie, maar handel oor 

hoe en wanneer hulle dit doen. Die skynheiliges doen hierdie dinge om te wys dat hulle 

beter is as ander, uit hoogmoed. Maar deur dit op hierdie wyse te doen, is daar geen plek vir 

God nie. Jesus leer dat hierdie dinge (aalmoese, gebed en vas) eerder gedoenhagekom 

behoort te word uit liefde vir God. 

Vers 19-34: 

In Hoofstuk 619-34 leer Christus sy volgelinge dat 'n Christen se verhouding met sy Vader 

sy alledaagse lewe bepaal (Gaum, 198572). Hy praat in hierdie gedeelte oor aardse goed, 

oor rykdom, voedsel en klere. Verder handel Hy ook met geldgierigheid en bekommemis. 

Dii ales word gestel teenoor die eintlike saak waaroor alles gaan, naamlik die verhouding 

met God die Vader (Du Plessis, 1997). As Hy Koning in die man se lewe is, sal sy 

ingesteldheid anders wees as die van die heidene . 
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Wiersbe (1996) stel dit duidelik dat dit nie verkeerd is om besittings te hC nie, maar dat dit 

we1 verkeerd is as besittings die man besit. Wanneer dit gebeur, konsentreer hy so op sy 

besittings dat hy van God vergeet. 

Hoofstuk 7 

Vers 1-12: 

Met die bevel wat Christus gee om nie te oordeel nie, dwing Hy sy volgelinge om eers met 

die balk in hul eie oog te begin (Floor, 1981:59). Wanneer die mens sy eie sonde en 

ongeregtigheid raaksien - en daarby ook God se genade - sal hy aangespoor word om die 

genade wat God aan horn bewys ook aan sy naaste te bewys. As daar geen begrip is vir die 

sonde in ander se lewens nie en hy ander daaroor oordeel, sal God dieselfde doen met sy 

sonde en tekortkominge (Wiersbe, 1996). 

Groenewald (1986:175) stel dat daar 'n grens vir die mens se tegemoetkomendheid en 

welwillendheid teenoor sy naaste is. 'n Mens mag we1 nie oordeel nie, maar elke gelowige 

moet bewaar wat heilig is. Daarom moet die "honde" en "varke" onderskei word vir wat hulle 

is -want hulle is mense wat die heilige dinge met hul voete vertrap. 

Die mens het dus behoefte aan bepaalde gawes, waarsonder geen Christen 'n ware 

volgeling van Christus kan wees nie. Daarom sC Christus dat die volgende stap is om te bid 

(Matt. 7:7-12). Die Vader wat in die Hemel is, sal aan elke kind van Hom hierdie gawes wat 

nodig is gee wanneer hulle Horn daa~oor  vra (Matt. 7:ll). Daardeur openbaar Christus aan 
. 

ons die gesindheid van die Vader. Hy sal vir elkeen wat Hom iets vra, mildelik na sy 

behoeftes gee en nie na menslike begeertes nie (Du Plessis, 1997). 

Volgens Van Zyl (2000) word daar in vers 12 van die Bergrede 'n goue reel gegee, wat 

terselfdertyd 'n samevatting van die Bergrede se "oorvloedige geregtigheid" is. Alles wat dus 

in die Bergrede gesC word aangaande die wil van God, word dus saamgevat in die woorde: 

"Alles wat julle wil hC dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen". 

Vers 13-29: 

Volgens Keener (1993) was Christus se gehoor bekend met die uitdrukking Wee wee", 

waarvan die een na die lewe lei en die ander een na die dood (~eu t .  11:26; 30:15; Ps. 1; 

Jer. 21:8). Hierdie is natuurlik die weg na die hemel en die weg na die hel. Wiersbe (1996) 

sC die bree weg is die maklike en populCre weg. Daarom s& hy is die uitdrukking "maar 

almal doen dit mos", verkeerd -want die meerderheidstem is geen waarborg dat iets reg is in 

die oe van die Here nie. 
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Elke man word ook voor hierdie keuse gestel. Hy moet kies tussen die lewe of die dood. 

Daar is vals profete in die lewe wat hierdie keuse van ons wil beTnvloed. Van Zyl (1 997) s6 

hierdie vals profete maak dit vir elke gelowige moeilik om die smal pad te vind. Daarom leer 

Christus in vers 15-23 hoe hierdie vals profete uitgeken moet word: 

In die eerste plek wys Hy daarop dat vals profete verskeurende wolwe is (v. 15). 

Jamieson et al. (1997) sC hulle soek m.a.w. net hul eie voordeel in alles wat hulle doen. 

'n Vals profeet word ook aan sy vrugte geken (vs. 16-20). Hierdeur wys Christus dat 

ware geloof in Horn 'n mens se daaglikse lewenswandel sal verander, dat dit vrug sal 

oplewer wat tot eer van God sal strek. Die man se lewenswandel sal dus aandui of hy 

'n ware of 'n vals profeet is (Wiersbe, 1996). 

'n Vals profeet roem ook op sy werke (vs. 22). Hy dink dat hy sy saligheid op grond 

van sy verdienste kan beerwe Daarom sC hy dat hy in Christus se Naam gepreek het, 

deur sy Naam bose geeste uitgedryf het, en deur sy Naam baie wonders gedoen het. 

Al wat hy egter doen, is dat hy roem op wat hy verdien en nie op dit wat Christus vir 

hom verdien het nie (Gaum, 1985174). 

Vals profete ken ook nie Christus as hul Saligmaker nie (vs 23). Om 'n Christen te 

wees, behoort die mens deur die geloof 'n innige verhouding met Christus te hC 

(Carson, 1994). Die vraag is egter nie net of hy die Here ken nie, maar ook of Hy horn 

ken (v. 23) (Jamieson et al., 1997). Johannes skryf: "Ek is die goeie herder. Ek ken my 

skape, en my skape ken m y  (Joh. 10:14). 

Vers 24-29 is die slotwoorde van die Bergrede, waarin Christus sy dissipels wys op die 

lewensbelangrike vraag, naamlik: waarop bou die mens sy hoop vir die ewige lewe? (Gaum, 

1985178). Wiersbe (1996) sC verder ook dat hierdie twee huise daaraan herinner dat ware 

geloof in Christus nie net in die storms van die lewe sal hou nie, maar ook in die finale 

oordeel. 

2.4.2.7 Samevatting 

Reeds in die eerste twee sinne (5:l en 2) van die Bergrede sC Christus dat hierdie 

prediking toegespits is op sy dissipels. Dit is dus belangrik om te weet dat die 

Bergrede sal aandui wat Christus spesifiek vir mans (maar ook vir vroue) wil leer - 
mense wat graag sy dissipels wil wees. 

Die man moet sout vir die aarde wees. Met ander woorde, sy teenwoordigheid moet 

verseker dat ander nie roekeloos leef nie (513). 
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'n Man na God se hart is nie iemand wat met die wereld saamsmelt nie, dit is eerder 

iemand wat die liefde van God na mense in nood uitstraal (lig) (514). 

Christus verdoem die Fariseers se godsdiens omdat hulle godsdiens 'n bloot uiterlike 

vorm het. Die volgelinge van Christus beoefen nie godsdiens om deur mense 

raakgesien te word nie (6:5-8). 

'n Man van God soek na vrede in sy verhoudings - hy is die vredemaker (5:23). 

Die man moet in die lig van die Bergrede versoekings op seksuele gebied vermy 

(527). 

Die man behoori sy vrou se gebrokenheid met dieselfde liefde te aanvaar as wat 

Christus aan hom bewys het (531 & 32). 

Die man se karakter en lewe moet die waarborg wees dat mense op sy woord kan 

reken (534-37). 

Die man se optrede teenoor sy vyande moet wees: sB goeie dinge van hulle, doen 

goed aan hulle en bid vir hulle (5:44-48). 

In die lig van die beginsel om hemelse skatte bymekaar te maak en nie aardse rykdom 

nie, moet die man tyd maak om soos Maria by Jesus se voete te sit (Luk 10:38-42) en 

nie sy tyd laat opneem deur 'n gejaag om ryk te word nie (6:19 & 20). 

Die lewensbeginsel van elke man se lewe moet wees: "Alles wat ek wil he dat mense 

aan my moet doen, moet ek ook aan hulle doen" (712). 

Om dit alles te kan doen, moet die man 'n innige; persoonlike verhouding met Christus 

he (7:23). 

2.4.3 Koiossense 3:18-4:1 

2.4.3.1 Die plek van die boek in die Bybel 

Die brief aan Kolosse staan bekend as een van die gevangeskapbriewe, saam met Efesiers, 

Filippense en Filemon. In al vier die briewe maak Paulus d a a ~ a n  melding dat hy in die tronk 

is. Dit verwys moontlik na die tyd toe hy in Rome in gevangeskap was, in ongeveer 61-63 

n.C. (Van der Watt, 2000). 

Volgens Coetzee (198480) openbaar Paulus in Kolossense en Efesiers die verhouding van 

Christus met sy kerk. In die boek Kolossense definieer Paulus die Hoofskap van Christus 
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oor die kerk en die hele skepping. Daardeur maak hy dit baie duidelik dat verlossing alleen 

deur Christus verkry kan word. 

Van der Watt (2000) sB Paulus bied in Efesiers en Kolossense 'n verdieping aan en gee 'n 

uitbreiding oor die rol van Christus se verhouding met die kerk ten opsigte van dit wat Paulus 

in sy ander briewe sC. 

2.4.3.2 Gedagteopbou van die boek 

I. Die leerstelling: die heerskappy van Christus word aangekondig deur: 

a. die boodskap van die evangelie (1:l-12) 

b. die ooiwinning van die dood (1:13-14) 

c. die verheerliking van Christus (1:1520) 

d. die venoening van Christus (1:21-23) 

e. Paulus se bediening (1:24-29) 

I. Dwaling onderling: Christus is die weg tot God. 

a. pasop vir die gnostiek: Christus is waarlik God (2:l-10) 

b. pasop vir wettisisme: die werklikheid is Christus (2:ll-17) 

c. pasop vir die verering van die mistieke: Christus is die enigste Hoof (2:18-19) 

d. pasop vir leerstellings van mense: in Christus is ons bevry daa~an (2:20-23) 

II. Praktyk: laat Christus se heerskappy in jou lewe sigbaar word deur: 

a. persoonlike heiligheid (3:l-11) 

b. julle Christelike deelgenootskap (3:12-17) 

c. jou gesin (3:18-21) 

d. jou daaglikse werksaamhede (3:22-41) 

e. 'n Christelike getuienis (4:2-6) 

f. die erediens (4:7-18) 

Wenbe, 1997 & Walvoord, & Zuck, 19851 
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2.4.3.3 Gedagtestruktuur van Kolossense 3:18-4:l 

Eerste aangesprokene: 

ntwoordelikheid van die vrou: 

Tweede aangesprokene: 

Derde aangesprokene: 

+-I 
Die verantwoordelikheid van die kinders: 

Wees in alles aan jul ouers gehoorsaam. 

Die rede vir die opdrag: 

Die Here verlang dit van kinders wat in Horn glo. 

Vierde aangesprokene: 

Die vaders. 

Die verantwoordelikheid van die vaders: Ll Moenie gedurig by jul kinders fout soek nie. 1 
Die rede vir die opdrag: 

Hulle sal moedeloos word. 
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Vyfde aangesprokene: - Die slawe. 

Die verantwoordelikheid van die slawe: 

Hulle moet gehoorsaam wees aan hul eienaars hier op 
aarde. 
Hulle moenie werk om deur mense raakgesien te word 
nie. 
Werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. 

Die rede vir die opdragte: 

Julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry 
wat Hy belowe het. 
Christus is die Here in wie se diens julle staan. 
W e  onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat 
hy gedoen het. 

Sesde aangesprokene: 

Die base. 

van die base. 

Hulle moet hul slawe reg en billik behandel. I 
Die rede vir die opdrag: 

Hulle moet weet dat hulle ook onder iemand staan, nl. 
die Here in die Hemel. 

2.4.3.4 Woordstudie 

Vers 18: 

~)~ToT&GoEG~E: Volgens Strong (1996) is hierdie 'n Grieks-rnilit6re woord wat die betekenis 

het van 'om militere troepe te rangskik, volgens 'n milit6re fatsoen, onder 

die bevel van 'n leier". Vir die alledaagse gebruik is dit "n v~ywillige 

gesindheid om toe te gee, om saam te werk en om 'n /as te dm". 
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Opmerking: Soos troepe uit vrye wil na hul bevelvoerder luister, so moet 'n vrou ook bereid 

wees om na haar man te luister en onderdanig aan horn te wees. Op alle 

terreine van die lewe moet daar 'n leier wees wat sake reel sodat dit ordelik 

geskied - anders kom daar wanorde. Daarom stel die Here die vrou 

onderdanig aan haar man sodat sy na horn moet luister. So kan hulle saam 

werk en mekaar se laste dra. 

Vers 21: 

p i :  Volgens Swanson (1997) kan hierdie woord vertaal word met: "om gevoelig te 

maak, om verbitter te maak, om uit te tart, om te initeer". 

Opmerking: Dii is belangrik dat elke pa daarop moet let dat hy nie sy kind uittart of onnodig 

verbiierd maak nie. Hierdie tipe geaardheid van 'n pa kan veroorsaak dat hy 

sy kind in 'n opvlieende persoon laat ontaard. 

Vers 18: 

Volgens Van Rensburg (198421) beteken hierdie opdrag "om onderdanig te wees", dat die 

vrou vir haar man moet luister, haar moet skik na sy wil en dat die vrou haar man ruimte 

moet gee om die koers aan te dui. Paulus tref dan ook die vergelyking in Efesiers 5:22, 

naamlik: Wrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig 

is." De Klerk (2001:102) meen dat bogenoemde "onderdanig wees" beteken om iemand 

vrywillig en uit liefde te dien. Die vrou is nie 'n gebruiksartikel of slaaf nie, maar 'n vrywillige 

helper op geestelike en rnateriele gebied. Paulus gee ook 'n rede waarom die vroue aan hul 

mans onderdanig moet wees en die rede is: "dit pas by mense wat in die Here glo". Dit is 

dus in harmonie met die wil van God, soos dit in die Skrif geopenbaar is (Gen. 3:16; Rom. 

7:2; 1 Kor. 14%; Ef. 5:22-24 en 33; 1 Tim. 2:ll-15; Titus 2:5; 1 Pet. 3:l-6) (Hendriksen, 

l974:168). 

Vers 19: 

Die feit dat die vrou aan haar man onderdanig moet wees, gee nie aan die man die reg om 

oor sy vrou te heers nie. Dit is nie die Here se doel met die man en vrou nie. Hy wil nie hC 

dat die man moet heers (in die rigiede sin van die woord nie), maar eerder dat die man sy 

vrou moet IiefhC (Van Rensburg, 198421). Van Rensburg (198421) merk tereg op dat 

Efesiers 525 'n verduideliking gee van die liefde wat 'n man aan sy vrou moet bewys. Die 

Griekse woord wat hier gebruik word, is dya.rr&x, wat 'n opofferende liefde voorstel. Dit is 
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met ander woorde dieselfde liefde wat Christus aan gelowiges bewys het deur sy kruisdood. 

Hy het niks van hulle verwag nie en tog sy lewe vir hulle gegee. Die man moet homself dus 

aanspoor sodat die liefde wat hy aan sy vrou bewys, 'n ware weerspieeling sal wees van die 

diepgaande opofferende liefde wat Christus aan sy kerk bewys het (Hendriksen, 1974:170). 

Hierdie twee verse het betrekking op die wederkerige verhouding van ouers tot hul kinders. 

Dit is opmerklik dat hierdie oproep tot die kinders nie gegrond is op die wet, soos in Efesiers 

6:l nie, maar op die feit dat die Here dit verlang van kinders wat in Horn glo. Hul 

verbondenheid met Christus is dus baie belangrik (Van Zyl, 1997). 

Vers 21 gee weer direkte riglyne aan vaders (ouers) oor die manier van opvoeding. Dit is 

belangrik dat vaders 'n atmosfeer moet skep waarbinne gehoorsaamheid op 'n natuurlik 

wyse kan voorkom. Dit is 'n atmosfeer van liefde, vertroue, opregtheid en sekerheid. 

Hendriksen (1974:172) sC dat 'n goeie pa tyd saam met sy kind deurbring waar hy sy kind 

leer, vermaak en aanmoedig en deur die pa se voorbeeld moet hy sy kinders wys hoe om die 

voorbeeld van Christus te volg. Die belangrikste manier om kinders te leer, is deur ouers se 

voorbeeld. 

Vers 22-24: 

Dit is belangrik om te weet dat die Bybel nCrens slawerny goedpraat nie. Tog is dit ook 

opmerklik dat Paulus nie die slawe negatief maak teenoor hul base nie. Hy moedig hulle 

eerder aan om hul base te gehoorsaam (Hendriksen, 1974:173). 

Die woorde Wees in alles gehoorsaam aan julle eienaar hier op aarde", word in die King 

James-uitgawe vertaal met: 'Obey in all things your masters according to the flesh." 

Hendriksen (1974:174) sC dit impliseer dat die ware Eienaar in die hemel is. Die man se 

roeping is dus nie blote pligpleging sodat hy in mense se guns kan kom nie, di moet vir horn 

bo alles gaan om die eer van die Here. Deur sy dagtake moet hy die Here dien met die 

gawes en talente wat Hy hom gegee het (Van Zyl, 1997). 

Al sou die man miskien nie die salaris of erkenning kry wat hy verdien by sy aardse baas nie, 

kan hy seker wees dat sy Hemelse Baas ( K ~ ~ L O S  kan vertaal word met Baas of Here) aan 

horn die volle bedrag sal gee wat deur God se genade aan hom behoort. 

Vers 25-4: 1 : 

Vers 25 is 'n waarskuwing. Hierdie waarskuwing het twee kante. Die slawe kan weet dat, al 

behandel hul base hulle dalk nou onregverdig, sal daar 'n tyd kom dat die baas daarvoor 



Hoofstuk 2 

verantwoording moet doen. Aan die ander kant moet die slawe egter daawan bewus wees 

dat indien hulle nie hul kant bring nie, God hulle ook tot verantwoording sal roep. Die Here 

trek niemand voor nie (Lev. l9:l5; Hand. 1 O S ;  Jak. 2: 1) (Hendriksen, 1974: 175). 

