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Opsomming: Die Wetenskap filosofiese en prakties teologiese posisionering word deur 'n 

postmoderne benadering bepaal. Met die doel van die studie naamlik, dekonstruksie van die 

teologiese diskoers, liefde, in die oog, volg 'n blik op kwalitatiewe navorsing. Sosiale 

konstruksie diskoers word as epistemologiese vertrekpunt bespreek. Metodologies het die 

keuse op 'n narratiewe benadering geval. Voortvloeiend hieruit volg die gebruik van 

metafore, eksternalisering en dekonstruksie van die gesprekke. Die doel van die studie 

vereis ook bestudering van verskeie sienings oor liefde. Die literatuurstudie word bespreek 

onder die volgende metafore, naamlik algemene sienings, 'n historiese oorsig en teologiese 

sienings. Die relevansie van die gekose inligting word weerspieel in die gesprekke. Met 

behulp van veelvuldige reflekterende gesprekke word saam met gesinne gekonstrueer aan 'n 

nuwe verstaan van liefde. 

Summary: Both the Scientific Philosophical and the practical theological positioning are 

determined by a postmodemistic approach. Keeping in mind the aim of this study, namely 

the deconstruction of the theological discourse, iove, a view on qualitative research is given. 

A review of social construction discourse as epistemological starting point is given. 

Methodologically a narrative approach was used. Emanating from this follows the use of 

metaphors, externalization and deconstruction of the interviews. The aim of this study also 

demands the study of various views on love. The study is arranged under the following 

metaphors, namely general views, a historic review and theological views. The relevance of 

the chosen information is reflected in the interviews, and new understanding of love is 

constructed in collaboration with the families. 

Key words: Modernistic, postmodernistic, scientific, theology, practical theology, love, 

externalisation, deconstruction, social construction discourse, construct, multiple 

reflective, narrative. 

Sleutelwoorde: Modernisties, postmodernisties, wetenskap, teologie, praktiese teologie, 
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Iiefde, eksternalisering, dekonstruksie, sosiale konstruksie diskoers, konstrueer, veelvuldig 

reflekterend, narratief 
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HOOFSTUKJ INLEIDING EN WETENSKAPSPOSISIE 

I . I Inleiding 

In hierdie hoofstuk sal die agtergrond en navorsingsvrae vir die studie aandag kry. Tweedens 

sal die wetenskapsposisie verduidelik word. Vervolgens eers 'n kyk na die agtergrond en 

navorsmgsvrae. 

1.2 Agtergrond en navorsingsvrae 

Die gemeente Bloemhof is tans 128 jaar oud. Daar is 494 belydende lidmate in die gemeente 

en 188 dooplidmate. Daar is 218 lidmate wat twintig jaar en jonger is, 176 lidmate is tussen 

die ouderdom van twintig en veertigjaar, 160 lidmate is tussen veertig en sestigjaar en 132 

lidmate is bo sestig. Die meeste van die gemeentelede is by die boerderybedryf betrokke. Ek 

is die afgelope vier jaar in hierdie gemeente werksaarn. 

Tydens verskeie pastorale gesprekke het ek onder die indruk gekom van geweldige huweliks

en gesinskonflikte. Ek het al hoe meer en meer die ervaring gehad dat hierdie konflikte 

ernstige dekonstruktiewe implikasies vir hierdie huwelike en gesinne het. Die gesinne wat 

deur hierdie konflik geraak word is almal gemeentelede wat ems met hul geloof maak. 

Verder is, en was, die interessante dat almal die belydenis gehad het <lat liefde vir mekaar in 

die lig van hulle verhouding met God, 'n vereiste is. Die volgende vrae het by my ontstaan: 

- Watter rol het die betekenis van liefde oor geslagte heen in verskillende families 

gespeel? 

- In watter mate het mans se sogenaamde hoofskap in baasskap oorgegaan? 

- Watter interpretasie van die teologiese diskoers, liefde, het 'n rol in die uitleefvan 

lief de binne gesins- en huweliksverband gespeel? 
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- Sou die dekonstruksie van die teologiese diskoers, lief de, 'n verandering in hierdie 

konflik-geteisterde verhoudings kon bring? 