Wanneer gesaghebbers en onderdane dii besef, sal hulle nie hul onderdanelmeerdere 

sonder respek behandel nie. Hulle sal eerder dieselfde liefde aan hul onderdanelmeerdere 

bewys as wat hulle self sal wil ontvang. Daarom gee Christus aan ons die goue reel, 

naamlik: "Alles wat julle wil he dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle 

doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete." (Matt. 7:8) (Hendriksen, 

1 974:176). 

2.4.3.6 Samevatting 

Mans moet hul vroue se tekortkominge aanvaar soos wat Christus die mans met h~ i l  

sonde aanvaar het. 

Die verhouding tussen 'n man en sy vrou moet die voorbeeld navolg van die 

verhouding van Christus met sy kerk. 

Alleen deur liefde kan die man as leier sy eie vrou voorgaan. 

In die werksituasie moet mans ten alle tye (behalwe wanneer dit nie in 

ooreenstemming is met die Woord nie), onderdanig wees aan die een wat die Here oor 

horn aangestel het. 

Die man wat in sy werk in 'n leiersposisie gestel is, moet sy werknemers met respek 

behandel. 

Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: "Wees uit eerbied vir 

Christus aan mekaar onderdanig!" 

2.4.4 2 Samuel 11:l-27 

2.4.4.1 Agtergrond van die verhaal 

Helberg (1983:129) sC nadat die Here in 2 Samuel 7 die belofte aan Dawid gemaak het dat 

sy koningshuis en sy koningskap vir altyd vas sal staan, volg daar 'n beskrywing van hoe 

Dawid die Filistyne, Moab, Soba, Arm, Amalek en Edom verslaan het. Die Here het die 

oorwinning aan Dawid gegee oral waar hy getrek het en dil laat hom hierdie loflied sing: 

'God het my koningskap go& gevestig, Hy het aan my 'n verbond vir altyd gegee, behoorlik 

opgestel en goed bewaar. Al my hulp, al my vreugde, dil kom van Horn af" (2 Sam. 235.) 
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Walvoord et al. (1985) d verder die belofte dat Dawid en sy nageslag konings sal wees, was 

ook 'n herbevestiging van die verbond met Abraham (Gen. 17:6, 16; 35:ll). 

Hoofstuk 11 begin wanneer die winterreens verby is en die geskikte seisoen vir 

oorlogvoering aanbreek. Dawid stuur Joab na die land van die Ammoniete om hulle aan te 

val (Kroeze, 1965:302). 

2.4.4.2 Opmerklikhede in die verhaal van Dawid en Batseba 

Brueggemann (1997:22) s& die narratiewe lyn van die verhaal is welbekend en trek 

aanhoudend aandag omdat dit 'n kragtige weerspieling is van ongeoorloofde seksuele 

gemeenskap. 

Dit is 'n verhaal van twee mense wat op die verkeerde tyd op die verkeerde plek is. Dawid 

het 'n middagslapie gehad, waarna hy ewe onskuldig 'n bietjie verposing in die koelte van sy 

paleis se dak gesoek het (Kroeze, 1965:303). Aan die ander kant sC Garsiel (1993:252), het 

Batseba sonder enige bybedoelings haar reinigingsbad geniet. 

Dawid het egter meer aandag aan die mooi jong vrou gegee as aan die gevare waaraan 

Joab en sy manskappe rondom die mure van Rabba blootgestel was (Kroeze, 1965:303). 

Goldingay (2002:239) sC Dawid het oor die mooi vrou Batseba begin fantaseer en dat mans 

dalk sal dalk s& dat dit normaal is om so te fantaseer. Hy sC egter ook tereg dat dit juis 

daarteen is dat Jesus ons kom waarsku het. Deur 'n vrou net te begeer, het jy reeds met 

haar owerspel gepleeg (Matt. 5:28). 

Walvoord en Zuck (1985) sC die feit dat Dawid sy emosies vrye teuels gee oor Batseba se 

bekoorlikheid is onaanvaarbaar, want die tyd wat dit geheem het om Batseba na die paleis te 

bring, was oorgenoeg om die impulsiewe versoeking teen te staan. Hierdie is 'n bewys dat 

die mens st? sondige natuur so maklik die oorhand kry. Jakobus waarsku in die verband: 

'Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat horn aanlok en saamsleep. Daama, as 

die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, 

loop dit uit op die dood" (Jak. 1:14-15). 

Die sonde het 'n kettingreaksie. Goldingay (2002:239) sC die stone begin dalk begin met 

seks vir plesier of met seks omdat jy verveeld is, maar dat dit nie daarby bly nie. Soos 

Femhout (1986:159) dit stel: "David was determined to work himself out of this mess." 

Daarom was hy selfs bereid om moord te pleeg. 

Dawid pleeg owerspel en mood en dan maak hy of niks gebeur het nie (1 Sam. 11:27). 

Femhout (1986:161) sC Dawid het opgetree asof al sy planne en valse voorwendsels niks te 

doen het met Israel se Verbondsgod nie. Maar met die heel laaste sin. naamlik "Maar wat 
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Dawid gedoen het, was verkeerd in die oe van die Here", word die optrede van Dawid in die 

volle lig van God se oordeel geplaas. 

2.4.4.3 Samevatting 

Enigiemand kan in die strik van owenpel trap. Selfs Dawid, wat 'n gelowige man was, 

kon die versoeking nie weerstaan nie. Die man moet dus sy sondige aard ken en bid 

dat hy nie in versoeking kom nie. Ongeoorloofde verhoudings kan genotvol of selfs 

idillies voorkom, maar dit het nooit positiewe gevolge nie en bly selde of ooit verborge. 

Sonde het altyd die neiging om tot verdere sonde te lei. Daarom behoort die man 

eerstens met sonde te breek deur dit voor God te bely (vgl. in Psalm 51 Dawid se 

belydenis). 

Die man moet bewus wees van God se alomteenwoordigheid en alwetendheid en op 

geen manier optree asof God sy sondige leefwyse bloot sal ignoreer nie. 

2.4.5 Prediker 2:17-26 

2.4.5.1 Belangrike kenmerke van die boek 

Volgens verskillende bronne, onder andere Ellul (1990:34), is daar nie 'n aaneenlopende lyn 

of logiese plan in die boek Prediker nie - daarom sal die kemgedagtes van die boek net 

kortliks bespreek word. 

In Hoofstuk 1:2-11 stel die Prediker die hooftema van die boek, naamlik "alles kom tot 

niks". Hierdie tema word reg deur die boek op verskeie maniere beskryf (2:15; 4:4; 

ens.). Hierdie vergeefsheid geld vir die mens se arbeid, sy lewenspatroon en ook 

wysheid (Viviers, 2000). 

Dit is verder belangrik om te sien dat die uitdrukking 'alles kom tot niks" na die 

vergeefsheid 3nder die son" velwys. Wiersbe (1996) sC die belangrike uitdrukking 

(onder die son) kom 29 keer in Prediker voor. Hierdie uitdrukking maak dit volgens 

hom duidelik dat die Prediker na die lewe vanuit 'n menslike perspektief kyk. Die 

Prediker bestudeer dus die lewe "onder die son". 

'n Volgende belangrike aspek wat die Prediker aanraak, is dat God alles op aarde 

beheer. God is in beheer van alle dinge (3:ll; 6:lO; 7:14; 9:l) en alles het sy 

bestemde tyd (3:l-8). Daar is sekere verborgenhede aangaande God se verstandige 

manier van doen. Die werk van God kan nie ten volle deur die mens se verstand 

deurgrond word nie (Wahroord 8 Zuck, 1985). Carson (1994) sC in die verband: "God 
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holds the key to all unknown-but he will not give it to you. Since you do not have the 

key you must trust Him to open the doors." 

Ve~olgens moedig die Prediker ook gehoorsaamheid aan die wet van God aan. Die 

mens kan alleen die lig in hierdie donker w&reld sien wanneer jy in God glo. Op die ou 

end roep die Prediker na Christus wat die bose kringloop van sonde - wat ly tot die 

dood - verbreek het (Van Rooy, 1983:12). 

2.4.5.2 Prediker 2:18-23 oor die verhouding van die man met sy werk 

in Prediker 2:18-23 dink die skrywer na oor rykdom. Wiersbe (1996) sC die Prediker gee drie 

redes waarom hy dink dat rykdom walglik is. Die eerste rede wat die Prediker gee, is dat 

mens rykdom nie vir altyd kan hou nie (v. 18). Een of ander tyd moet elke persoon 

doodgaan en dan word al jou besittings aan ander uitgedeel. Vervolgens kan die mens ook 

nie sy besittings akyd oppas nie (vs. 19-20). Dit is reeds erg genoeg om besittings aan 

iemand anders agter te laat, dan boonop soveel erger dat jy ook weet dat daardie persoon 

nie jou goed sal oppas nie. Die derde rede waarom die Prediker nie van rykdom hou nie, is 

die feit dat die mens dit nie kan geniet soos hy graag wil nie (vs. 21-23). Bekornmernis neem 

die vreugde uit die lewe. 

Walvoord en Zuck (1985) meen die Prediker wil hierdeur s& dat werk geen ewigheidswaarde 

het nie. 'n Mens werk homself dood om ryk te word, maar ook rykdom kom tot niks. Daarom 

si. Weiffer (1962) het die Prediker in vemnryfeling geraak (v. 20). Weiffer (1962) stel dit dat 

die wood wat weergegee word met 'vemnryfeling' ook vertaal kan word met "ek het 

omgedraai". Hier word dus gepraat van 'n reisiger wat omdraai om te kyk na die pad wat hy 

geloop het agter hom. Sy gevoel hieroor is dat die pad wat hy geloop het nie die moeite en 

ongerief werd was nie. 

Ellul (1990:98) s& elke mens wil hC dat sy werk 'n middel moet wees waardeur hy antwoorde 

kan vind op sy hart se soeke na die waarheid. Maar aangesien werk die enigste middel tot 

die mens se beskikking is, raak hy in vemnryfeling wanneer hy die leegheid van sy werk 

herken - en so beweeg hy van 'n afsku in sy werk na 'n afsku in die lewe (v. 17). 

Henry (1996) sluit hierby aan as hy s6 dat die Prediker in vers 24-26 tot die gevolgtrekking 

kom dat geluk nie in dinge soos werk gevind kan word nie. Ook werk is iets wat verbygaan 

of vergaan en as geluk dan daarin gesoek word, sal dit net 'n belling vir die gees wees. 'n 

Werk is immers iets wat enigeen binne 'n dag kan verloor. Van Rwy (1983:21) verklaar dat 

ware vreugde alleen in God te vinde is, want vreugde is 'n gawe van God. Sonder God is 

selfs vreugde ook 'n gejaag na wind. 
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Walvoord en Zuck (1985) sC: 'all human endeavors lack ultimate value; life should be 

enjoyed in the fear of God, as a gift from His hand". 

2.4.5.3 Samevatting 

Die man behoort nie so deur sy werk ingesluk te word dat hy letterlik dag en nag werk 

nie, want ook dit kom tot niks. 

Elke man moet sy werk as 'n gawe en 'n koninklike opdrag van God (Gen. 1:28) sien. 

Daarom behoort hy ook in sy werk vreugde te vind. 

Daar moet egter 'n balans tussen werk en gesin wees. Ook sy betrokkenheid by die 

gesin is 'n roeping van die man. 

God is die Versorger wat vir elkeen gee wat hy nodig het. 

2.5 'N FINALE SAMEVATTING 

2.5.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Die man het die roeping en taak om as verteenwoordiger van God op aarde te leef. 

Daarom moet die man %out van die aarde" wees om verderf in die samelewing tee te 

werk en moet hy "lig vir die wCreld" wees deur lewenskoers aan te dui en die liefde van 

God na mense te laat uitstraal. 

God bepaal, as sy lewensbeginsel, dat hy aan ander moet doen wat hy graag aan 

homself gedoen wil hb. 

Hy rnoet dus altyd 'n vredemaker wees. 

In die verband moet die man sy vyande liefhb deur vir hulle te bid, goed van hulle te 

praat en goed aan hulle te doen. 

Om al bogenoemde te kan doen, moet die man by sy persoonlike verhouding met 

Christus begin. 

2.5.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Die man moet sy vrou in die huwelik deur opofferende liefde opbou deur haar in liefde 

te lei. Elke man moet sorg dat hy en sy vrou geestelik groei om sodoende meer en 

meer na God se beeld gevorm te word. 

Die man moet sy vrou met onvootwaardelike opofferende liefde liefhb. 
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Elke man moet weet dat sy vrou sy eweknie is. Die verskil tussen man en vrou I& nie 

in status nie, maar in die rolverdeling. 

Die man moet teenoor sy kinders billik en konsekwent optree sodat hulle hom uit 

respek kan gehoorsaam. 

Elke man moet sorg dat daar balans is tussen tyd saam met sy gesin en tyd by die 

werk. 

2.5.3 Die man en sy werk 

Elke man moet sy werk as 'n gawe en 'n koninklike opdrag van God (Gen. 1:28) sien. 

Daarom behoort hy ook in sy werk vreugde te vind. 

Die man behoort nie so deur sy werk ingesluk te word dat hy letterlik dag en nag werk 

nie -want ook dit kom tot niks. 

In die werksituasie moet mans ten alle tye (behalwe wanneer dit nie in 

ooreenstemming met die Woord is nie) onderdanig wees aan die een wat die Here oor 

horn aangestel het. 

Die man wat in sy werk in 'n leiersposisie gestel is, moet sy werknemers met respek 

behandel. 

Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: 'Wees uit eerbied vir 

Christus aan mekaar onderdanig!" 

2.5.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Die man moet sy sondige aard ken en bid dat hy nie in versoeking kom nie. 

Ongeoorloofde verhoudings kan genotvol of selfs idillies voorkom, maar dit het nooit 

positiewe gevolge nie en bly selde of ooit verborge. 

Niemand is gevrywaar van versoekings op seksuele gebied nie en daarom moet mans 

dit ten alle koste verrny. 

Sonde het altyd die neiging om tot verdere sonde te lei. Daarom behoort die man 

eerstens met sonde te breek deur dit voor God te bely (vgl. in Psalm 51 Dawid se 

belydenis). 

Die man moet bewus wees van God se alomteenwoordigheid en alwetendheid en op 

geen manier optree asof God sy sondige leefwyse bloot sal ignoreer nie. 
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2.6 BASISTEORETIESE BEGINSELS UIT DIE 
SKRIFGEDEELTES 

As verteenwoordiger van God op aarde moet die man in 'n intiem persoonlike 

verhouding met God leef en daarom 'n vredemaker wees wat teenoor almal, selfs sy 

vyande, in liefde optree. 

Die man moet sy vrou, as sy gelyke, met onvoorwaardelike opofferende liefde begelei 

sodat sy geestelik kan groei en aan sy gesin hoe prioriteit in sy daaglikse program gee. 

Die man moet sy werk as 'n koninklike opdrag van God sien en daarom altyd billik en 

eerlik optree. Hy moet sy werk in balans met sy godsdiens, huwelik, gesin en 

verantwoordelikhede in die samelewing verrig. 

Die man moet sy sondige aard ken en voortdurend bid om nie in versoeking te kom nie 

en om met sy sonde te breek deur dit voor God te bely. 
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Hoofstuk 3 

Metateoretiese perspektiewe vir die man 

in sy roeping in die lewe 

In hierdie hoofstuk word metateoreties gefokus op die Psigologie en Sosiologie om vas te 

stel hoe die man tussen 30 en 40 op sielkundige en sosiologiese vlak funksioneer. 

Metateorie is 'n teorie wat raakvlakke met ander vakke deel, met ander woorde teoriee 

vanuit verskillende wetenskaplike vertrekpunte. Venter, A (1993:247) meen die vakke 

bestudeer aspekte en beginsels van dieselfde aard. Die ontwikkeling van die man op 

sielkundige en sosiologiese vlak is dus van belang omdat hierdie studievelde lig kan werp op 

die roeping van die man in die gesin. kerk en samelewing. Song (1996:5) definieer die 

proses van ontwikkeling as: "...a complex multi-dimensional phenomenon at the organic, 

psychological and socioenvironmental levels. These dimensions interact within a societal 

and cultural context that is also subject to various changes". 

Uit hierdie definisie blyk dit duidelik dat 'n psigologies en sosiologiese studie aangaande die 

omgewing waarbinne die man ontwikkel, belangrik is vir hierdie studie. 

Vanuit die Psigologie en Sosiologie sal daar in hierdie hoofstuk perspektiewe met betrekking 

tot die roeping van die man tussen 30 en 40 geTdentifiseer word. Volgens Minnie (2003:89) 

word die metateorie (Hoofstuk 3) saam met die basisteorie (Hoofstuk 2) aangewend om 'n 

praktykteorie (Hoofstuk 4) te vorm. 

In Hoofstuk 3 word die volgende aspekte ondersoek: 

Perspektiewe vanuit die Psigologie 

Perspektiewe vanuit die Sosiologie 

Empiriese navorsing 
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3.2 DIE PSlGOLOGlE 

3.2.1 Inleiding 

Volgens Strom 0 1 .  (1989:39) word die ouderdom 20 - 40 as die v r o e  volwassenheid 

beskou. Die outeur sC verder vroee volwassenheid begin wanneer 'n persoon finansiele 

verantwoordelikheid aanvaar en dit brei uit sodra 'n persoon verantwoordelikheid vir 'n vrou 

en kinders aanvaar. 

Volgens Louw (1992:475) behels die vroee volwassenheid die volgende: 

Take wat betrekking het op die self: 

* Om onafhanklikheid en verantwoordelikheid te bereik 

* Om identiteit te vestig en te stabiliseer. 

* Om waardes te omlyn. 

* Om die vermoe te ontwikkel om aan ander verbonde te wees. 

Take wat betrekking het op die gesin: 

* Om 'n maat te kies. 

* Om te leer om met 'n huweliksmaat saam te lewe. 

* Om 'n ouer te word en kinders groot te maak. 

* Om 'n huishouding te vestig en te bestuur. 

Take wat betrekking het op werk en vryetydbesteding: 

* Om in 'n beroep gevestig te raak. 

* Om 'n patroon van ontspanning te ontwikkel. 

Take wat betrekking het op die gemeenskap: 

* Om 'n plek in die gemeenskap te vind en 'n bydrae te lewer. 

3.2.2 Gesondheid en liggaamlike ontwikkeling 

In die man se vroee volwassenheid bereik hy 'n hoogtepunt in seker atletiese aktiwiteite 

maar in ander sportaktiwiteite kan daar reeds 'n afname waargeneem word. Oor die 

algemeen is die vroee volwasse fase die hoogtepunt in die man se fisieke ontwikkeling 
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(Strom a., 1989:39). Volgens L o w  (1992:481) bereik 'n mens jou toppunt in spierkrag 

tussen 25 en 30 en is jou handvaardigheid tot'op 33-jarige ouderdom op sy beste. 

Volgens Strom et al. (1989:39) het mans op 20-jarige ouderdom reeds hul volle lengte bereik 

en begin die man van die betrokke ouderdom gewig optel indien hy onaktief is. 

Omtrent seksualiteit in hierdie fase word g e d  seksualiteit en emosionele intirniteit beweeg 

nader aan mekaar. Die vestiging van 'n eie identiteit is egter 'n voorvereiste vir 'n ryp, 

volwasse seksuele verhouding wat deur emosionele intimiteit, omgee en respek vir die ander 

persoon gekenmerk word (Louw, 1992:482). Louw (1992:482) sC ook verder navorsing het 

aan die lig gebring dat buiteegtelike verhoudings in die vroee volwassenheid meer 

algemeen onder mans as vroue voorkom. 

Nieteenstaande die feit dat die mens onder die ouderdom 45 jaar se gesondheid van 

hoogstaande gehalte is, is dit steeds noodsaaklik dat hy na sy gesondheid kyk. Louw 

(1992:482) doen die volgende aanbevelings: gebalanseerde dieet; gereelde oefening; 

voldoende slaap; weerhouding van rook; matige drankgebruik; 'n gesonde sekslewe; 

vermyding van promisku'iteit en doeltreffende hantering van spanning. 

3.2.3 Kognitiewe ontwikkeling 

Volgens Strom u. (1989:lOl) is daar heelwat bewyse dat intellektuele kreatiwiteit 

gewoonlik sy hoogtepunt bereik in die vroee volwassenheid en in besonder tussen die 

ouderdom 30 - 40. Daarteenoor meen L o w  (1992:505) dat kreatiiiteit nie 'n beduidende 

verskil tussen die ouderdomsgroepe 18 tot 25 en 26 tot 39 jaar het nie, maar dat die 

middeljariges (40-60) we1 die beste gevaar het. 

Louw (1992:490) toon verder aan dat daar seker faktore is wat die kognitiewe prestasie 

behvloed. So is daar onder meer gevind dat mense met hoe bloeddruk oor 'n tydperk van 

tien jaar 'n afname in hul intellektuele vermoens getoon het. 

3.2.4 Emosionele ontwikkeling 

Die vr- volwasse fase gaan gepaard met die begin van 'n beroepsloopbaan, die keuse 

van 'n lewensmaat, die aanpassing by 'n huweliksmaat, begin van 'n familie, die grootmaak 

van kinders, die bestuur van 'n gesin en om burgerlike verantwoordelikheid te neem. In 

dieselfde tyd wat 'n persoon bogenoemde fases deurgaan, moet hy ook die emosionele 

uitdaging van intimiteit behaal. 'n Voorbeeld van hierdie intirniteit is 'n betroubare vriendskap, 

met ander woorde, die gewilligheid om privaatheid op te offer vir 'n lewe saam met 'n 

huweliksmaat (Strom m., 1989:129). Die behoefte aan gehegtheid maak dus ook deel uit 
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MacDonald (1991:39) maak die belangrike opmerking: "Die meeste mense is nie voorbereid 

op enige nuwe lewensfase nie. Daar is min paartjies wat regtig op die huwelik voorbereid is; 

min wat gereed is vir ouerskap - en nog minder watvoorbereid is op hulle aftrede. Die 

gevolg? Tot 25% van hulle volwasse lewe word bestee aan pogings om vrede te maak met 

die fase waarin hulle hulle bevind en dit te hanteer." 

In hierdie tyd van 'n mens se lewe is veranderings en omstandighede 'n onvermydelike 

werklikheid. Dit hang daarom van elke persoon self af of hy die omstandighede en 

veranderings vanuit 'n terminale of oorgangsperspektief gaan benader. Hierdie keuse is van 

deurslaggewende belang (MacDonald, 1991:39). 

3.2.5 Hantering van spanning 

Volgens Strom et al. (1989:218) word die v r o e  volwasse fase as die mees spanningsvolle 

fase beskou. Die rede hiewoor is omdat dit die fase is waarin belangrike keuses gedoen 

moet word sonder die hulp van byvoorbeeld ouers of onderwysers. 'n Voorbeeld van so 'n 

keuse is die beroepskeuse. Veral die man tussen 30 en 40 moet besluit of dit die beroep is 

waarin hy graag wil aftree. 

3.2.6 Persoonlikheidsontwikkeling 

Volgens Louw (1992:510) is 'n dieptestudie gedoen onder mans tussen 15 en 50 om die aard 

en omvang van moontlike persoonlikheidsveranderings vas te stel. Hy beweer die fase van 

volwassenheid word gekenmerk deur afwisselende tydperke van struktuurbouing en - 
verandering. Hierdie struktuurveranderings duur gewoonlik tussen ses en sewe jaar. Dit is 'n 

tydperk waarin nuwe aanpassings plaasvind en skeidings en verliese enraar word. 

Die volgende stadiums kan volgens Livinson (soos aangehaal deur L o w ,  1992:511) deur 

die man tussen 30 en 40 verwag word. 

28 tot 33 jaar: 

Bestaande strukture word in oenskou geneem en veranderings word oorweeg. Dit is 'n 

onrustige fase en beroepsverandering is moontlik in hierdie stadium. 

33 tot 40 jaar: 

Hierdie is 'n tydperk van vestiging. 'n Lewenstruktuur wat meer stabiel is as die vorige, 

word gevorm. Lewenstake word met meer toegewydheid aangepak. Mentors kan vir 

die individu 'n groot rol speel in hierdie stadium. 



Hoofstuk 3 

3.2.7 Godsdiens, geloof en waardes 

Louw (1992:515) noem die volgende faktore wat belangstelling in godsdiens be'invloed: 

Geslag: Vroue is geneig om meer in geloofsake belang te stel as mans. 

Sosiale klas: Die middelklas is meer geneig om belang te stel as die lae of hoe klas 

individu. 

Woonbuurt: Mense op die platteland en in voorstedelike gebiede het meer 

belangstelling. 

Gesinsagtergrond: In gesinne waar godsdiens beklemtoon word, word religieuse 

belangstelling en beoefening bevorder. 

Belangstelling van vriende: Belangstelling van vriende en bure kan godsdiensbeoef- 

ening by die individu aanmoedig. 

Kerkverskille: Wanneer eggenotes aan verskillende kerke behoort, neig daar om 

minder belangstelling te wees. 

Volgens Louw (1992:516) evalueer die mens bestaande geloofsisteme en waardes krities 

aan die einde van die vroee volwasse fase, maar ontwikkel die mens ook 'n sterk gevoel van 

persoonlike verantwoordelikheid vir besluitneming rakende geloofsake. 

Verder wys Louw (1992:517) daarop dat h&r vlakke van godsdiensbelewing eers teen die 

einde van die vroee volwassenheid bereik word. 

3.2.8 Lewensrolle (die gesins- en werkrolle) 

Volgens Song (1996:6) is daar twee hoofsirkels in 'n mens se lewe - jou familie en jou 

beroep. Die familie speel 'n belangrike rol omdat dit die omgewing is waarbinne die mens 

opgroei en dit bepaal dan ook sy waardes en nome wanneer hy 'n volwassene is. 

Die beroep aan die ander kant, speel 'n belangrike rol omdat dit 'n stabiele inkomste 

verseker. Die gesin en beroep is twee belangrike aspekte van die mens se ontwikkeling en 

daarom is dii nodig om na hierdie twee aspekte te kyk. 
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Louw (1992:521) gee die volgende tabel van gesinstadia 

1 GESlNSTADlA I GEBEURTENIS I OUDERDOM VAN OUERS I 

Periode van Geboorte van kinders 
geboorteskenking 

/ *22-27 

Kinderlose stadium 

'Periode van voorskoolse Kinders tuis of in kleuterskool f 25-32 
kinders 

Periode van laerskoolkinders Kind(ers)na laerskool i28-38 

Huwelik 

v 
Periode van 
hoerskoolkinders 

VI 

Periode van 'loodsina' 

*20-26 

Kind(ers) na hoerskool i38-48 

Kind(ers) verlaat die ouerhuis 

Laaste kind verlaat ouerhuis 

ouderdomme 4-18. 

+45-54 

Lee-nes-periode 

Vir sekere mans moet hul beroep aanpas by hul gesinsverantwoordelikhede, terwyl ander 

mans redeneer dat die familie by hul beroep moet aanpas. Turner en Helms (1991:413) 

I f55+ 

meen laasgenoemde siening het afgeneem oor die afgelope paar jaar. Volgens Turner en 

Helms (1991:413) neem al meer mans 'n groter gedeelte van ouerlike verantwoordelikhede 

Uit hierdie tabel is dit duidelik dat mans tussen 30 en 40 kinders het, wat wissel tussen die 

op hul skouers, waar dit voorheen beperk was tot die vrou. 

Turner en Helms (1991:414) meen navorsing het bewys dat pa's 'n groot invloed op kinders 

se emosionele, sosiale, en intellektuele ontwikkeling. Pa's se teenwoordigheid en aandag het 

beide kort- en langterrnynvoordele. 

In verband met beroep &Turner en Helms (1991:418) al meer mense wil 'n beroep beoefen 

wat betekenisvol, lonend en uitdagend is. 'n Gebrek aan laasgenoemde aspekte veroorsaak 

frustrasie, verveeldheid en apatie. Morley (2002:76) sC daar is drie mites waaraan mans 

dikwels vashou terwyl hulle hul lewe bou. 
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"Om suksesvol te wees, beteken dat jy 'n dinamiese beroep moet hC." 

Dit gebeur baie dat mans toelaat dat hul identiieit sinoniem raak met sy titel, status, die 

inkomste wat hy verdien en die voordele van sy posisie in die sakewgreld in plaas van sy 

posisie in Christus (Morley, 2002:79). Dit is dan wanneer mans hul gesinne afskeep en al hul 

tyd by die werk deurbring. 

"Ek doen dit vir my huisgesin." 

Motley (2002:86) wys daarop dat dit ironies genoeg gewoonlik die gesin is wat die prys moet 

betaal. So word die gesin die laagste prioriteit op die man se lys. 'Gee tyd aan wie tyd 

verskuldig is. Moenie tyd mors op diegene wat jou nie regtig nodig het nie ten koste van hulle 

wat jou werklik nodig het nie" (Morley, 2002:97). Salomo het geskryf: 'Een hand vol rus is 

beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind" (Pred. 4:6). 

"Geld sal my probleme oplos". 

"Geld is tydelik, en siele is ewig. Beheptheid met die een lei gewoonlik tot verwaarlosing van 

die ander" (Morley, 2002:llO). 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar 'n baie fyn lyn getrek moet word tussen 'n man se 

beroep en gesin. Te veel tyd aan die een lei tot verwaarlosing van die ander. 

3.2.9 Samevatting 

Volgens die Psigologie is die mens in sy vroee volwasse fase tussen die ouderdom 20- 

40 en in sy middeljarige fase tussen die ouderdom 40-60. Die ouderdom 30-40 waama 

daar in besonder in hierdie studie gekyk word, kan as 'n oorgangsfase gesien word. Dit 

is 'n tydperk waarin mans vanaf die vroee volwasse fase oorbeweeg na die 

middeljarige fase. 

Wanneer mans in hul oorgangsfase inbeweeg, kan hul iets van 'n middeljaretrauma 

beleef. Dii is 'n tyd waarin die man se ouderdom, sy beroep, sy gesin en sy godsdiens 

sy grootste vyande word. 'n Voorbeeld hiewan is mans wat sekere geloofsisteme en 

waardes krities evalueer. 

Verder is die oorgangsfase ook 'n tydperk waarin mans lewenst~kture vestig wat meer 

stabiel is. Lewenstake word met meer toegewydheid aangepak en mentors kan 'n groot 

rol in die individu se lewe speel. 
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Vdgens statistieke is die meeste mans wat in hul oorgangsfase is, ook reeds ouers. Dit 

is dus belangrik dat mans moet besef dat hulle 'n groot invloed het op hul kinders se 

emosionele, sosiale en intellektuele ontwikkeling. Die teenwoordigheid van pa's by hul 

kinders het beide kort- en langtermynvoordele. 

Hoewel die man in sy vroee volwasse fase sy toppunt in spierkrag bereik, is dit steeds 

belangrik dat hy 'n gebalanseerde dieet; gereelde oefening; voldoende slaap; 

weerhouding van rook; matige drankgebruik; 'n gesonde sekslewe; vermyding van 

promiskufieit en 'n doeltreffende manier van die hantering van spanning moet hC. 

Dit is belangrik dat daar 'n fyn balans moet wees tussen die man se beroep en sy 

gesin. Te veel tyd aan die een lei tot verwaarlosing van die ander. 

3.3 DIE SOSlOLOGlE 

3.3.1 Inleiding 

Dit wat mense in hul kultuur beleef, het 'n groot uitwerking op hul optrede. Hierdie optrede 

kom na vore in verskillende sosiale agtergronde, soos in die omgewing van die familie, in 

skole, die werkplek en in gesondheidsdiensorganisasies (Brislin, 200034). Brislin (2000:115) 

sC verder een van die belangrikste aspekte van kruiskulturele ontledings is dat menslike 

gedrag alleen binne die sosiale konteks waarbinne mense werk en leef, verstaan kan word. 

Dit is dus belangrik dat daar in hierdie studie gekyk moet word na die man se sosiale konteks 

waarbinne hy werk en leef om sodoende vas te stel wat sy roeping in die gesin, kerk en 

samelewing is. 

3.3.2 Die huwelik 

Volgens Steyn a. (1990:25) is daar in alle mense 'n seksuele impuls wat beskryf kan word 

as 'n basiese biologiese drang. Daar is 'n voortdurende begeerte na seksuele bevrediging by 

die mens. Dit is in teenstelling met die dier wat bepaalde periodes van oestres en anoestres 

deurgaan. Steyn a. (1990:25) wys daarop dat navorsing bewys het daar is geen 

samelewingsverband waarbinne geslagsvereniging en -bevrediging op 'n totaal 

ongeorganiseerde wyse plaasvind nie. Daar word dus bepaalde beperkings op die 

verkryging en beskikbaarstelling van seksuele plesier en bevrediging gel6 wat binne die 

raamwerk van bepaalde norme moet geskied. 
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Steyn Mal. (1990:27) wys daarop dat die meeste definisies van die huwelik hoofsaaklik een 

faset beklemtoon, naamlik "die nort-tie en'gedragspatrone wat in die meeste samelewings as 

die instelling van die huwelik bekend staan, het in essensie betrekking op die maatskaplike 

goedkeuring van die verhouding tussen die man en die vrou tussen wie daar 'n 

geslagsverhouding bestaan, en op die aard van die wedersydse regte en verpligtings wat 

tussen die betrokke paar uit die geslagtelike verhouding voortspruit". 

Die huwelik is 'n aangeleentheid tussen twee groepe verwante, wat deur die huwelik in 'n 

bepaalde sisteem van verhoudings, regte en pligte ten opsigte van mekaar te staan kom. 

Hierdie twee groepe verwante het belang by die instandhouding van die huwelik en beide 

kante moet toesien dat die huwelik nie opbreek nie (Steyn a,, 1990:56). 

Volgens Steyn a. (1990:329) I6 die uitdaging vir die moderne mens se huwelik daarin dat 

die egliede die voorneme tot 'n vaste verbintenis, wedersydse vertroue, wedersydse 

positiewe waardering en veral oop kommunikasie moet hC. 

3.3.3 Die ontwikkeling van die huisgesin in die Sosiologie 

Reeds van die eerste eeu na Christus is die man met die vernaamste posisie in die huisgesin 

beklee en was die vrou en kinders onderdanig aan die man (Muller & Neethling, 2003:127). 

Volgens Muller en Neethling (2003:122) het die vader van 'n gesin die reg gehad om sy 

kinders as slawe te verkoop en selfs om hulle dood te maak. Eers in die jaar 374 nC het 

Keiser Valentinianus die regte herroep. 

As die vrou se posisie van so vroeg as die Grieks-Romeinse beskawing tot voor die 

lndustriele Revolusie in oenskou geneem word, kan daar oor die algemeen ges6 word dat sy 

'n ondergeskikte posisie gehad het. Haar pligte is beperk tot die huishoudelike verpligtings 

asook die versorging van die kinders (Steyn u., 1990:199). 

Volgens Steyn Ual. (1990:203) het die Tweede W6reldoorlog daartoe bygedra dat die vrou 

in die beroepswCreld as die man se gelyke aanvaar is. Vroue het in die Tweede 

W&eldoorlog van die geleentheid gebruik gemaak om die strukture te verander. Waar die 

mans in die verlede die broodwinners was en die vroue die werk rondom die huis gedoen 

het, het dit nou noodgedwonge verander omdat vroue in fabrieke moes begin werk omdat die 

mans op die oorlogsfront was. Di was die begin van die dubbelinkomste-gesin (Gerkin, 

1997:161). 

Met die tegnologiese ontwikkeling in die afgelope 50 jaar is die fisieke krag van die man (wat 

vir hom 'n voorsprong bo die vrou gegee het) nie meer as van belang geag nie. Die 
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intellektuele vermMns is nou van meer belang en so het die kompetisieveld tussen mans en 

vroue meer gelyk geword (Muller & Neethling, 2003:127). 

3.3.4 Rolverandering in die samelewing 

Volgens Brislin (2000:323) voorsien die mens se kultuur horn van riglyne vir bepaalde denke. 

gevoelens, en reaksies. Kultuur gee ook riglyne vir verskille in reaksie en optrede wat verwag 

word van mense wat verskillende rolle volstaan. Brislin (2000:323) s& verder dat 'n mens van 

die belangrikste verskille in rolle by mans en vroue kry. 

Dobson (2003:29) sC omtrent die rol van die vrou: 'In 'n enkele dekade het die woord 

'huisvrou' byvoorbeeld 'n simbool geword van uitbuiting, onderdrukking en, verskoon die 

belediging, onnoselheid. Raar maar waar." 