In die lig van bogenoemde vrae het ek besluit om op 'n dekonstruerende wyse die teologiese 

diskoers, lief de, met 'n paar van hierdie gesinne te eksploreer. Hierdie eksplorering sal ook 

die dekonstruering van hierdie gesinne se betekenis van die woord, liefde, insluit. Die 

samestelling van hierdie groep gesinne word breedvoerig in die tweede hoofstuk bespreek. 

Om hierdie studie te kan aanpak is dit eerstens nodig om my wetenskapsposisie te postuleer. 

Die res van hierdie hoofstuk sal hieraan gewy word. Hierdie wetenskapsposisie sal ook 

bepalend vir my navorsingsmetodologie, prakties-teologiese en pastoraal-terapeutiese posisie 

wees. Eersgenoemde twee aspekte sal in hoofstuk twee bespreek word en laasgenoemde in 

hoofstuk drie. Vervolgens my wetenskapsposisie. 

I . 3 W etenskapsposisie 

Aan die einde van die twintigste eeu was daar ontwikkelinge wat ten opsigte van wetenskap 

'n groot invloed op epistemologie en wetenskapsbeoefening gehad het. Volgens Dill en 

Kotze ( 1997:2) was die twee hoofstrome wat gereeld in hierdie ontwikkelinge aan die orde 

kom, die van die sogenaamde moderne en postmoderne wetenskapsbeoefening en 

epistemologie. 

Die modernistiese wetenskapsbeoefening word gekenmerk deur 'n geesteshouding wat die 

rede, wetenskaplike onfeilbaarheid en absolute waarheid beklemtoon (Du Toit 1988:939 en 

Denzin & Lincoln 1994:100). Van Niekerk, in Dill en Kotze (1997), gee 'n verhelderende 

siening van die modeme wetenskapsbeoefening. Hy stel dit as volg: 

( 1) die objektiwiteit van wetenskaplike kennisaansprake. Hiermee word bedoel die 



aanspraak <lat wetenskap die werklikheid beskryf presies soos <lit werklik is. 

(2) die rasionaliteit van die metode van wetenskaplike kennisverwerwing. Hiermee 

word bedoel dat die wetenskap die wyse waarop dit kenms van die werklikheid 

opdoen, onderhewig maak aan die tug of dissipline van universeel-aanvaarde en 

geldige aanvaarde beperkinge. 

(Dill & Kotze 1997:3) 

Tydens die postmoderne ontwikkeling het die sogenaamde moderne wetenskapsmetodes al 

meer onder verdenkmg gekom. Vervolgens 'n kort bhk op postmoderne epistemologie en 

wetenskapsbeoef ening. 

Volgens Mouton (1993:53) word die kennisbeskouing van die positivisme (modernistiese 

era), dat alle navorsing begin en eindig in die werklikheid van waarneembare empiriese feite, 

in die postmoderniteit bevraagteken. Ek sluit by Du Toit (1988:36) se idees aan, <lat, om 

aan postmoderniteit 'n definisie te koppel, weer modernisties sou wees. Tog kan die 

volgende eienskappe aan postmoderniteit toegeken word, naamlik openheid en 

onbepaaldheid. Verder is <lit ikonoklasties, pluralisties en perspektiwisties, taals, 

simbolies en semioties. 

Brueggemann (1993: 9-10) sien postmodeme kennisverwerwing as <lat wetenskap nie all es 

kan abstraheer nie, want kennis word kontekstueel verwerf. Verder argumenteer hy dat 

wetenskap nie alles kan veralgemeen nie, want kennis oefen eerder 'n lokale invloed uit. Hy 

stel <lit ook <lat wetenskap nie waarheid as objektief en enkelvoudig kan beskryf nie, want 

alle kennis behoort eerder op 'n pluralistiese wyse betekenis te kry, met ander woorde in 'n 

meervoudige aard. Hierdie studie sluit by die idees van Brueggemann aan. Die studie wat 

onderneem word, sal 'n lokale studie wees. 