Omtrent die rot van die man sC hy: "Wat beteken dit werklik om vandag 'n man te wees? Ons 

weet dit is onaanvaarbaar om "macho" te wees, wat dit ook a1 beteken, maar ons is nie seker 

hoe ons veronderstel is om op te tree nie. Dink hoe 'n jong eggenoot sy rol aan die begin van 

sy getroude lewe sien. Is hy veronderstel om sy vrou te onderhou? Nou ja, moontlik nie. Sy 

verdien dalk meer as hy. Is hy veronderstel om welwillende leierskap in sy gesin te toon 

tydens groot besluite? Selfs net die noem van die saak in sommige kringe is genoeg om 'n 

argument uit te lok. Is hy veronderstel om skynbaar onverskillig en sterk te wees, of teer, 

sensitief en emosioneel? Helaas, is daar iets wat sy rol onderskei van die van sy vrou, en 

waarheen kan hy horn wend om uit te vind wat van horn vewag word?" (Dobson, 2003:29). 

Uit hierdie aanhalings is dit duidelik dat daar vetwarring is rondom die rolverdeling tussen 

mans en vroue. Sowel mans as vroue is onseker oor die rol wat hulle binne die huwelik moet 

vervul. lndien 'n man byvoorbeeld probeer om nie al die besluite namens sy vrou te neem 

nie, kan hy weer die gevaar loop om ruggraatloos voor te kom. Vroue aan die ander kant 

weer kan gefrustreerd raak omdat hul mans nie die leiding neem nie (MUller & Neethling, 

2003:127). 

Volgens Nordenmark (2002:126) het hierdie ontwikkeling veroorsaak dat beide mans as 

vroue betrokke is by werk- en huishoudelike verantwoordelikhede. Dit impliseer dat beide 

mans en vroue veelvoudige sosiale rolle moet vervul. Hierdie ontwikkeling het tot gevolg dat 

die werk- en die familielewe gedurig bots (Nordenmark, 2002:126). 

Steyn @. (1990:192) tref 'n onderskeid tussen die rot van die man en vrou. Volgens Steyn 

et at. (1990:192) is daar in alle groepe twee soorte leiers, naamlik die instrumentele leier, en - 
die sosioemosionele leier. Die instrumentele rol word aan die man toegeken en die sosio- 

emosionele rol aan die vrou. Die rede vir hierdie toekenning van bepaalde rolle is opgesluit in 

62 
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die biologiese feit dat vroue kinders voortbring, voed en versorg. Die rol van die vader word 

eers later in die kind se lewe deurslaggewend as die handhawer van dissipline. 

Volgens Steyn @. (1990:193) fokus die rol van die vrou op die interne aangeleenthede van 

die gesin. Sy het hoofsaaklik te doen met die integrerende verhoudings tussen gesinslede en 

die hantering van spanningsvlakke binne die gesin. 

Die man aan die ander kant is verantwoordelik vir die onderhoud van die gesin. Daar is 

natuurlik ook baie ander funksies, maar die onderhoud is die belangrikste want dit bepaal die 

gesin se lewenstandaard en status (Steyn m., 1990:193). 

Hierdie rolverdeling wat Steyn Hal. (1990:193) voorhou, is belangrik vir die dubbelinkomste- 

gesin. Ouers moet bewus wees van wat hul rol is in die opvoeding van kinders, anders kan 

dit tot disorganisasie binne die gesin lei. 

3.3.5 Die dubbelinkomstegesin 

In Suid-Afrika het die dubbelinkomste-gesin oor die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem 

(Steyn a,, l990:212). 

Volgens Steyn Ual. (1990:219) kan die dubbelinkomste-gesin verskeie komplikasies tot 

gevolg hC. 

Taakverdeling: mans mag verontreg voel omdat daar nou van hulle verwag word om 

take te verrig wat normaalweg nie van hom verwag is nie. Dieselfde geld ook vir vroue. 

Steyn -. (1990:221) wys ook daarop dat mans in Suid-Afrika in 'n groot mate nog 

nie hierdie implikasie aanvaar het nie. 

Die houding teenoor die vrou se werk: Steyn a. (1990:221) wys daarop dat nie alle 

mans daartoe in staat is om vroue wat suksesvol in hul beroep is, te verdra nie. 

Beroepsprioriteite: Hier gaan d l  veral oor wie van die man of vrou se beroep die 

voorkeur kry. Die tradisionele siening is dat die man se beroep bevoordeel word omdat 

mans beter betaal word maar ook omdat die vrou die verantwoordelikheid het om vir 

die kinders te sorg. Hierdie siening word ook dikwels gevolg omdat egpare nie teen die 

samelewing se verwagting wil ingaan nie. 

Volgens Steyn u. (1990:223) het baie studies al bewys dat dubbelinkomste-gesinne se 

huwelikstevredenheid van die hoogste gehalte is. Daar is dus ook voordele aan die 

dubbelinkomste-gesin. 
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Hieruit blyk dit duidelik dat die organisasie van huishoudelike aktiwiteite in die 

dubbelinkomste-gesin van besondere belang is. Lewis ual. (1996:64) I6 ook klem daarop 

dat ouers van dubbelinkomste-gesinne 'n balans moet handhaaf tussen werk en tyd saam 

met die gesin. 

3.3.6 Die rol van die vader as ouer 

Volgens Steyn -1. (1990:244) het die man, enkele dekades gelede, nie werklik 'n rol te 

speel gehad in die psigiese versorgingsfunksie binne die gesin nie. Steyn @&Ial. (1990:244) 

meen sosiaal-wetenskaplikes het die vader gesien as die swak skakel in die gesinstruktuur. 

So onlangs as 1951 is gesinsassosiasie gesien as die prys wat 'n man rnoet betaal vir 

seksuele verkeer met die teenoorgestelde geslag. 

Vanaf die middel-sestigerjare en vroee tagtigejare het navorsers groter ems begin maak van 

die rol van die vader in die gesin. So het die klern van vaders as net 'n "noodwendige sosiale 

aanhangsel" verskuif na iemand wie se versorgingsfunksie vandag meer inhou as net die 

verskaffer van beskerming en lewensmiddele. 

3.3.6.1 Die rol van die vader ten opsigte van verskillende ontwikkelingsaspekte van 

die kind 

Volgens Steyn M. (1990:257) kan die man se ondersteuning aan sy vrou by geboorte van 

'n kind help dat die vrou nie 'n ongesonde oorbetrokkenheid by haar kind ontwikkel nie. So 

kan die emosionele ondersteuning van mans w k  help om angs te verwerk. Steyn u. 
(1990:257) sC die ondersteuning van die man speel indirek 'n groot rol in die emosionele 

ontwikkeling van die baba. Verder interpreter navorsers vaders se onvoorspelbare gedrag 

teenoor die meer voorspelbare gedrag van moeders as sielkundig stimulerend vir babas 

(Steyn a,, 1990:257). 

Brislin (2000:113) & verder die totale ondewindings waarin kinders funksioneer sodat hulle 

uiteindelik gerespekteerde lede van die samelewing word, word sosialisering genoern. 

Brislin (2000:113) s6 verder 'n belangrike deel van sosialisering is dat kinders weggelei moet 

word van "rnoontlike" gedrag. In stede daawan rnoet hulle eerder gelei en aangemoedig 

word om deel te h6 aan die meer beperkte gedrag wat as belangrik en aanvaarbaar in 'n 

samelewing gesien word. 

Volgens Jaffee u. (2001:803) het navorsing bewys dat pa's 'n belangrike invloed op hul 

kinders se ontwikkeling in die verband het. Hierdie vind indirek plaas deurdat die pa die ma 
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emosioneel en finansieel ondersteun en direk deur die pa se optrede teenoor die kind as 

ouer. 

Dit is dus duidelik dat pa's ook 'n pertinente rol moet speel in kinders se opvoeding. Dit is 

pa's se verantwoordelikheid om aan kinders te verduidelik, deur verbale kornmunikasie en 

voorbeeld, wat belangrik en aanvaarbaar in hul kultuur is. 

3.3.6.2 Die invloed wat 'n vader se afwesigheid op 'n kind het 

Navorsers het bewys dat die afwesigheid van vaders by die opvoeding van hul kinders 'n 

' beduidende invloed uitgeoefen het op die algemene persoonlikheidsontwikkeling van kinders 

(Steyn e., 1990:259). Steyn m. (1990:259) maak ook melding van navorsing wat 

getoon het dat kinders wie se vaders teenwoordig was by hul opvoeding, makliker aangepas 

het as studente. So het verskeie ondersoeke ook bevind dat psigiese teenwoordigheid van 

vaders verband hou met eienskappe soos leierskappotensiaal, verantwoordelikheidsin, 

selfvertroue, en selfagting (Steyn a,, 1990:259). 

By geslagsrolidentiteit speel die vader ook 'n belangrike rol, veral by seuns. Volgens teoretici 

kan vaderafwesigheid die ontwikkeling van toepaslike geslagsrolidentiteit nadelig be'invloed. 

Dit gebeur omdat identifikasie nie voldoende is nie en gebeur as gevolg van die feit dat 'n 

emosionele band, wat 'n voowereiste vir identifikasie is, ontbreek of omdat daar nie 'n 

identifikasiefiguur is wat manlike gedrag modelleer nie (Steyn a,, 1990:260). 

3.3.7 Verskillende ornstandighede in die ouerhuis 

Volgens Pensola en Martikainen (2004) kan gebroke gesinne in die kinderjare 'n negatiewe 

invloed op gesondheid en lewenspaaie hi3 as gevolg van die opeenhoping van probleme ten 

opsigte van materialistiese en sosiale omstandighede. Voorbeelde van gebroke gesinne wat 

'n negatiewe invloed kan he, is: 

0 ~nkeloueriesinne wat 'n betreklik kleiner inkomste het; en 

ouers wat 'n tekort aan tyd het enlof ontoereikende ouers is. 

0 Pensola en Martikainen (2004) wys ook op die invloed wat egskeiding op kinders het: 

liggaamlike groeiprobleme; selfmoord onder adolessente of in die vroee volwasse fase; 

slegte gesondheid en alkoholverwante probleme. 

Gebroke gesinne kan ook tot 'n laer sosioekonomies posisie lei. 

Soos blyk uit bogenoemde, is dit duidelik dat egskeiding 'n negatiewe invloed op kinders se 

ontwikkeling het. Tog is daar volgens Steyn -1. (1990:121) jaarliks 'n toename in die 
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egskeidingsyfer vir blankes in Suid-Afrika. Hierdie statistieke gee 'n aanduiding van die 

toenemende aantal gesinne wat gedisorganiseerd is en tot egskeiding oorgaan. 

3.3.8 Die mens se siening van werWarbeid 

Volgens Steyn Ual. (1990:200) het die siening rondom arbeid oor die afgelope eeu groot 

verandering ondergaan. Sullerot (soos aangehaal deur Steyn m., 1990:200) meen arbeid 

het vir Luther sowel beroep as roeping beteken. Calvyn het weer op sy beurt g e d  die mens 

moet God deur arbeid dien. 

Steyn @. (1990:200) meen egter dat arbeid deesdae 'n mens se waarde bepaal en so 'n 

totaal ander betekenis as vroeer gekry het. Morley (2002:79) sluit hierby aan as hy sC: 'Mans 

verwag dat hul beroep meer moet kan doen as God in terme van waarde, waardigheid, 

aansien, doel en betekenis." 

Louw (1992535) maak egter die belangrike opmerking dat werk nie net in terme van die 

ontwikkeling van die mens gesien moet word nie maar ook in terme van bevrediging van 

verskillende psigiese behoeftes. 

Weer eens moet die balans gehandhaaf word. Cloud en Townsend (2002:221) sC werk is 'n 

geestelike bedrywigheid. Ook in 'n mens se werk is hy geskape na die beeld van God. Die 

man is self 'n werker, bestuurder, skepper, ontwikkelaar, rentmeester en geneser. Cloud en 

Townsend (2002:221) gaan verder deur te sC dat 'n man 'n medewerker van God in die 

gemeenskap van die mensdom is en ware vervulling vind deur aan ander te gee. 

3.3.9 Samevatting 

Sosiol& meen dat die grootste uitdagings waarvoor die modeme man in sy huwelik te 

staan gaan kom, die voorneme tot 'n vaste verbintenis, wedersydse vertroue, 

wedersydse positiewe waardering en veral oop kommunikasie is. 

Die dubbelinkomste-gesin is 'n verskynsel wat toenemend algemeen na vore kom. Dit 

veroorsaak dat mans sowel as vroue betrokke is by werk- en huishoudelike 

verantwoordelikhede. Dii het tot gevolg dat mans en vroue in die moderne samelewing 

veelvuldige sosiale rolle het om te vewul. 

Die dubbelinkomste-gesin het tot gevolg dat die organisasie van huishoudelike 

aktiwiteite van besondere belang is. Mans moet toesien dat die balans tussen werk en 

tyd saam met die gesin gehandhaaf word. Te veel tyd aan die een lei tot verwaarlosing 

van die ander. 
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'n Verdere verantwoordelikheid wat die man in die gesin het, is dat hy sy vrou 

emosioneel en finansieel (waar nodig) moet ondersteun. Die man moet verder ook sy 

kinders opvoed deur verbale kommunikasie sodat hulle kan weet watter gedrag 

aanvaarbaar is binne hul kultuur. 

Werk moet nie net in terme van die ontwikkeling van die mens gesien word nie, maar 

ook in terme van die bevrediging van verskillende psigiese behoeftes. Sodoende sal 'n 

man se werk vir horn betekenisvol, lonend en uitdagend bly. 

3.4 DIE PROFIEL VAN DIE MAN TUSSEN 30 EN 40 VANUIT 
DIE PSlGOLOGlE EN SOSlOLOGlE 

Die man tussen 30 en 40 kan moontlik iets van 'n rniddeljaretrauma beleef. 

Kenmerkend hiewan is dat mans geloofsisteme en waardes krities evalueer. 

Die man tussen 30 en 40 vestig lewenst~k t~re  wat meer stabiel is. 

Mentors kan 'n belangrike rol in die man tussen 30 en 40 se lewe speel, 

Die dubbelinkornste-gesin kan veroorsaak dat b i d e  man en vrou te besig is om tyd 

saam met hul kinders deur te bring. Mans tussen 30 en 40 het dus 'n belangrike rol om 

toe te sien dat 'n balans gehandhaaf sal word tussen werk en tyd saam met die gesin. 

Dit is belangrik dat mans tussen 30 en 40 moet kyk na hul gesondheid. Hartaanvalle is 

algemeen by hierdie ouderdomsgroep. 

3.5 EMPlRlESE ONDERSOEK VAN blE MAN TUSSEN 30 EN 
40 SE ROEPING IN DIE GESIN, KERK EN SAMELEWING 

3.5.1 Inleiding 

Hierdie studie behels beide teoretiese en empiriese navorsing. Soos aangetoon in Hoofstuk 

1, vind hierdie studie aansluiting by die model wat Zerfass (1974:166 e.v.) vir die praktiese 

teologie ontwerp het. Die doel van die empiriese ondersoek is die inwin van nadere toeligting 

oor die rol van die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 in die gesin, kerk en 

samelewing. 

Volgens Heitink (1999:223-225) is die doel van die empiriese ondersoek om kennis te 

genereer wat dit moontlik rnaak om 'n tans onbevredigende situasie na 'n meer aanvaarbare 

een te verander. 
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3.5.2 Doelwit 

Uit die literatuurstudie wat onderneem is ten opsigte van die tema: 'n Pastoraal-teologiese 

studie oor die roeping van die Afrikaanssprekende man tussen die ouderdom 30 en 40 in die 

gesin, kerk en samelewing, is dit duidelik dat daar onsekerheid is rondom die roeping van die 

man. Hierdie navorsing stel dit ten doel om nadere ondersoek in te stel om vas te stel wat die 

man se standpunt tans is ten opsigte van sy rol in die gesin, kerk en samelewing om 

sodoende nuwe perspektiewe daar te stel. 

3.5.3 Metode 

Die vraelyste is met kontakpersone (onder andere predikante) in verskillende gebiede 

bespreek, waarna die uitnodiging aan hoorders gerig is om die vraelyste in te vul. Honderd- 

en-veertig vraelyste is uitgedeel, waarvan 69 terugontvang is. Die navorsing is dus by wyse 

van beskikbaarheid gedoen. Vir die doel van hierdie studie word dus word van 'n 

beskikbaarheidsteekproef gebruik gemaak. Geen veralgemenings buite hierdie 

proefpersone kan dus gemaak word nie. Die vraelyste is uitgedeel aan mense wat 

onderskeidelik op die platteland en in semi-stedelik en stedelike gebiede woon om sodoende 

beter verteenwoordiging te kry. 

Die studie is net toegespits op mans tussen die ouderdom 30 en 40. Die omvang van die 

studie behels nie die vergelyking van mans op die platteland, semi-stedelik of stedelike 

gebied nie en daarom word die drie groepe saamgegroepeer. 

Die vraelyste bestaan uit sewe hoofkategoriee: 

1. Die man van God-roeping. 

2. Die man se karakter. 

3. Die man en sy huwelik. 

4. Die manen sy kinders. 

5. Die man en sy kerk. 

6. Die man en sy werkkring. 

7. Die man en sy vriende. 

Elk van bogenoemde hoofkategorie bestaan uit 'n aantal stellingslvrae waarop die 

respondent op 'n ordinale skaal 'n keuse moet uitoefen. 
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Ses verskillende geografiese streke is by die studie betrek om sodoende 'n omvattend 

empiriese studie te onderneem. Op hierdie wyse is dit moontlik om vanuit homiletiese 

empiriese navorsing enkele beskouings en neigings wat moontlik onder mans tussen 30 en 

40 kan voorkom, van naderby te beskou. 

3.5.4 Die vraelys 

Die vraelys word anoniem ingevul. 

Maak 'n kruisie in die blokkie wat u mening die beste weergee. 

Tipe gemeente 

3.5.4.1.1 Hoe gereeld hou jy saam met jou gesin huisgodsdiens? 

Ouderdom 

Platteland 

3.5.4.1.2 Is jy tevrede met die roeping wat jy daagliks beoefen (jou werk)? 

3.5.4.1 Die man van God-roeping 

30-35 

Nooit 

1 

36-40 

3.5.4.1.3 Dink jy dat jou lewensroeping besig is om te verander? 

Wanneer dit 

nodig is 

Ek is glad nie 

tevrede nie 

1 

Ja, my roeping Ek dink Neutraal Af en toe dink ek Nee, my roeping 

verander. partykeer so / is vas en seker I 

Stedelik Semi-stedelik 

Neutraal 

Ek is meer 

ontevrede as 

tevrede 

2 

2 

Op 'n gereelde 

basis 

Neutraal 

3 

Daagliks 

Ek is meer 

tevrede as 

ontevrede 

4 

Ek is tevrede 

5 
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3.5.4.2 Die man se karakter 

3.5.4.2.1 Wat dink jy van die volgende stelling? "Ek moet weet wie ek is, sodat ek kan weet 

wie God is, en ek moet weet wie God is, sodat ek kan weet wie ek is." 