Omdat ek gewoond is aan modemistiese taal van objektiwiteit, empiriese waarneming, 
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kwantitatiewe meting, indukiivisme, berekenbare en verifieerbare keru1is en feite, is die 

ontdekking wat ek as student met die bekendstelling aan die postmodeme denke gehad het, 

vir my van onskatbare waarde. Dit is vir my bevrydend dat die postmodemisme 'n 

wegbeweeg is van die paradigmas wat eie is aan die modemisme en 'n bevraagtekening van 

alles wat tot dusver as waarheid aanvaar en met sekerheid beklee is. 

Wanneer wetenskap bedink word, kan dit nie anders as om ook epistemologie te bedink nie. 

Epistemologie bepaal tog die navorser se wetenskapsbeoefening. Die epistemologie van 

hierdie studie word gerig deur die sosiale konstruksiediskoers. Hierdie diskoers is 'n 

postmodeme diskoers. Hiema word kortliks aan die sosiale konstruksiediskoers aandag 

gegee. 

1. 3 .1 Sosiale konstruksiediskoers 

Ek kies vir 'n postmodeme epistemologie wat funksioneer in die lig van die sosiale 

konstruksiediskoers. Die keuse vir die term sosiale konstruksiediskoers teenoor sosiale 

konstruksieteorie motiveer ek as volg. Barnhart en Barnhart (1992:2174) beweer dat die 

konsep 'teorie' na 'n verduideliking verwys wat gebaseer is op denke, ... op waameming en 

beredenering. Hierdie verduidelikings, waamemings en beredenerings is getoets en bevestig 

as algemene beginsels ter verduideliking van 'n groot aantal verwante feite. As die inhoud 

van die konsep 'teorie' so beskou word, kom die modemistiese kleur duidelik na vore. 

Omdat die term 'sosiale konstruksieteorie' geassosieer kan word met modeme 

wetenskapsbeoefening of -praktyke, poog die sosiale konstruksiediskoers om ruimte te skep 

vir die ongebonde en oop idee van 'n sosiale konstruksie epistemologie (Kotze & Kotze 

1997:29). 

Die sosiale konstruksiediskoers word uit verskillende stemme gekonstitueer en behels meer 

as net 'n nuwe paradigma. Dit is hoofsaaklik toegespits op die proses waardeur mense die 
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wereld waarin hulle lewe beskryf, verduidelik, verklaar ofweergee (Gergen 1985:266). 

Diskoers vind plaas deur middel van taal. Binne die sosiale konstruksiediskoers is taal meer 

as net 'n kommunikasiemiddel. Mense bestaan in taal. 'Betekenis' en 'verstaan' word deur 

taal bereik en bestaan nie voordat dit in taal geuiter word nie; dit ontstaan in taal (Anderson 

& Goolishian 1988: 377-381). 

Dit gee aanleiding dat ons taal binne die sosiale konstruksiediskoers verder onder die 

vergrootglas moet plaas. 

1.3 .2 Sosiale konstruksiediskoers en taal 

Kotze en Kotze ( 1997:28) stel dit dat taal betekenis konstitueer. Lewensondervinding word 

opgedoen binne taal. Hoe ons ondervind, kry betekenis binne die parameters van taal. Die 

taal waarin ons opgroei en leef in 'n spesifieke kultuur, spesifiseer of konstitueer ons 

ondervinding. Vanuit 'n sosiale konstruksie-oogpunt val die fokus nie op individue nie, maar 

op die sosiale interaksie waarin taal ontstaan, gehandhaaf en afgeskaf word (Gergen & 

Gergen 1991 :78). Op die wyse konstitueer taal betekenis in mense se lewens (Kotze & 

Kotze 1997:32). 

Kotze en Kotze ( 1997:33) stateer verder dat taal, diskoers en narratief ineengestrengelde 

konsepte is. Die verskillende diskoerse in 'n gemeenskap het 'n vormende effek op die 

lewens van mense. Taal konstitueer betekenis by wyse van diskoers. 

In die lig van die sosiale konstruksiediskoers epistemologie, is kennis wat voortspruit uit 

wetenskaplike arbeid, gelee in die domein van taal. Kennis van die werklikheid is dus 

menslike konstrukte waarmee gepoog word om begrip in taal uit te druk. 
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1. 4 Posisionering 

In my beoefening van wetenskap kies ek vir 'n sosiaal-konstruktivistiese epistemologie. 

Hierdie epistemologie stel my in staat om betekenis kontekstueel te konstrueer en ek vind 

daarin my motivering om 'n lokale studie binne die gemeenskap van Bloemhof aan te pak. 

Hierdie epistemologie stel my ook in staat om vanuit die teologiese diskoers betekenis te 

kokonstrueer met ander vakdissiplines. 

Hierdie epistemologiese posisie is ook bepalend vir die navorsingsmetodologie. Voordat 

verdere bespreking plaasvind, word vervolgens eers aan die navorsingsmetodologie van die 

studie aandag gegee. 
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HOOFSTUK2 NA VORSINGSMETODOLOGIE 

2.1 Inleiding 

Hierdie is 'n postmodeme kwalitatiewe studie. In hierdie hoofstuk wat handel oor die 

metodologie wil ek eerstens kortliks kvk na die ontwikkeling wat daar was in kwalitatiewe 

navorsing in die verskillende tydsfases sedert die ontstaan van wetenskap en my dan 

daarvolgens posisioneer. Tweedens sal mv navorsingsmetodologie uiteengesit word. Hiema 

sal aan die doel, navorsingsprosedure en navorsingsproses van die studie aandag gegee 

word. Die navorsingsverloop sal ook verduidelik word. 

2.2 Kwalitatiewe navorsing - tydfases 

Kwalitatiewe navorsing het in vvf verskillende tvdfases opereer wat ook nog steeds in die 

hede funksioneer. naamlik die tradisionele (1900-1950 ), die modemistiese (1950-1970 ), 

onduidelike genre (1979-1986), krisis van heraanbieding (1986-1990) en die postmodeme of 

huidige fase (Denzin & Lincoln 1994:2). 

Opeenvolgende golwe van epistemologiese teoretisering het oor hierdie vvf fases beweeg. 

Die tradisionele era word geassosieer met die positivistiese paradigma. Die modemistiese en 

die onduidelike genre eras kan verbind word met die verskyning van post-positivistiese 

argumente. 'n Verskeidenheid van nuwe verklarende kwalitatiewe perspektiewe het 

terselfdertyd hul teenwoordigheid laat voel. Hierdie perspektiewe sluit in hermeneutiek, 

strukturalisme, semiotiek, fenomenologie, kulturele studies en feminisme. In die 

onduidelike genre era word die geesteswetenskappe sentrale hulpbronne vir kritiese 

verklarende teoriee en krv kwalitatiewe navorsing al hoe meer beslag. In die volgende era, 

die krisis van heraanbieding, sukkel navorsers om hulself en hul navorsingsprojekte in 
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refleksiewe tekste te lokaliseer. Die postmodeme era word gekenmerk deur 'n nuwe 

ontvanklikheid wat alle vorige paradigmas bevraagteken (Denzin & Lincoln 1994:2). 

Hierdie fases bring mee dat emge beskrywing wat kwalitatiewe navorsmg konstitueer, 

hierdie komplekse historiese velde moet verreken. K walitatiewe navorsing het verskillende 

betekenisse in elk van hierdie historiese eras. Hierdie studie word in terme van die idees 

van die postmodeme era gedoen. Ek sal egter in hierdie verband Richardson in Denzin en 

Lincoln ( 1994 :2) se kritiek, naamlik dat enige diskoers 'n bevoorregte plek het en dat 

enige metode of teorie 'n universele en algemene aanspraak op outoritere kennis kan he, 

voortdurend verdiskonteer. 'n Postmodeme navorsingsepistemologie, naamlik die sosiale 

konstruksiediskoers, sal hierdie studie en navorsingsmetodologie rig. Hoofstuk I het 'n 

motivering vir hierdie keuse aangebied. 