(Heidelbergse Kategismus Sondag 1) 

daaglikse lewe: byvoorbeeld in die besluite wat jy neem (groot en klein). 

Ek volg Hom nie Ek volg Hom in Neutraal Ek volg Hom Ek volg met my I nood dikwels hele hart 

Stem volkome 

saam 

5 

Verskil sterk 

1 

I I 

3.5.4.2.3 Is jy 'n man van jou woord, met ander woorde, is jy iemand wie se: "'Ja' 

3.5.4.2.2 Het jy 'n lewende persoonlike verhouding met die Here wat 'n verskil maak in' jou 

eenvoudig 'ja' is, en jou 'nee', 'nee'?" (Matt 5:37), byvoorbeeld as jy sC jy be1 

Verskil matig 

2 

iemand terug, doen jy dit, of as jy se jy sien iemand om agtuur, is jy stiptelik? 

Neutraal 

3 

1 woord nie [ woord 1 ( my woord I I 

Stem gedeeltelik 

saam 

4 

Ek hou nooit my 

3.5.4.3 Die man en sy huweliksmaat 

3.5.4.3.1 Wat dink jy van die volgende stelling? 'Jou vrou is naas God die hoogste prioriteit 

in jou lewe". 

Ek hou soms my Neutraal 

Venkil sterk 

1 

Ek hou gereeld 

Verskil matig 

2 

My 'ja' is 'ja' 

Neutraal 

3 

Stem gedeeltelik 

saam 

4 

Stem volkome 

saam 

5 
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3.5.4.3.2 Hoe hanteer jy seksuele versoekings soos byvoorbeeld by die werk, op Internet, 

televisie of dalk as jy baie rondreis? 

Ek doen gereeld 

veranlwoording 

teenoor iemand 

anders 

Ek worstel 

daarmee 

Ek steur my 

nie daaraan 

nie 

Ek doen dit in 

die geheim 

3.5.4.3.3 Hoe lank per dag gesels jy en jou vrou met mekaar? 

Ek glo nie blootstelling aan 

die seksuele het 'n 

uitwerking op my lewe of 

huwelik nie 

3.5.4.4 Die man en sy kinders 

'n Halfuur 

1 

3.5.4.4.1 Hoe voel u oor die volgende stelling? "Kinders volg hulle ouers se voorbeeld in 

dit wat pa en ma doen en nie in wat hulle sC nie." 

'n Uur 

2 

3.5.4.4.2 Hoeveel tyd bestee jy in die week saam met elk van jou kinders individueel? 

Verskil sterk 

Twee uur 

3 

3.5.4.4.3 Hoeveel tyd bestee jy naweke saam met elk van jou kinders individueel? 

Verskil matig 

'n Halfuur 

Drie uur 

4 

te vorm? 

Vier uur en meer 

5 

Neutraal 

'n Uur 

'n Halfuur 

1 

1 Nee, ek weet nie I Ek weet 'n bietjie 1 Neutraal I Ek weet heelwat I Ja, ek weet 1 

Stem gedeeltelik 

saam 

Twee ure 

3.5.4.4.4 Weet jy hoe om te werk te gaan om jou kind se godsdienstige lewensbeskouing 

'n Uur 

2 

Stem volkome 

saam 

Drie ure 

Twee uur 

3 

Vier ure en meer 

Drie uur 

4 

Vier uur en meer 

5 
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3.5.4.5 Die man en sy kerk 

3.5.4.5.1 Wat dink jy van die volgende stelling? "Ek is lidmaat van die kerk en het daarmee 

deel aan die liggaam van Christus waarin ek ander ondersteun en ook 

ondersteuning ontvang". 

3.5.4.5.2 Hoe betrokke is jy in die lewens van ander gelowiges? 

Verskil sterk 

I Ek is baie Ek gaan net af Neutraal Ek gaan gereeld Ek is oral 

onbetrokke en toe kerk toe kerk toe betrokke waar 

I I I I ( ek kan wees 

Verskil matig 

3.5.4.5.3 Moedig jy mense aan om betrokke te raak by mekaar en daarmee by die 

gemeente deur jou woorde en voorbeeld? 

Neutraal 

3.5.4.5.4 Bring jy gereeld gehaltetyd deur saam met God en ander gelowiges in gebed en 

Nee, ek moedig 

niemand aan nie 

1 

deur die gemeenskap van gelowiges? 

Stem gedeeltelik 

saam 

Stem volkome 

saam 

Ek moedig 

mense af en toe 

aan 

2 

Nooit 

Neutraal 

3 

1 

Af en toe soos 

Ek moedig 

mense gereeld 

aan 

4 

Neutraal 1 Op gereelde ( Twee maal per 

nodig 

2 

Ja, daar is 'n 

paar mense wat 

ek aanmoedig 

5 

3 

basis 

4 

dag of meer 

5 
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3.5.4.6 Die man in sy werkkring 

3.5.4.6.1 Wat dink u van die volgende stelling? "Jou werk is 'n roeping van die Here wat vir 

Horn belangrik is." 

I I I 1 gedeeltelik I volkome saam 1 
Ek stem 

3.5.4.6.2 Vind jy vreugde en vervulling in die werk wat jy nou doen? 

Ek stem Ek verskil sterk 

1 

3.5.4.6.3 Weerspieel jou daaglikse roetine 'n balans in jou prioriteite ten opsigte van jou 

verhouding met God, jou vrou, jou kinders, jou vriende, en jou werk? 

Ek verskil matig 

2 

Ja, ek sal 

heeldag by die 

werk kan wees 

Neutraal 

3.5.4.6.4 Hoeveel uur werk jy per dag? (gemiddeld) 

3 

Meer werk as 

ander dinge 

Daar is 'n goeie 

balans in my 

prioriteite 

1 

3.5.4.7 Die man en sy vriende 

saam 

4 

Neutraal 

Daar is gereeld 

balans in my 

prioriteite 

2 

3.5.4.7.1 Stem jy saam met die volgende stelling? T e n  van die grootste verliese vir die 

5 
- 

1-10 

1 

mans van ons geslag is die privatisering van ons geloof. Ons is geleer dat geloof 

'n private, persoonlike aangeleentheid is." 

Meer ander 

dinge as werk 

Neutraal 

3 

11-12 

2 

13-14 

3 

Nee, ek bestee 

eerder tyd op 'n 

ander plek 

Daar is soms 

balans in my 

prioriteite 

4 

15-16 

4 

Verskil sterk 

Daar is glad nie 

balans in my 

prioriteite nie 

5 

17 8 meer 

5 

Verskil matig Neutraal Stem gedeeltelik 

saam 

Stem volkome 

saam 
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3.5.4.7.2 Het jy 'n vriend nodig met wie jy jou worsteling kan deel en wat nie bang is om vir 

jou te sS wanneer jy verkeerd optree nie? 

-- - 

3.5.4.7.3 Het jy 'n vriend, miskien jonger as jy, in wie se lewe jy tans bel8, met ander 

Nee, dis nie 

nodig nie 

woorde, iemand wat jy leiding gee oor lewenswyshede? 

Dis soms nodig 

3.6 ONTLEDING VAN DIE EMPlRlESE STUDIE 

3.6.1 Die man van God-roeping 

3.6.1.1 Hoe gereeld hou jy saam met jou gesin huisgodsdiens? 

I Nooit I Wanneer dit ( Neutraal ( Op 'n gereelde I Daagliks 

Neutraal 

Ja, ek het 

iemand 

I I nodig is I 1 basis I 

Nee, ek stel nie 

belang nie 

Die gerniddelde respons van die respondente op 'n vyfpuntskaal was 3.37. Slegs 52.2% van 

die respondente beoefen huisgodsdiens op 'n gereelde of daaglikse basis. Dit is opvallend 

dat 10.1% van die responente nooit huisgodsdiens beoefen nie en 'n verdere 18.8% net 

wanneer dit nodig is. Die vraag ontstaan nou: Wanneer volgens die respondente is 

huisgodsdiens dan nodig? 

Dis baie keer 

nodig 

Neutraal Soms sal dit 

goed wees 

3.6.1.2 Is jy tevrede met die roeping wat jy daagliks beoefen (jou werk)? 

Ja, dis 

noodsaaklik 

Ek sal daa~an  

hou 

Ek is glad nie tevrede 

nie 

1 

Ek is meer ontevrede 

as tevrede 

2 

Neutraal 

3 

Ek is meer tevrede 

as ontevrede 

4 

Ek is tevrede 

5 
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Die gemiddelde respons op hierdie vraag was 4.1. Dit dui daarop dat die groot meerderheid 

van die respondente tevrede is met hul roepihg. Sowat 72.4% van die respondente is meer 

tevrede as ontevrede met hul roeping. Slegs 1.4% is glad nie tevrede nie. 

3.6.1.3 Dink jy jou lewensroeping is besig om te verander? 

1 Ja, my roeping I Ek dink partykeer I Neutraal I Af en toe dink ek Nee, my roeping / 
verander. 

1 

15.9% 

is vas en seker 

Die gemiddelde respons was 3.25. 'n Skamele 18.8% is van mening dat hul roeping vas en 

seker is. Dit bevestig die siening van die Psigologie dat die man tussen 30 en 40 in 'n 

oorgangsfase is en daarom onsekerheid in homself en sy roeping het. 

so 

2 

21.7% 

3.6.2 Die man se karakter 

3.6.2.1 Wat dink jy van die volgende stelling? "Ek moet weet wie ek is, sodat ek kan 

3 

2.9% 

weet wie God is, en ek moet weet wie God is, sodat ek kan weet wie ek is." 

(Heidelbergse Kategismus Sondag 1). 

SO 

4 

40.6% 

Verskil sterk 

Die gemiddelde respons was 4.26. Daar is dus 'n groot geneigdheid onder die respondente 

1 

2.9% 

om met hierdie stellings saam te stem. Sowat 58% van die respondente het volkome 

saamgestem. Dit is'verblydend dat die gemiddelde respons van hierdie vraag so hoog was, 

Verskil matig 

aangesien die respons grotendeels bepaal wat die respons op die volgende Wee vrae sal 

wees. 

2 

5.8% 

Neutraal 

3 

11.6% 

Stem gedeeltelik Stem volkome 

saam 

4 

21.7% 

saam 

5 

58% 
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3.6.2.2 Het jy 'n lewende persoonlike verhouding met die Here wat 'n verskil maak in 

jou daaglikse lewe: byvoorbeeld in die besluite wat jy neem (groot en klein). 

- - - - 

Die gemiddelde respons was 4.41, wat dui op 'n besondere hoe gemiddeld. Sowat 62.3% 

Ek volg Hom nie 

1 

0% 

van die respondente volg die Here met hul hele hart. Hierdie respons is te wagte na aan 

leiding van die respons in 5.6.2.1. 

3.6.2.3 Is jy 'n man van jou woord, met ander woorde, is jy iemand wie se: "'Ja' 

Ek volg Hom in 

nood 

2 

8.7% 

eenvoudig 'ja' is, en jou 'nee', 'nee'?" (Matt 5:37), byvoorbeeld as jy s6 jy be1 

iemand terug, doen jy dit, of as jy s6 jy sien iemand om agtuur, is  jy stiptelik? 

Neutraal 

3 

4.3% 

Die gemiddelde respons was 4.46, wat ook hoog is. Dit dui daarop dat die meerderheid van 

die respondente mense van hul woord is. 

Ek hou nooit my 

woord nie 

1 

3.6.3 Die man en sy huweliksmaat 

Ek volg Horn 

dikwels 

4 

24.6% 

3.6.3.1 Wat dink jy van die volgende stelling? "Jou vrou is  naas God die hoogste 

prioriteii in jou lewe". 

Ek volg met my 

hele hart 

5 

62.3% 

Ek hou soms my 

woord 

2 

( Verskil sterk 1 Verskil matig I Neutraal I Stem gedeeltelik I Stem volkome 

I I I 1 saam I saam 

Neutraal 

3 

Die gemiddelde respons was 4.58. Sowat 66.7% van die respondente het volkome 

saamgestem. Oor die 29% wat gedeeltelik saamgestem het, ontstaan die vraag: Wie neem 

Ek hou gereeld 

my woord 

4 

My 'la' is 'ja' 

5 
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dan die hoogste prioriteit in hul lewens in? Dit is verblydend om te sien dat 0% sterk hiervan 

verskil, maar tog is dit kommerwekkend dat 4.3% matig verskil. 

3.6.3.1.1 Hoe hanteer jy seksuele versoekings soos by die werk, op Internet, televisie of 

dalk as jy baie rondreis? 

verantwoording 1 daarmee 1 nie daaraan 1 geheim 

teenoor iemand 1 I nie I 

Ek doen gereeld 

anders I 1 I 

Ek worstel Ek steur my 
-- 

y k  glo%e blootstelling aan 1 Ek doen dit in die 

die seksuele het 'n uitwerking 

op my lewe of huwelik nie 

Omdat die skaal in hierdie geval nie streng stygend was nie, is daar nie 'n gemiddeld 

bereken nie. 44.9% van die respondente steur hulle nie aan seksuele versoekings nie en 'n 

verdere 29% dink dat blootstelling aan seksuele geen effek op 'n mens se lewe of huwelik 

het nie. Hieruit blyk dit duidelik dat mans 'n verkeerde persepsie het van blootstelling aan die 

seksuele. 

3.6.3.1.2 Hoe lank per dag gesels jy en jou vrou met mekaar? 

Die gemiddelde respons by hierdie vraag was 2.94 nadat die aantal ongetroudes in die geval 

nie in berekening gebring is nie. Slegs 38% van die respondente gesels drie uur en meer 

met hul vroue. Sowat 69.6% meen dat hulle minder as drie uur per dag met hul vroue praat. 

Hierdie h e  persentasie is 'n bron van kommer. 

'n Halfuur 

1 

14.5% 

3.6.4 Die man en sy kinders 

By die volgende vier vrae is gemiddelde response verkry deurdat die persone met geen 

kinders buite rekening gelaat is. . 

'n Uur 

2 

17.4% 

Twee uur 

3 

37.7% 

Drie uur 

4 

17.4% 

Vier uur en 

meer 

5 

1 1.6% 

Ongetroud 

1.4% 



Hoofstuk 3 

3.6.41 Hoe voel u oor die volgende stelling? "Kinders volg hul ouen se voorbeeld in 

dit wat pa en ma doen en nie in wat hulle sC nie." 

Verskil sterk 

1 

Verskil matig Neutraal 

A 
Stem 

gedeeltelik 

saam 

4 

30.4% 

Stem volkome 

saam 

Die gemiddelde respons was 4.52. Dit is verblydend dat 53.6% van die respondente besef 

dat hul voorbeeld 'n groot invloed het in die opvoeding van hul kinders. Wat we1 

kommerwekkend is, is die feit dat daar steeds 34.7% respondente is wat nie dink voorbeeld 

speel 'n groot rol nie. Volgens die Psigologie (vgl 3.2) het net die teenwoordigheid en aandag 

van pa's beide k o h  en langtermynvoordele. 

3.6.4.2 Hoeveel tyd bestee jy in die week saam met elk van jou kinders individueel? 

( 'n Halfuur 1 'n ~ u r  ( Twee ure I Drie ure ( Vier ure en ( 
I I I I I meer I 

-- 

Die gemiddelde respons was 3.33. Di is interessant dat 46.3% van die respondente rneer 

as twee ure saam met hul kinders bestee. Uit vraag 3.6.3 was die ooreenstemmende 

persentasie 38% vir tyd deurgebring saam met hul vroue 

Die Psigologie wys daarop dat mans rnoet besef dat hulle 'n groot invloed op hul kinders se 

emosionele, sosiale en intellektuele ontwikkeling het. As jy drie uur in die week saam met jou 

kinders deurbring, beteken dit dat jy net 36 minute per dag saam met elke kind deurbring. 
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3.6.43 Hoeveel tyd spandeer jy naweke saam met elkeen van jou kinders 

individueel? 

Die gemiddelde respons was 3.59. Uit hierdie vraag is dit duidelik dat 44.8% respondente 

minder as vier ure oor 'n naweek saam met hul kinders deurbring. Die 11.6% mans wat nog 

nie kinders het nie, korreleer ook met die Psigologie (3.2), wat meen dat die meeste mans 

tussen 30 en 40 reeds kinders het. 

3.6.4.3.1 Weet jy hoe om te werk te gaan om jou kind se godsdienstige lewensbeskouing 

te vorm? 

Die gemiddelde respons was 3.89. Dit is verblydend om te sien dat 53.6% van die 

respondente meen dat hulle heelwat asook presies weet hoe te werk gegaan om die 

godsdienstige lewensbeskouing van 'n kind te vorm. Die vraag kan egter gevra word of 

hierdie kennis verkry word deur boeke en studie of natuurlike aanvoeling. Berei mense hulle 

werklik voor op ouerskap? (vgl. 3.2). 

3.6.5 Die man en sy kerk 

3.6.5.1 Wat dink jy van die volgende stelling? "Ek is lidmaat van die kerk en het 

daarmee deel aan die liggaam van Christus waarin ek ander ondersteun en 

ook ondersteuning ontvang". 

Verskil sterk 

1 

1.4% 

79 

Verskil matig 

2 

4.3% 

Neutraal 

3 

8.7% 

Stem gedeeltelik 

saam 

4 

13% 

Stem volkome 

saam 

5 

72.5% 
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Die gemiddelde respons was 4.51. Hierdie gemiddeld wys daarop dat die meeste 

respondente in beginsel saamstem. Verder is die hoe persentasie van 72.5% wat volkome 

saarnstern ook 'n aanduiding dat die respondente se siening ten opsigte van die kerk reg is. 

3.6.5.1.1 Hoe betrokke is jy in die lewens van ander gelowiges? 

vraag bestaan of mense dink dat hulle betrokke genoeg is wanneer hulle net kerk toe gaan. 

3.6.5.1.2 Moedig jy rnense aan om betrokke te raak by rnekaar en daarmee by die 

gemeente, deur jou woorde en voorbeeld? 