2.3 Navorsingsmetodologie 

As werkswyse vir hierdie navorsing word die kwalitatiewe navorsingsmetode gekies. Die 

woord kwalitatief benadruk prosesse en betekenisse wat nie streng ondersoek word in terme 

van kwantiteit, hoeveelheid, intensiteit of snelheid nie. Kwalitatiewe navorsers beklemtoon 

die sosiaal-gekonstrueerde aard van realiteit, die intieme verhouding tussen die navorser en 

dit wat bestudeer word, en die belemmerende situasies wat deur navraag geskep word. Hulle 

beklemtoon die swaar belaaide aard van navraag. Hulle soek antwoorde op vrae wat 

beklemtoon hoe sosiale ondervinding geskep word en betekenis daaraan gegee word. 

Denzin en Lincoln (1994:2) gee die volgende definisie van kwalitatiewe navorsmg: 

'Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic 

approach to its subject matter.' 

Uit hierdie aanhaling kan ons aflei dat kwalitatiewe navorsers realiteite bestudeer in hul 
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natuurlike omgewmg en poog om fenomena, in terme van die betekenisse wat mense 

daaraan gegee het, te interpreteer of te verstaan. Kwalitatiewe navorsing sluit in die 

bestudeerde gebruik en versameling van 'n verskeidenheid empiriese gegewens -

gevallestudies, persoonlike ondervindings, selfondersoeke, lewensverhale, onderhoude, 

asook waamemende, historiese, interaksionele en visuele geskrifte, wat roetine, 

problematiese tye en ervarings in individue se lewens beskryf Dienooreenkomstig laat 

kwalitatiewe navorsers 'n wye reeks van interathanklike metodes ontplooi, altyd hopend om 

'n beter resultaat te kry vir die studie waarmee hulle besig is. (Sien navorsingsprosedure vir 

'n verdere bespreking in hierdie verband.) 

K walitatiewe navorsing bied, myns insiens, die ideate metode vir hierdie studie, want 

navorsing word gedoen in die natuurlike omgewing en konteks. Deelnemers neem vanuit 'n 

lokale geloofsgemeenskap deel. Gesprekvoering en onderhoude vind binne elke gesin se 

historiese agtergrond en milieu plaas. Lewensverhale en persoonlike ondervindings sal 'n 

integrate deel van die dekonstruerende gesprek oor die diskoers, lief de, uitmaak. 

In die lig van die sosiale konstruksiediskoers wat as navorsingsepistemologie gekies is, word 

'n intersubjektiewe benadering vir hierdie kwalitatiewe navorsing gevolg. Sosiale 

konstruksie aanvaar dat die navorsers en nagevorsdes gelyke deelnemers is. Die deelnemers 

word dus nie blote objekte van die navorsing nie, maar medenavorsers. Guba en Lincoln 

(1989:13) beskryf hierdie proses soos volg: ' .. .its exercise unites the evaluator and the 

stakeholder in an interaction that creates the product of evaluation, .... '. 

Vervolgens 'n kyk na die doel van die studie. 

2.4 Die doel van die studie 

Omdat die navorsmgsvrae van hierdie studie lokaal en kontekstueel 1s (die Gemeente 
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Bloemhof), sal die doel van hierdie studie lokaal en kontekstueel gerig wees en sal dit dus 

ook voor oe he om invloed lokaal uit te oefen. Die gekose sosiaal-konstruktivistiese 

epistemologie en kwalitatiewe navorsingsmetodologie bied motivering om die doel van 

hierdie studie lokaal en kontekstueel te stel. 

Die doel van die studie is: Om narratief-histories vier gesinne van die Gemeente Bloemhof 

se verstaan van liefde te dekonstrueer. Narratief-histories dui op die verstaan van liefde oor 

generasies heen. Die invloed en totstandkoming van hierdie gesinne se bepaalde verstaan 

van liefde oor geslagte heen sal geekstemaliseer en gedekonstrueer word. 'n Tweede doel 

van my studie sal wees om die teologiese diskoers ten opsigte van liefde in hierdie gesinne se 

lewens uit te bou en te verbreed. Die oogmerk is dat die effek van hierdie dekonstruerende 

prosesse die afbrekende implikasies van die konflik-geteisterde huwelike en gesinne van 

hierdie gemeente positief sal bei:nvloed. 'n Verdere verwagting is dat die altematiewe verhaal 

wat binne die gesinsverband deur hierdie kokonstruksie tot stand sal kom, 'n bepaalde nuwe 

uitleef en verstaan van die liefdes-diskoers binne die geloofskonteks waarin ons woon, na 

vore sal bring. 

Dit bring die bespreking van die navorsingsprosedure op die tafel. 

2.5 Navorsingsprosedure 

Die sosiaal-konstruktivistiese epistemologiese vertrekpunt, naamlik dat betekenis in taal tot 

stand kom, bei:nvloed die keuse vir 'n prosedure. Die prosedure van die studie sal bestaan uit 

veelvuldige reflekterende gesprekke (Gergen & Gergen 1991:86; Roux 1996:22). Deur 

middel van hierdie veelvuldige reflekterende gesprekke word altematiewe betekenis geskep. 

Die eksternaliseringsmetode van White en Epston (1990:38) is gebruik om die reflekterende 

gesprekke 'n aanvang te laat neem. Hierdie ekstemaliseringsmetode sal gebruik word om die 

invloed van die verstaan van die tema, lief de, oor geslagte heen te dekonstrueer. 
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Aan die hand van 'n literatuurstudie sal aandag aan die sienswyses van verskillende outeurs 

oor die tema, liefde, gegee word. Vanuit die literatuurstudie is verskillende aksente oor die 

teologiese diskoers, liefde, geekstemaliseer. Hierdie aksente sal deel vorm van die 

veelvuldige reflekterende gesprekke. Deur middel van hierdie werkswyse sal die 

dekonstruksie van die teologiese diskoers, lief de, gefasiliteer word. 

Tydens wyksbyeenkomste het lidmate belanggestel in die keuse vir my skripsie-onderwerp. 

Ek bet die vraag beantwoord deur te verduidelik dat ek die invloed van 'n ander verstaan van 

liefde in die gemeenskap wil eksploreer. Die byeenkomste is meegedeel dat ek van vier 

gesinne gebruik sou maak met wie ek dan bierdie proses sou deurwerk. Ses gesinne het 

spontaan hulself gewillig verklaar om die proses te deurloop. Die eerste vier gesinne wat 

aangemeld bet, is as gespreksgenote vir die studie gebruik. Nadat toestemming van elke 

gesin onderling verkry is, is met elkeen gekontrakteer oor presies wat die inboud van die 

gesprekke sal wees. Die gesinne is meegedeel <lat die gesprekke reflektering oor die tema in 

gedagte het. Die aantal geleenthede waartydens gesprekke sal plaasvind, is verduidelik. 

Daar sal drie gesprekke in gesinsverband wees en 'n vierde gesprek sal plaasvind waar die 

onderskeie gesinne saam reflekteer oor die proses. 

2.6 Navorsingsproses 

Die navorsingsproses sal as volg verloop: 

In 'n eerste gesprek sal daar gesels word met gesinne oor hulle verstaan van liefde oor 

geslagte been. Met ander woorde, 'n narratief-bistoriese blik van lief de sal geeksploreer word. 

Die geneagram sal dien as kaart om die tema, liefde, oor geslagte heen te eksploreer. Die 

geneagram is 'n nie-bedreigende metodiek om mense se historiese narratiewe te verhaal. 'n 

Verdere twee vrae sal bierdie gesprek semi rig. Met watter metafoor sal jy jouselfbeskryf en 

hoe dink jy be'invloed jou verstaan van lief de die gesinsfunksionering? Wat belangrik is, is 
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<lat die gesinne deelnemers aan die projek is en nie objekte nie. In my epistemologie het ek 

die keuse gemaak vir die sosiale konstruksiediskoers, daarom is die gesinne medeskrywers 

van 'n alternatiewe verstaan van liefde. In die lig hiervan sal enige vrae of opmerkings van 

die deelnemers ook geeksploreer word. 