Ek is baie 

onbetrokke 

1 

4.3% 

I Nee, ek moedig I E ~  rnoedig mensel Neutraal I E ~  rnoedig mensel ~ a ,  daar is 'n paarl 

Die gemiddelde respons was 3.98. Dit is verblydend dat die gemiddelde respons so naby 

aan vier is. Die gewenste antwoord is natuurlik dat die man oral betrokke moet wees. Die 

Ek gaan gereeld 

kerk toe 

4 

44.9% 

Ek is oral betrokke 

waar ek kan wees 

5 

33.3% 

Ek gaan net af en 

toe kerk toe 

2 

4.3% 

Neutraal 

3 

13% 

niemand aan nie 

- -- - 

Die gemiddelde respons van respondente op 'n vyfpuntskaal was 3.17. In Hebreers 10:25 

staan: "Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se 

gewoonte is nie, rnaar mekaar eerder aanrnoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer 

namate julle die oordeelsdag sien nader kom." Dit is dus kommerwekkend dat 55% van die 

respondente neutraal, af en toe of nooit rnense aanmoedig nie. 

3.6.5.1.3 Bring jy gereeld gehaltetyd deur saam met God en ander gelowiges in gebed en 

deur die gemeenskap van gelowiges? 

af en toe aan gereeld aan rnense wat ek 

aanmoedig 

Nooit 

1 

7.2% 

80 

Af en toe sws 

nodig 

2 

21.7% 

Neubaal 

3 

17.4% 

Op gereelde basis 

4 

49.3% 

Twee maal per dag 

of meer 

5 

4.3% 
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Die gemiddelde respons was 3.22. Slegs 53.6% van die respondente bring gehaltetyd deur 

saam met God en ander gelowiges. Dit beteken dat 46.3% van die respondente neutraal, af 

en toe soos nodig of nooit gemeenskap van gelowiges beleef nie. 

3.6.6 Die man en sy werkkring 

3.6.6.1 Wat dink u van die volgende stelling? "Jou werk is 'n roeping van die Here wat 

vir Horn belangrik is." 

Die gemiddelde respons was 4.57. Uit hierdie respons van die respondente is dit duidelik 

dat die oorgrote meerderheid (92.7%) besef dat 'n mens se werk 'n roeping van God is en 

dat dit ook vir Horn belangrik is. 

Ek verskil sterk 

1 

0% 

3.6.6.2 Vind jy vreugde en vewulling in die werk wat jy nou doen? 

Ek verskil matig 

2 

1.4% 

La, ek sal heeldag 

by die werk kan 

Let daarop dat hierdie vraag in 'n dalende orde van vervulling gestel is. Die gemiddelde 

respons by hierdie vraag was 2.65. Dit is opmerklik dat wanneer afleier drie tot vyf 

bymekaargetel word, 49.2% van die respondente nie vreugde en vervulling in hul werk vind 

nie. Di stem weer eens ooreen met die Psigologie wat meen dat mans in hul middeljarige 

fase hul werk as een van hul grootste vyande beskou. In die oorgangsfase (tussen 30 en 40) 

kan hierdie proses dus reeds gesien word. 

Neutraal 

3 

5.8% 

wees 

1 

Meer werk as 

ander dinge 

Ek stem 

gedeeltelik saam 

4 

27.5% 

2 

Ek stem volkome 

saam 

5 

65.2% 

Neutraal Meer ander dinge 

as werk 

Nee, ek bestee 

eerder tyd op 'n 

3 4 

ander plek 

5 
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3.6.6.3 Weerspie5l jou daaglikse roetine 'n balans in jou prioriteite ten opsigte van 

jou verhouding met'God, IOU vrou; jou kinders, jou vriende, en jou werk? 

Hierdie vraag is ook in dalende orde van wenslikheid gestel. Die gemiddelde respons was 

Daar is 'n goeie 

balans in my 

prioriteite 

1 

20.3% 

2.65. Uit die gemiddelde respons is dit duidelik dat die meerderheid van die respondente 

gemeen het hulle het gereeld balans in hul prioriteite. Sowat 47% meen egter dat hulle 

neutraal, soms of glad nie balans in hul prioriteit het nie. In 'n modeme wereld waarin alles 

'n gejaag is, kan dit 'n groot stmikelblok vir die man wees as hy nie goed beplan om 

Daar is gereeld 

balans in my 

prioriteite 

2 

36.2% 

sodoende balans in sy prioriteit te kry nie 

Neutraal 

3 

7.2% 

groot is tussen die afleiers nie. Hierdie gegewens moet saam met 3.73 se gegewens gelees 

word. Slegs 47.8% van die respondente werk gemiddeld tussen een en tien uur per dag. 

3.6.6.4 Hoeveel uur werk jy per dag? (gemiddeld) 

Sowat 52.1% van die respondente werk meer as elf uur per dag. Is dit moontlik om balans in 

jou prioriieite te hC as jy meer as elf uur per dag werk? 

Daar is soms 

balans in my 

prioriteite 

4 

30.4% 

Een-tien 

1 

47.8% 

3.6.7 Die man en sy vriende 

Daar is glad nie 

balans in my 

prioriteite nie 

5 

5.8% 

3.6.7.1 Stem jy saam met die volgende stelling? "Een van die grootste verliese vir die 

In hierdie geval is daar weer eens nie 'n gemiddeld bereken nie omdat die intervalle nie ewe 

elf-twaalf 

2 

30.4% 

mans van ons geslag is die privatisering van ons geloof. Ons is geleer dat 

geloof 'n private, persoonlike aangeleentheid is." 

13-14 

3 

17.4% 

I I I saam I saam 

15-16 

4 

4.3% 

Verskil sterk 

17 & meer 

5 

0% 

Verskil matig Neutraal Stem gedeeltelik Stem volkome 
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Die gemiddelde respons was 3.70. Die oorgrote meerderheid stem gedeeltelik of volkome 

saam dat privatisering van die geloof 'n verlies vir die mans van ons geslag is. 

3.6.7.2 Het jy 'n vriend nodig met wie jy jou worsteling kan deel en wat nie bang is om 

vir jou te se wanneer jy verkeerd optree nie? 

1 nie I I 1 nodig 1 noodsaaklik 

Die gemiddelde respons was 3.49. Slegs 4.3% van die respondente het gemeen dat hulle 

nie 'n vriend nodig het met wie hulle hul worsteling kan deel nie. Die Psigologie meen dat 

Ja, dis 

mans in hul middeljare fase 'n mentor nodig het (vgl. 3.2). Dit lyk dus of mans in hierdie 

Nee, dis nie nodig 

oorgangsfase dit reeds besef. 

Neutraal Dis soms nodig 

3.6.7.3 Het jy 'n vriend, miskien jonger as jy, in wie se lewe jy tans belC, met ander 

Dis baie keer 

woorde, iemand wat jy leiding gee oor lewenswyshede? 

Die gemiddelde respons was 3.66. Hierdie ho(5 gemiddeld wys weereens daarop dat die 

groot meerderheid van respondente daarin belangstel om 'n mentor vir iemand te wees. 

Nee, ek stel nie 

belang nie 

1 

4.3% 

3.7 DIE PROFIEL VAN DIE MAN TUSSEN 30 EN 40 VANUIT 
DIE EMPlRlESE STUDIE 

3.7.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Soms sal dit goed 

wees 

2 

17.4% 

Positief: 

Dit is verblydend dat 72.5% van die respondente meen hulle stem volkome saam met 

die stelling dat elke penoon lidmaat van die kerk en daannee deel van die liggaam van 

Christus is waarin elke persoon ander moet ondenteun. 

Neutraal 

3 

20.3% 

Ek sal daa~an  

hou 

4 

23.2% 

Ja, ek het iemand 

5 

34.8% 
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Negatief: 

0 Dit is kommewekkend dat 55% van respondente neutraal, af en toe of nooit mense 

aanmoedig nie. Hierdie statistieke weerspieel ook iets van die respondente se begrip 

van die groot opdrag, naamlik: 'Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my 

dissipels ..." (Matt. 28:20). lndien mans nie eers medegelowiges kan aanmoedig nie, 

wat dan nog van mense wat nie glo nie? 

Dit is verder ook kommewekkend dat 46.3% van die respondente neutraal, af en toe of 

soos nodig, gehaltetyd saam met God en ander gelowiges deurbring. 

3.7.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Positief: 

0 Dit is verblydend dat 66.7% van die respondente besef dat hul vroue naas God die 

hoogste prioriteit in hul lewens moet h& 

Negatief: 

Huisgodsdiens is belangrik vir 'n gesin se geestelike groei. Dit is daarom nie goed dat 

net 52% van die respondente op 'n gereelde basis huisgodsdiens hou nie. 

Hoewel 'n groot aantal respondente besef dat hul vroue naas God die hoogste prioriteit 

in hul lewens moet wees, is dit steeds nie goed dat 29% van die respondente net 

gedeeltelik met die feit saamstem nie. Kinders, die werk, ensovoorts moet nooit voor 

die man se vrou geplaas word nie. Hierdie saak loop hand aan hand met die feit dat 

69.6% van die respondente minder as drie uur per dag met hul vroue gesels. 

Sowat 42% van die respondente bestee minder as drie uur saam met hul kinders in die 

week. Die vraag kan dus gevra word: waaraan bestee die man sy tyd? Is dit aan sy 

werk, televisie-kyk ... ? Sowat 47% van die respondente het gemeen dat hulle neutraal, 

soms of glad nie balans in hul prioriteit het nie. 

3.7.3 Die man en sy werk 

Positief: 

Dit is verblydend dat die oorgrote meerderheid (92.7%) van die respondente besef dat 

hul werk 'n roeping van God is en dat dit ook vir Hom belangrik is. 
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Uit die empiriese studie is dit duidelik dat net 4.3% van die respondente glad nie 

belang stel in 'n mentor nie, die res sal dit we1 ootweeg 

Negatief: 

Slegs 47.8% van die respondente werk gemiddeld tussen een en tien uur per dag. 

Daarteenoor werk 52.1 % van die respondente meer as elf uur per dag. 

3.7.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Positief: 

Dit 'n verblydend om te sien dat die oorgrote meerderheid van respondente (92.7%) 

gesC het hulle is mense wat gereeld of altyd mans van hul woord is. 

Negatief: 

Nege-en-twintig persent van die respondente het gesC blootstelling aan die seksuele 

het nie 'n invloed op hul lewe of huwelik nie. Hierdie statistieke is ietwat 

kommetwekkend. Is dit nie so dat mense deur televisie, die Internet, tydskryfte, 

ensovoorts gekondisioneer word dat hulle nie meer dink die seksuele het 'n invloed op 

hul lewens nie? 

3.8 FINALE SAMEVATTING VAN DIE METATEORETIESE 
PERSPEKTIEWE OP DIE ROEPING VAN DIE MAN 
TUSSEN 30 EN 40 

3.8.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Uit die Psigologie is daar bevind dat mans in hul oorgangsfase en middeljare sekere 

geloofsisteme en waardes krities evalueer. Uit die empiriese studie is bevind dat 46.3% 

neutraal, af en toe, of soos nodig, gehaltetyd saam met God en ander gelowiges deurbring. 

Verder blyk did ook duidelik te wees (vgl. 3.6.5) dat die respondente nie besef hul roeping 

teenoor God hou ook in om mense aan te moedig om die samekomste van die gemeente by 

te woon nie. 
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3.8.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Uit die Psigologie is dit duidelik dat mans se huwelike en gesinne in hul oorgangsfase en 

middeljare fase as een van die vier "vyande" beskou word. Soms voel dit vir die man of sy 

gesin net te veel van horn verwag. Sosioloe meen ook dat die grootste uitdaging waarvoor 

die moderne man in die huwelik gestel sal word, die voorneme is om 'n vaste verbintenis te 

maak, wedersydse vertroue te h& en veral oop kommunikasie. 

Hierdie feit word helder onderskryf deur die empiriese studie. Slegs 38% van die 

'respondente het drie uur en meer met hul vroue gesels. Verder het 44.8% van die 

respondente gesC hulle bring drie uur en minder oor 'n naweek saam met hul kinders deur. 

Dit is dus duidelik dat mans nie besef hulle het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hul 

gesinne nie. 

3.8.3 Die man en sy werk 

Volgens die Psigologie is 'n man se werk een van die vier 'vyande" in sy oorgangs- en 

middeljare fase. Die man tussen 30 en 40 moet dan ook veral besluit of dit die beroep is 

waarin hy graag wil afiree. 

Uit die Sosiologie het dit ook duidelik geword dat mans moet toesien dat 'n balans 

gehandhaaf word tussen werk en tyd saam met hul gesin. Te veel tyd aan die een lei tot 

verwaarlosing van die ander. 

Dit is opmerklik dat 92.7% van die mans besef dat hul werk 'n roeping van God is. Tog is dit 

opmerklik dat 49.2% van die respondente nie vreugde en vervulling in hul werk vind nie. Dit 

is dus duidelik dat daardie worsteling in die respondente se lewens teenwoordig is. 

Verder blyk dit ook uit die empiriese studie dat 52.1% van die respondente meer as elf uur 

per dag werk. Is hierdie mans nie moeg en ge~niteerd wanneer hulle by die huis kom en 

daarom nie lus het om tyd saam met hul gesin deur te bring nie? 

3.8.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Volgens die Psigologie maak die idee dat 'n man se vrou en kinders meer nodig het as wat 

hy finansieel en emosioneel kan bied, hom ongelukkig. Dit kan daartoe lei dat die man ander 

weivelde soek waar daar nie soveel van horn verwag word nie. 

Di kan moontlik sterk aansluiting vind by vraag 3.5.4.3.2 van die empiriese studie. Negeen- 

twintig present van die respondente dink blootstelling aan die seksuele het geen uitwerking 
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op 'n mens se lewe of huwelik nie. Hiemit blyk dit duidelik dat mans 'n verkeerde beskouing 

het van blootstelling aan die seksuele. 

Uit die Sosiologie word dit ook duidelik dat die moderne man in die tyd van die 

dubbelinkomste-gesin leef. Dit veroorsaak dat mans sowel as vroue betrokke moet wees by 

werk- en huishoudelike verantwoordelikhede. Die man het dus ook veelvuldige sosiale rolle 

om te vervul. Dii kan veroorsaak dat die man nog meer ongelukkig word oor al die dmk van 

sy gesin se kant af. 
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Hoofstuk 4 

Praktykteoretiese perspektiewe ten 

opsigte van die roeping van die man 

tussen 30 en 40 

Die volgende doelstelling word vir hierdie hoofstuk gestel: 

Om praktykteoretiese riglyne te bied waardeur die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 

sy roeping in die gesin, kerk en samelewing kan nakom. 

Die metode wat hierdie studie volg, is die model wat Zerfass (1974:166 en verder) vir die 

praktiese teologie ontwerp het. 

'n Basisteorie is gevorm deur Skrifgegewens na te gaan oor die roeping van die man. Dit is 

gedoen deur 'n grammaties-historiese, eksegetiese ondersoek (vergelyk Lotter, 1993:ll) na 

vyf Skrifgedeeltes. Vervolgens is die huidige praktyk van mans tussen die ouderdom van 30 

en 40 in die kerk aan die hand van 'n liieratuurstudie uit die Sosiologie en Psigologie ontleed. 

'n Empiriese studie is gedoen om vas te stel wat die huidige situasie is. In hierdie hoofstuk 

sal die praktykteoretiese perspektiewe 'n nuwe of verstelde teorie na vore bring. Sodoende 

sal daar vanuit die twee refleksiedomeine van basisteorie en situasielwerklikheid (in 

hermeneutiese wisselwerking) 'n nuwe praktykteorie ontwerp word (Venter, 1992:42-44; 

Heyns & Pieterse, 1990:38-39). Volgens Nagel (2002:92) beskryf die praktykteoretiese 

perspektiewe hoe die basisteorie in die praktyk behoort te funksioneer. 

Ten einde bogenoemde doelstelling te bereik, sal die volgende werkplan gevolg word: 

0 Resultate wat reeds in Hoofstuk 2-3 verkty is, sal by elke onderafdeling van die 

hoofstuk gestel word, naamlik:: 

* Basisteorie 

* Metateorie 
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0 Riglyne vir die man in sy roeping in die lewe 

Gevolgtrekking. 

4.2 DIE MAN EN SY ROEPING TEENOOR GOD 

4.2.1 Basisteorie 

Die man het die roeping en taak om as verteenwoordiger van God op aarde te leef. 

Daarom moet die man die "sout van die aarde" wees om verderf in die samelewing tee 

te werk en moet hy 'n "lig vir die wgreld" wees deur lewenskoers aan te dui en die 

liefde van God na mense te laat uitstraal. 

God bepaal, as sy lewensbeginsel, dat die man aan ander moet doen wat hy graag 

aan homself gedoen wil he. 

Hy moet dus altyd 'n vredemaker wees. 

In die verband moet die man sy vyande IiefhC deur vir hulle te bid, goed van hulle te 

praat en goed aan hulle te doen. 

Om al bogenoemde te kan doen, moet die man begin by sy persoonlike verhouding 

met Christus. 

4.2.2 Metateorie 

Uit die Psigologie is daar bevind dat mans in hul oorgangsfase en middeljare sekere 

geloofsisteme en waardes krities evalueer. Uit die empiriese studie is bevind dat 46.3% 

neutraal, af en toe of soos nodig, gehaltetyd saam met God en ander gelowiges deurbring. 

Verder blyk c i t  ook duidelik te wees (vergelyk 3.2.7, ) dat die respondente nie besef dat hul 

roeping teenoor God ook inhou om mense aan te moedig om die samekomste van die 

gemeente by te woon nie. 

4.2.3 Praktykteorie 

Uit die empiriese studie het di duidelik na vore gekom dat 72.5% van die respondente 

volkome saamstem met die stelling dat elke persoon lidmaat van die kerk en daanee deel 

van die liggaam van Christus is waarin elke persoon ander moet ondersteun. Dit stem 

ooreen met die basisteorie wat daarop wys dat mans die roeping en taak het om as 
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verteenwoordigers van God 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar het. Hierdie beginsel 

kan soos volg toegepas word: 

Mans moet die liefde van God in hul lewe uitstraal na almal rondom hulle 

Hierdie liefde moet in konsentriese sirkels uitkring van die gesin as kern, na 

medegelowiges, kollegas en almal met wie hulle te doen kry. 

Hierdie ondersteuning kan byvoorbeeld prakties toegepas word deurdat mans siekes 

besoek. 

'ln Hebreers 10:25 staan: 'Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly 

soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit 

des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom." Dit is dus kommerwekkend dat 

55% van respondente neutraal, slegs af en toe of nooit mense aanmoedig nie. 

Mans moet die %out vir die aarde" wees om verderf in die samelewing tee te werk en 

'n "lig vir die w6reld" wees om lewenskoers aan te dui. Daarom moet mans van 

dieselfde ouderdomsgroep mekaar onbevrees vermaan en aanspoor. 

Die aanmoediging moet geskied deur mans van dieselfde ouderdomsgroep saam te 

bring in 'n gespreksgroep. 

Verder moet die aanmoediging persoonlik en met begrip gedoen word. 

Uit die empiriese studie is bevind dat 46.3% van die respondente neutraal, en slegs af en toe 

of soos nodig, gehaltetyd saam met God en ander gelowiges deurbring. Dit stem ook ooreen 

met die Psigologie, wat meen dat mans in hul oorgangsfase en middeljare sekere 

geloofsisteme en waardes krities evalueer. 

Mans moet besondere aandag gee aan hul persoonlike verhouding met Christus 

Hulle moet di doen deur tyd in die oggend tuis of by die werk in te ruim vir Bybellees, 

oordenking en gebed. 

Mans moet ook probeer om in hul alledaagse lewe gesprekke oor hul godsdiens uit te 

lok. Sodoende kan hulle dalk 'n geldige geleentheid skep om die Evangelie te 

verkondig. 
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4.3 DIE MAN EN SY HUWELIKS- EN 
GESINSVERANTWOORDELIKHEDE 

4.3.1 Die basisteorie 

Die man moet sy vrou in die huwelik deur opofferende liefde opbou deur haar in liefde 

te lei. Elke man moet sorg dat hy en sy vrou geestelik groei om sodoende meer en 

meer na God se beeld gevorrn te word. 

Die man moet sy vrou met onvoolwaardelike opofferende liefde liefh&. 

Elke man moet weet dat sy vrou sy eweknie is. Die verskil tussen man en vrou I& nie 

in status nie, maar in die rolverdeling. 

Die man moet teenoor sy kinders billik en konsekwent optree sodat hulle hom uit 

respek kan gehoorsaam. 

0 Elke man moet sorg dat daar balans is tussen tyd saam met sy gesin en tyd by die 

werk. 

4.3.2 Metateorie 

Uit die Psigologie is dit duidelik dat mans se huwelike en gesinne in hul oorgangsfase en 

middeljarefase as een van die vier "vyande" beskou word. Soms voel dit vir die man of sy 

gesin net te veel van horn velwag. Sosiolo& meen ook die grootste uitdaging waarvoor die 

moderne man in die huwelik gestel sal word, die voorneme is om 'n vaste verbintenis te 

maak, wedersydse vertroue te h6 en veral oop kommunikasie. 

Hierdie feit word helder onderskryf deur die empiriese studie. Slegs 38% van die 

respondente het drie uur en meer met hul vroue gesels. Verder het 44.8% van die 

respondente ges& dat hulle drie uur en minder oor 'n naweek saam met hul kinders 

deurbring. Dit is dus duidelik dat mans nie besef dat hulle ook 'n verantwoordelikheid 

teenoor hul gesinne het nie. 

4.3.3 Praktykteorie 

Ses-en-sestig present van die respondente het in die empiriese studie ges6 hul vroue moet 

naas God die hoogste prioriteit in hul lewens wees. Di is 'n hoe persentasie, wat 

bevredigend is, maar dit is tog kommennrekkend dat 29% van die respondente net gedeeltelik 

met die feit saamstem. Die Psigologie meen dat mans hul huwelike en gesinne as een van 
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die vier grootste "vyande" in hul middeljare beskou. Uit die empiriese studie kan afgelei word 

dat hierdie feit reeds in die oorgangsfase waargeneem kan word. 

Sosioloe meen ook dat die grootste uitdaging waarvoor die moderne man in die huwelik 

gestel sal word, die voorneme is om 'n vaste verbintenis te maak, wedersydse vertroue te h6 

en veral oop kommunikasie. Hierdie bewerings word nog duideliker omskryf uit die 

empiriese studie wat aandui dat net 38% van die respondente drie uur en meer per dag met 

hul vroue gesels. 

Uit die basisteorie is dit duidelik dat die man sy vrou in die geloof moet opbou en saam moet 

hulle geestelik groei. Sodoende sal hulle meer en meer na God se beeld gevorm word. 

Dit beteken dat mans meer tyd saam met hul vroue moet deurbring en moet besef dat 

hul vroue belangriker is as hul werk en selfs belangriker as hul kinders is. Die beginsel 

kan soos volg toegepas word. 

* 'n ldeale geleentheid wat mans kan benut om met hul vroue te sit en gesels, is 

terwyl vroue hul huislike take verrig. Mans kan selfs oorweeg om saam met hul 

vroue die huislike take te verrig. Op die manier word kameraadskap gevorm. 

* Mans kan dit ook oorweeg om saam met hul vroue Bybel te lees voor hulle gaan 

slaap. Daama kan daar oor die spesifieke gedeelte of selfs net oor die dag se 

gebeure gepraat word. 

0 'n Man se vehouding met sy vrou moet 'n voorbeeld wees vir sy kinders. Sodoende sal 

sy verhouding met sy kinders ook volgens Bybelse riglyne wees. Dii kan grafies soos 

volg voorgestel word: 

Man Liefde 



Hoofstuk 4 

* 'n Man moet sy vrou respekteer vir wie en wat sy is. Hierdie respek kan alleen 

deur onvoonvaardelike liefde sigbaar word. 

* 'n Man moet dus weet dat sy vrou, net soos hy, nie volmaak is nie. Hy moet haar 

dus IiefhC nie omdat sy volmaak is nie, maar omdat sy as vrou aan hom verbind 

is. 

* Mans moet dus hul vroue aanvaar as 'n wonderlike, beminde sondaar 

(MacDonald, 1997:169). 

* Dit is belangrik dat mans hul liefde aan hul vroue moet bewys deur dit vir hulle te 

sC. Dit moet egter ook in mans se dade weerklank vind. 'n Man kan byvoorbeeld 

af en toe vir sy vrou 'n verrassingsgeskenk gee. 

* Wanneer hierdie liefde deur woorde en dade sigbaar word, sal dieselfde liefde 

ook in die man se verhouding met sy kinders gesien word. 

Die empiriese studie wys ook daarop dat 42% van die respondente minder as drie uur 'n 

week saam met elk van hul kinden deurbring. Verder hou net 52% van die respondente op 

'n gereelde of daaglikse basis huisgodsdiens. 

Elke man het 'n verantwoordelikheid om sy kinders aan 'n goed beplande, sistematiese 

program bloot te stel om hulle geestelik op te voed (Dobson, 2003:99). 

* Hierdie doelwit kan bereik word deurdat mans Bybelstudieboeke koop wat 

geskryf is vir kinden in die toepaslike ouderdomsgroep. 

* Mans kan selfs vir kinders tot op die ouderdom van 12 jaar verhalende stof uit die 

Bybel lees en dii daarna kortliks bespreek om sodoende die kern van die verhaal 

te verduidelik. Vir ouer kinders kan meer lerende gedeeltes uit die Bybel gelees 

word. 

* Om huisgodsdiens te kan hou, sal daar van elke man venvag word om 

voorbereiding te doen. Di sal behels dat elke man tien minute van sy tyd moet 

opoffer. 

* Die man kan in hierdie gesprekke met sy kinders die atmosfeer skep waarin 

kinders die vrymoedigheid neem om vrae oor belangrike sake in hul lewens met 

hom te bespreek. 
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Dobson (1997:143) s6 kinders geniet in hul vormingsjare, wanneer hulle ontvanklik is vir dit 

wat hulle ervaar, seween-dertig sekondes per dag die aandag van hul pa's en bring dertig of 

meer y~ per week voor kommersiele televisie deur. Dit is dus duidelik dat kinders nie hul 

waardes by hul pa's kry nie maar deur die media. 

0 Mans moet hul verantwoordelikheid teenoor hul kinders besef en daarom meer tyd 

saam met hulle deurbring. Net deur sy voorbeeld kan die man al klaar vir sy kind 

waardes leer, maar dit vereis dat hy teenwoordig moet wees in sy kind se lewe. 

* Tydens ete is dit seker die natuurlikste om met mekaar in gesprek te tree. Dit is 

dus belangrik dat hierdie tyd nuttig gebruik word. Daarom moet mans so ver 

moontlik probeer om by 'n tafel te eet en nie voor die televisie nie. 

* Dit sal ook ideaal wees om elke kind individueel te bederf. Dit kan hy doen deur 

'n afspraak met elk van sy kinders individueel te maak en daardie tyd alleen met 

hom of haar te deurbring. In so 'n tyd kan 'n man byvoorbeeld saam met sy kind 

gaan fliek, perdry of visvang. 

4.4 DIE MAN EN SY WERK 

4.4.1 Die basisteorie 

Elke man moet sy werk as 'n gawe en 'n koninklike opdrag van God sien (Gen. 1:28). 

Daarom behoort hy ook in sy werk vreugde te vind. 

Die man behoort nie so deur sy werk ingesluk te word dat hy letterlik dag en nag werk 

nie -want ook dit kom tot niks. 

In die werksituasie moet mans ten alle tye (behalwe wanneer dit nie in 

ooreenstemming is met die Woord nie) onderdanig wees aan die een wat die Here oor 

horn aangestel het. 

0 Die man wat in sy werk in 'n leienposisie gestel is, moet sy werknemers met respek 

behandel. 

Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsverhoudings is: Wees uit eerbied vir 

Christus aan mekaar onderdanig!" 
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4.4.2 Metateorie 

Volgens die Psigologie is 'n man se werk een van die vier "vyande" in sy oorgangs- en 

middeljarefase. Die man tussen 30 en 40 moet dan ook veral besluit of dit die beroep is 

waarin hy graag wil aftree. 

Uit die Sosiologie het dit ook duidelik geword dat mans moet toesien dat 'n balans tussen 

werk en tyd saam met hul gesin gehandhaaf word. Te veel tyd aan die een lei tot 

verwaarlosing van die ander. 

Dit is opmerklik dat 92.7% van die mans besef dat hul werk 'n roeping van God is. Tog is dit 

so dat 49.2% van die respondente nie vreugde en ve~ul l ing in hul werk vind nie. Dit is dus 

duidelik dat daar wonteling in die respondente se lewens teenwoordig is. 

Verder blyk dit ook uit die empiriese studie dat 52.1% van die respondente meer as elf uur 

per dag werk. Is hierdie mans nie moeg en ge~rriteerd wanneer hulle by die huis kom en 

daarom nie lus is om tyd saam met hul gesin deur te bring nie? 

4.4.3 Praktykteorie 

Twee-en-negentig penent van die respondente het in die empiriese studie laat blyk dat hulle 

besef dat hul werk 'n roeping van God is en dat dit ook vir Hom belangrik is. Dit stem ooreen 

met die basisteorie waarin vasgestel is dat werk 'n koninklike opdrag van God is. 

Daarrnee saam is daar ook in die basisteorie bewys dat 'n penoon ook vreugde in sy werk 

moet vind. Volgens die Psigologie is 'n man wat in sy oorgangsfase en middeljare is, se 

werk een van die vier 'vyande" in sy lewe. Dit is 'n tyd-waarin die man moet besluit of dit die 

beroep is waarin hy wil aftree. Die empiriese studie wys daarop dat 49.2% van die 

respondente nie vreugde en vervulling in hul werk vind nie. Morley (2002:262) sB 'n man se 

beroep is deel van sy oproep tot diens. Daarom kan geloof en werk nie van mekaar geskei 

word nie. 

Die man moet elke handeling en elke woord op so manier deur sy geloof "kleuf dat 

God die eer, die lofprysing en die heerlikheid daawoor ontvang. 

* Mans wat by magte is om dit te doen, kan dalk reel dat sy afdeling Maandae voor 

werk met gebed en Skriflesing begin. 

r Mans moet ook ten alle tye vriendelik wees en bereid wees om vrede te maak, 

selfs met die wat hom te na kom, want so straal hy die gesindheid van Christus 

uit. 



Hoofstuk 4 

0 Elke man moet besef dat sy werk sy roeping is en dat hy dit moet doen soos vir 

Christus en nie vir base'nie. Wanneer inans dit besef, sal hulle deur 'n Christelike oog 

na hul werk kyk. 

* Wanneer 'n man dus deur die een wat oor hom aangestel is (sy baas) uitgeskel 

of beledig word, moet hy eenvoudig sy ander wang draai en wegloop. 

* Mans wat in so 'n posisie is dat hul base nie reg teenoor hulle optree nie, moet 

daarop ingestel wees om selfs oorvriendelik teenoor hulle base te wees. Op so 

'n wyse sal hierdie base die liefde van Christus in hierdie mans se lewens 

raaksien. 

Daar is verder in die basisteorie bevind dat die man nie so deur sy werk ingesluk moet word 

dat hy letterlik dag en nag werk of selfs werk huis toe neem om daar klaar te maak nie. Dit is 

dinge wat tot niks kom. Die empiriese studie het daarop gewys dat 52.1% van die 

respondente meer as elf uur per dag werk. Die vraag kan gevra word of hierdie mans nie 

moeg en geTrriteerd is wanneer hulle in die aand by die huis kom en daarom nie lus is om tyd 

saam met hul gesin deur te bring nie? 'n Man se werk is nie sy enigste roeping nie. 

'n Man moet nie homself in die graf in werk en sodoende die kosbare tyd laat 

verbygaan wat hy eerder met sy gesin kon deurbring nie. 

* Mans moet beplan. Elke man moet besluit hoeveel uur hy wil werk, hoeveel uur 

hy saam met sy vrou wil deurbring en hoeveel tyd hy saam met sy kinders wil 

deurbring. 

* Wanneer 'n man hierdie beplanning gedoen het, moet hy nie werk huis toe neem 

om daar klaar te maak nie. Los die werk by die werk! Dit werk ongelukkig so dat 

mense eers hul persoonlike tyd en dan hul gesin se tyd gebwik wanneer tyd 

nodig is. Mans moet bewustelik hierteen stry. 

Dobson (2003:161)-skryf dat die buitensporige materialisme van ouers groot geestelike 

skade by kinders kan aanrig. Kinders sien baie gou wanneer pa's meer omgee vir goed as 

vir mense. Hulle neem gou waar dat pa vyftien ure per dag werk om meer aardse goed 

bymekaar te maak. So sien hulle waar pa se skat is . 

Die Sosiologie wys ons ook daarop dat die dubbelinkomste-gesin 'n groot rol in ons 

samelewing speel. Volgens Symington (2001:72) is botsing tussen venvagting en beperMe 

bronne een van die basiese konflikte wat die meeste in 'n huwelik voorkom. Mans verwag 

dat hul vroue hulle moet ondersteun en al meer moet gee, veral as hulle nie self in &at is 

om te gee nie. Sy moet byvoorbeeld "beskikbaar, 'n stille hawe, 'n uitgewste minnares, 'n 
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wonderlike gasvrou met bakke vol kos, 'n goeie ma en geselsef wees (Symington, 2001:73). 

Die realiteit is egter dat die meeste gesinne twee inkomstes nodig het om te oorleef Met 

ander woorde, die vrou is net so moeg soos die man wanneer sy by die huis kom. Dit is waar 

ware liefde getoets word. 

Elke man moet, sonder om iets terug te verwag, liefde aan sy vrou bewys deur haar 

emosioneel, geestelik en fisiek te ondersteun al is hy moeg wanneer hy van die werk af 

kom. 

* Wanneer die man na 'n lang dag se werk by die huis kom, kan hy dalk sy vrou 

bystaan deur die kinders met hul huiswerk te help. 

* Mans kan selfs net deur na sy vrou te luister en met haar oor die dag se gebeure 

te praat, vir haar 'n emosionele steunpilaar wees. 

* Dit geld egter ook vir die man. Deur met sy vrou oor die dag se gebeure te praat, 

kan hy hornself verlig van die emosionele spanning wat daar in sy lewe is. 

4.5 DIE MAN EN SY GEBROKENHEID EN SONDE 

4.5.1 Die basisteorie 

Die man moet sy sondige aard ken en bid dat hy nie in versoeking kom nie. 

Ongeoorloofde verhoudings kan genotvol of selfs idillies voorkom, maar dit het nooit 

positiewe gevolge nie en bly selde of ooit verborge. 

Niemand is gevrywaar van versoekings op seksuele gebied nie en daarom moet mans 

dit ten alle koste vermy. 

Sonde het altyd die neiging om tot verdere sonde te lei. Daarom behoort die man 

eerstens met sonde te breek deur dit voor God te bely (vergelyk in Psalm 51 Dawid se 

belydenis). 

Die man moet bewus wees van God se alomteenwoordigheid en alwetendheid en op 

geen manier optree asof God sy sondige leefwyse bloot sal ignoreer nie. 

4.5.2 Metateorie 

Volgens die Psigologie maak die idee dat 'n man se vrou en kinders meer nodig het as wat 

hy finansieel en emosioneel kan bied, hom ongelukkig. Di kan daartoe lei dat die man ander 

weivelde soek waar daar nie soveel van horn verwag word nie. 
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Dit kan moontlik sterk aansluiting vind by vraag 3.6.3.1.1 van die empiriese studie. Nege-en- 

twintig persent van die respondente dink dat blootstelling aan die seksuele geen uitwerking 

op 'n mens se lewe of huwelik het nie. Hieruit blyk dit duidelik dat mans 'n verkeerde idee het 

van blootstelling aan die seksuele. 

Uit die Sosiologie word dit ook duidelik dat die moderne man in die tyd van dubbelinkomste- 

gesinne leef. Dit veroorsaak dat mans sowel as vroue betrokke moet wees by werk- en 

huishoudelike verantwoordelikhede. Die man het dus ook veelvuldige sosiale rolle om te 

vervul. Dit kan veroorsaak dat hy nog meer ongelukkig word oor al die druk van sy gesin se 

kant af. 

4.5.3 Praktykteorie 

Volgens Dobson (2003:136) is daar twee stemme wat mens lok om die verkeerde pad in die 

lewe in te slaan. 

In die eerste plek is dit plesier. Wanneer 'n man vasgevang word in sy werk en gedurig die 

lawaai, getwis en tinansiele druk by die huis moet hanteer, kan 'n buite-egtelike verhouding 

vir horn baie aanloklik lyk. 

Die tweede stem is "ego-behoeftes". Elke man en vrou is kwetsbaar om bewonder te word 

deur iemand van die teenoorgestelde geslag. Die opwinding 16 daarin dat daar iemand is wat 

die man nog aantreklik, intelligent of mooi vind. 

Die Sosiologie wys ons daarop dat die moderne man in 'n tyd leef waarin die 

dubbelinkomste-gesin 'n algemene verskynsel is. Dit veroorsaak egter dat mans sowel as 

vroue betrokke moet wees by beide hul werk en huishoudelike verantwoordelikhede. Die 

man het dus veelvuldige sosiale rolle om te vervul. Die Psigologie wys ook daarop dat 'n 

man in hierdie fase van sy lewe voel dat sy vrou en kinders meer nodig het as wat hy 

finansieel en emosioneel kan bied. Hierdie gevoel kan daartoe lei dat die man ander 

weivelde soek waar daar nie soveel van horn velwag word nie (vergelyk Dobson, 2003:136). 

Met bogenoemde in gedagte is dit belangrik om indringend na vraag 3.6.3.1.1 van die 

empiriese studie te kyk. Nege-en-twintig present van die respondente dink blootstelling aan 

die seksuele het geen uitwerking op 'n mens se lewe of huwelik nie. Dit is dus duidelik dat 

mans 'n verkeerde begrip het van blootstelling aan die seksuele. In die basisteorie is daarop 

gewys dat mans hul sondige aard moet ken. Selfs Dawid wat 'n godvresende man was, is 

nie daarvan gevrywaar om 'n buite-egtelike verhouding aan te gaan nie. Verder s6 Christus 

ook: "Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk 

gepleeg" (Matt. 5:28). 
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Dit is dus belangrik dat mans hulle nie moet blootstel aan pornografiese foto's of films 

nie. Enkele moontlikhede hoe mans hierdie belangrike beginsel kan toepas, is: 

* In die eerste plek kan mans slegs reinheid en integriteit oes as hulle die goeie 

saad van God se Woord in hul lewens saai. Met ander woorde, mans moet 'n 

lewende verhouding met God hC (Oliver, 1997: 108-1 13). 

* In die tweede plek moet mans vroegtydig in hul lewens 'n besluit oor hierdie 

aspek neem, want wanneer 'n man in sy lewe voor 'n keuse te staan kom, hang 

die besluit wat hy daar maak, grootliks af van die keuse wat hy al voorheen 

gedoen het. Daarom is dit belangrik dat elke man telkens 'n doelbewuste keuse 

moet doen om nie aan sulke versoekings toe te gee nie (Oliver, 1997:108-113). 

* 'n Man moet bepaal waar die grens is, en dan behoort hy ver daarvan af te bly. 

As die man bewus is van geleenthede en plekke waar hy in versoeking kan kom, 

moet hy vir homself perke stel en nooit verby daardie grense beweeg nie (Oliver, 

1997:108-113). 

* Die man rnoet sy sondige aard ken en voortdurend bid om nie in die versoeking 

te kom nie. Oliver (1997:lll) s& "slegs 'n hartstogtelike liefde vir reinheid kan 'n 

man red van onreinheid". 

Mans moet dit ook oonveeg om vir mekaar "gewetensvriende" te wees wat mekaar 

persoonlik aanspoor en vermaan indien hulle verslap in hul toewyding aan God. 

* Toerekeningsverhoudings bestaan uit Wee, drie of selfs vier mans wat mekaar 

die toestemming gee om reguit of selfs indringende vrae te vra, mekaar te 

vermaan en te bemoedig om sodoende teenoor mekaar verantwoording te doen. 

Hierdie vrae moet vrae wees wat die sleutelareas van 'n persoon se lewe dek. 

* 'n Soortgelyke toerekeningsverhouding moet ook binne die gesin figureer. Dit sal 

behels dat daar 'n geleentheid geskep moet word sodat daar gereelde belydenis 

van persoonlike en gesinsondes gedoen kan word. Hierdie sondes moet ook 

voor God bely word. 

* Die man is die vredemaker van die gesin, daarom moet hy telkens sorg dat daar 

vrede en versoening onder gesinslede is. 

* Om di te kan bewerk, moet die man vasgryp aan die vergewing in Christus en 

vandaar moet hulle as gesin 'n geheiligde lewe leef. 



Hoofstuk 4 

4.6 FINALE SAMEVATTING VAN PRAKTYKTEORETIESE 
RIGLYNE 

Die praktykteoretiese perspektiewe of riglyne vir die man tussen 30 en 40 in die gesin, kerk 

en samelewing kan in vier hoofkategoriee saamgevat word. 

4.6.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Deur die liefde van Christus kan mans die "sout vir die aarde" wees om verderf in die 

, samelewing tee te werk en 'n "lig vir die w6reld" om lewenskoers aan te dui. 

4.6.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Elke man moet tyd vir sy vrou en gesin inruirn om kwaliteit tyd saam met hulle deur te bring. 

Deur die rnanier waarop hy teenoor hulle optree en met hulle kommunikeer, moet hulle kan 

sien en ervaar dat hy hulle liefhet, waardeer en verstaan. 

4.6.3 Die man en sy werk 

'n Man moet sy werk so doen soos vir Christus en nie vir mense nie. Dit behels egter ook 

dat hy nie so moet werk dat die kosbare tyd wat hy saam met sy gesin kon deurbring, 

verbygaan nie. Deur hierdie balans te handhaaf, kry God die eer, die lofprysing en die 

heerlikheid wat hom toekom. 

4.6.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Die man moet sy sondige aard ken en voortdurend sy sonde voor God en sy naaste bely en 

vanuit sy sekerheid van vergifnis 'n geheiligde lewe leef. 
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Hoofstuk 5 

Bevindings aangaande die roeping van 

dSe man tussen 30 en 40 in die gesin, 

kerk en samelewing 

5.1 .I Orientering 

Die antieke beelde en simbole wat manlikheid voorgestel het, het as gevolg van 

fundamentele skuiwe in die gemeenskap verander (byvoorbeeld die lndustriele-, seksuele-, 

tegnologiese revolusies). Die hedendaagse man leef ook in 'n radikaal veranderde w6reld. 

Paradigmas en ~Creldvisies verander oornag. 

Hierdie omstandighede het mans laat begin twyfel oor wat ware manlikheid behels. Daar is 

aan mans gesC dat hulle 'too macho, too insensitive, too aggressive, too obsessed with sex, 

too lost to lead, too dead to feel" is (Venter, 1993:88). 

Dit is noodsaaklik dat mans hul doel in die gesin, kerk en samelewing sal herontdek, sodat 

daar weer 'n generasie gekweek kan word wat hul identiteit (mense wat gekenmerk word 

deur hul unieke persoonlikhede) en dissipline (mense wat onderdanig is aan gesag) van 

besondere waarde ag. 

5.1.2 Probleemstelling 

As gevolg van al die verandering, vooruitgang en vemuwing wat oor die afgelope dertig jaar 

plaasgevind het, is dit moontlik dat mans tussen 30 en 40 jaar 'n skeefgetrekte waardestelsel 

het. Die probleem by baie mans is nie so seer dat hulle misluk nie, maar dat hulle uit 

onkunde die verkeerde doelwitte nastreef. 

Die oorkoepelende probleemstelling van hierdie studie was daarom: wat is die roeping van 

die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 in die gesin, kerk en samelewing? 
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5.1.3 Doelstelling 

Die doelstelling van hierdie studie was om na te gaan wat die roeping van die 

Afrikaanssprekende man in die gesin, kerk en samelewing is. 

5.1.4 Die oorkoepelende metode 

Hierdie teologiese studie is gedoen vanuit die gerefomeerde tradisie. Die metode van 

hierdie studie het aansluiting gevind by die model wat Zerfass (1974:166 en verder) vir die 

praktiese teologie ontwikkel het. 

5.1.5 Die werkplan 

In hierdie hoofstuk sal gekyk word na die resultate vanuit die basisteorietiese ondersoek, die 

resultate vanuit die metateoretiese navorsing en die resultate vanuit die praktykteoretiese 

ondenoek. Daama sal 'n finale samevatting gegee word. 

5.2 RESULTATE VANUIT DIE BASISTEORETIESE 
ONDERSOEK 

5.2.1 Die basisteorie 

In Hoofstuk 2 is basisteoretiese riglyne uit die Skrif oor die man se roeping in die gesin, kerk 

en samelewing nagevors. Die doel daarmee was om vanuit 'n eksegetiese en 

kultuurhistoriese ondersoek tot spesifieke basisteoretiese riglyne vir die man se roeping in 

die lewe te kom. 

5.2.2 Resultate vanuit die basisteorie 

5.2.2.1 Die man en sy roeping teenoor God 

0 Die man het die roeping en taak om as verteenwoordiger van God op aarde te leef. 

Daarom moet die man die "sout van die aarde" wees om verderf in die samelewing tee 

te werk en moet hy 'n "lig vir die wereld" wees deur lewenskoers aan te dui en die 

liefde van God na mense te laat uitstraal. 

God bepaal as die man se lewensbeginsel dat hy aan ander moet doen wat hy graag 

aan homself gedoen wil h2.. 

Hy moet dus altyd 'n vredemaker wees. 
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In die verband moet die man sy vyande IiefhC deur vir hulle te bid, goed van hulle te 

praat en goed aan hulle te doen. 

Om al bogenoemde te kan doen, moet die man by sy persoonlike verhouding met 

Christus begin. 

5.2.2.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Die man moet sy vrou in die huwelik deur opofferende liefde opbou deur haar in liefde 

te lei. Elke man moet sorg dat hy en sy vrou geestelik groei om sodoende meer en 

meer na God se beeld gevorm te word. 

0 Die man moet sy vrou met onvooiwaardelike opofferende liefde lief&. 

Elke man moet weet dat sy vrou sy eweknie is. Die verskil tussen man en vrou I& nie in 

status nie, maar in rolverdeling. 

Die man moet teenoor sy kinders billik en konsekwent optree sodat hulle hom uit 

respek kan gehoorsaam. 

Elke man moet sorg dat daar balans is tussen tyd saam met sy gesin en tyd by die 

werk. 

5.2.2.3 Die man en sy werk 

Elke man moet sy werk sien as 'n gawe en 'n koninklike opdrag van God (Gen. 1:28). 

Daarom behoort hy ook in sy werk vreugde te vind. 

Die man behoort nie so ingesluk te word deur sy werk dat hy letterlik dag en nag werk 

nie, want ook dit kom tot niks. 

In die werksituasie moet mans ten alle tye (behalwe wanneer dit nie in 

ooreenstemming is met die Woord nie), onderdanig wees aan die een wat die Here oor 

hom aangestd het. 

Die man wat in sy werk in 'n leiersposisie gestel is, moet sy werknemers met respek 

behandel. 

Die oorkoepelende beginsel vir alle gesagsvehoudings is: Wees uit eerbied vir 

Christus aan mekaar onderdanig!" 
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5.2.2.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Die man moet sy sondige aard ken en bid dat hy nie in versoeking kom nie. 

Ongeoorloofde verhoudings kan genotvol of selfs idillies voorkom, maar dit het nooit 

positiewe gevolge nie en bly selde of ooit verborge. 

Niemand is gevrywaar van versoekings op seksuele gebied nie en daarom moet mans 

dit ten alle koste vermy. 

Sonde het altyd die neiging om tot verdere sonde te lei. Daarom behoort die man 

eerstens met sonde te breek deur dit voor God te bely (vergelyk in Psalm 51 Dawid se 

belydenis) 

Die man moet bewus wees van God se alomteenwoordigheid en alwetenheid en op 

geen manier optree asof God sy sondige leefwyse bloot sal ignoreer nie. 

5.3 RESULTATE VANUIT DIE METATEORETIESE 
ONDERSOEK 

5.3.1 Die metateorie 

In Hoofstuk 3 is metateoreties gefokus op die Psigologie en Sosiologie om vas te stel hoe die 

man tussen 30 en 40 jaar op psigologiese en sosiologiese vlak funksioneer. Metateorie is 'n 

teorie wat raakvlakke met ander vakke deel. Dit is met ander woorde teoriee vanuit 

verskillende wetenskaplike vertrekpunte. Verder is 'n empiriese ondersoek gedoen vir die 

inwin van nadere toeligting oor die rol van die Afrikaanssprekende man tussen 30 en 40 jaar 

in die gesin, kerk en samelewing. 

5.3.2 Resultate vanuit die metateorie 

5.3.2.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Uit die Psigologie is daar bevind dat mans in hul oorgangsfase en middeljare sekere 

geloofsisteme en waardes krities evalueer. Uit die empiriese studie bly dit duidelik (vergelyk 

3.6.5) dat die respondente nie besef dat hul roeping teenoor God ook inhou om mense aan 

te moedig om die samekomste van die gemeente by te woon nie. Dit beteken ook dat mans 

meer gehaltetyd saam met God en ander gelowiges moet deurbring. 
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5.3.2.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Uit die Psigologie is dit duidelik dat mans se huwelike en gesinne ook in hul oorgangsfase en 

middeljarefase as 'n "vyand" beskou word. Soms voel dit vir die man of sy gesin net te veel 

van horn verwag. Hierdie feit word helder omskryf deur die empiriese studie. Slegs 38% van 

die respondente het drie uur en meer met hul vroue gesels. Verder het 44.8% van die 

respondente gesC hulle bring drie uur en minder oor 'n naweek saam met hul kinders deur. 

Dit is dus duidelik dat mans nie besef dat hulle ook 'n verantwoordelikheid teenoor hul 

gesinne het nie. 

5.3.2.3 Die man en sy werk 

Volgens die Psigologie is 'n man se werk 'n volgende "vyand" in sy oorgangs- en 

middeljarefase. Die man tussen 30 en 40 jaar moet dan ook veral besluit of dit die beroep is 

waarin hy graag wil aftree. 

Dit is opmerkilik dat 92.7% van die mans besef dat hul werk 'n roeping van God is, maar tog 

is dit so dat 49.2% van die respondente nie vreugde en vervulling in hul werk vind nie. Dit is 

dus duidelik dat daar worsteling in die respondente se lewens teenwoordig is. 

5.3.2.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Volgens die Psigologie maak die idee dat 'n man se vrou en kinders meer nodig het as wat 

hy finansieel en emosioneel kan bied, hom ongelukkig. Dit kan daartoe lei dat die man ander 

weivelde soek waar daar nie soveel van horn verwag word nie. Dit kan moontlik sterk 

aansluiting vind by vraag 3.6.3.1.1 van die empiriese studie. Sowat 29% van die respondente 

dink blootstelling aan die seksuele het geen uitwerking op 'n mens se lewe of huwelik nie. 

Hiewit blyk dit duidelik dat mans 'n verkeerde opvatting het van blootstelling aan die 

seksuele. 

5.4 RESULTATE VANUIT DIE PRAKTYKTEORETIESE 
ONDERSOEK 

5.4.1 Die praktykteorie 

In Hoofstuk 4 is praktykteoretiese penpektiewe neergelC om 'n nuwe of verstelde teorie na 

vore te bring. Sodoende is daar vanuit die twee refleksiedomeine van basisteorie en 

situasielwerklikheid (in hermeneutiese wisselwerking) 'n nuwe praktykteorie ontwerp. In die 

praktykteorie is daar dus praktykteoretiese riglyne gebied waardeur die Afrikaanssprekende 

man tussen 30 en 40 jaar sy roeping in die gesin, kerk en samelewing kan nakom. 
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5.4.2 Resultate vanuit die praktykteorie 

5.4.2.1 Die man en sy roeping teenoor God 

Deur die liefde van Christus kan mans die "sout vir die aarde" wees om verderf in die 

samelewing tee te werk en 'n "lig vir die wgreld" om lewenskoers aan te dui. 

5.4.2.2 Die man en sy huweliks- en gesinsverantwoordelikhede 

Elke man moet tyd virsy vrou en gesin inruim om kwaliteit tyd saam met hulle deur te bring. 

Deur die manier waarop hy teenoor hulle optree en met hulle kommunikeer, moet hulle kan 

sien en ervaar dat hy hulle liefhet, waardeer en verstaan. 

5.4.2.3 Die man en sy werk 

'n Man moet sy werk so doen soos vir Christus en nie vir mense nie. Dit behels egter ook 

dat hy nie so moet werk dat die kosbare tyd wat hy saam met sy gesin kon deurbring, 

verbygaan nie. Deur hierdie balans te handhaaf, kry God die eer, die lofprysing en die 

heerlikheid wat hom toekom. 

5.4.2.4 Die man en sy gebrokenheid en sonde 

Die man moet sy sondige aard ken en voortdurend sy sonde voor God en sy naaste bely en 

vanuit sy sekerheid van vergifnis 'n geheiligde lewe leef. 

5.5 FINALE SAMEVATTING VAN DIE STUDIE 

Hierdie studie is vanuit die Skrif gedoen om riglyne vas te stel om die man tussen 30 en 40 

jaar se roeping in die gesin, kerk en samelewing vas te stel. Verder is gekyk na twee 

dissiplines, naamlik die Psigologie en die Sosiologie, en saam met 'n empiriese studie is 

vasgestel waar tekortkomings en sterk punte in die man in sy geheel is. 
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Daar is ook Bybelse beginsels en praktiese riglyne aan die man gegee sodat hy sy roeping in 

die gesin, kerk en samelewing kan uitleef tot eer van God. Deur hierdie Bybelse beginsels 

onvoorwaardelik na te kom, sal mans 'n lewende en persoonlike verhouding met hul 

Verlosser en Saligmaker h6, hulle sal balans in hul prioriteite hC en daarom die nodige 

aandag en ondersteuning aan hul vroue en kinders bied. Verder sal hulle hul werk met 

vreugde en wysheid aanpak en 'n hartstogtelike liefde vir reinheid hC wat hulle sal red van 

onreinheid. 

Die figuur h i e h  dui die man se verantwoordelikhede aan. Sy eerste verantwoordelikheid is 

sy vehouding met God, dan sy verhouding met sy vrou, dan sy verhouding met sy kinders 

en dan sy verantwoordelikheid om te werk. 



Hoofstuk 5 

5.6 ANDER VOORGESTELDE TERREINE VAN STUDIE 

Navorsing oor die volgende temas kan bydraes lewer tot die verdieping van die pastoraal- 

teologiese studie oor die roeping van die Afrikaanssprekende man en vrou tussen die 

ouderdom 30-40 jaar in die gesin. kerk en samelewing. 

Bybelse berading vir kerke om hul ondersteuning en hulp te bied aan mans wat 

onseker is oor hul identiteit; 

praktykteoretiese riglyne vir die vrou wat onseker is oor haar roeping; 

metateoretiese navorsing oor die rol van die vrou tussen 30 en 40 jaar in die huwelik, 

gesin, kerk en samelewing. 
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