In die tweede gesprek sal daar eerstens reflektering oor die vorige gesprek plaasvind. 

Hierdie reflektering vind plaas om die moontlike alternatiewe betekenis wat tot stand gekom 

het te verhelder. Hierdie betekenisverwoording word die inleier vir die tweede gesprek. 

Verder sal sekere aksente van kontemporere teologiese skrywers se siening van liefde 

bespreek word. Bybelstudies en video's sal ook mede-gespreksgenote word. 

In die derde gesprek sal oor die invloed van die proses op elke gesin tot op hede gereflekteer 

word. Hierdie reflektering sorg vir 'n etiese kontrole sowel as 'n rigtinggewende maatreel. 

Die etiese van die postmoderne navorsingsmetodologie word hierdeur op die voorgrond 

geplaas. 

In 'n vierde gesprek sal al die gesinne die invloed van die onderskeie gesprekke saam 

bespreek. Die vraag wat hierdie gesprek sal rig is as volg: Wat het die gesprekke aan elke 

gesin gedoen? 'n Verdere vraag sal ook in die groep hanteer word, naamlik wat dit aan 

elkeen doen om die invloed van die gesprekke met mekaar te deel. Reflektering sal hieroor 

plaasvind. Omdat die navorsingsprosedure van veelvuldige reflektering gebruik maak om tot 

meervoudige kennis te kom, konstrueer die gesinne saam, en daardeur elke gesin apart, hul 

nuwe stories. In die hele proses sal daar kokonstruksie van nuwe stories in die 

verbondsgemeenskap plaasvind . 

Vervolgens eers 'n kyk na die hoofstuk-indeling om 'n idee te kry hoe die navorsingsproses 

gaan verloop. 
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2. 7 Navorsingsverioop 

Hoofstuk 1 - Inleiding en Wetenskapsposisionering 

Hoofstuk 2 - Navorsingsmetodologie 

Hoofstuk 3 - Prakties-Teologies en pastoraal-terapeutiese vertrekpunt 

Hoofstuk 4 - Literatuurstudie van lief de en temas wat 'n invloed op die verstaan 

van liefde het 

Hoofstuk 5 - Dekonstruksie van liefde 

Hoofstuk 6 - Die invloed van dekonstruksie en die skryf van nuwe stories in die 

vier deelnemende gesinne in die Gemeente van Bloemhof 

'n Bespreking van my prakties-teologiese en pastoraal-terapeutiese posisie sal nou volg. 
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HOOFSTUK3 PRAKTIES-TEOLOGIESE VERTREKPUNT 

3. I Inleiding 

Daar is verskeie prakties-teologiese diskoerse of benaderings wat in hierdie veld funksioneer. 

Burger (1991 :59) identifiseer in sy navorsing oor die stand van praktiese teologie in 

Suid-Afrika drie basiese benaderings. 'n Konfessionele benadering, waar die Skrif as enigste 

kenbron van prakties teologiese kennis beskou word; 'n korrelatiewe benadering waar 

gepoog word om die insigte van die Skrif te korreleer met empiriese insigte uit die sekulere 

wetenskappe; 'n kontekstuele benadering wat aansluiting by die situasie soek en wat deur 

middel van 'n situasie-analise konkrete verandering skep. Suid-Afrikaanse eksponente in 

hierdie verband is, Jonker (1981) die konfessionele benadering; Heyns en Pieterse (1990) 

die korrelatiewe benadering en De Gruchy (1988) die kontekstuele benadering. In die lig van 

die omvang van hierdie studie sal daar nie 'n gedetailleerde bespreking van hierdie 

benaderings plaasvind nie. 

My gekose epistemologie beinvloed my prakties teologiese pos1s1e. Vanuit die sosiaal 

konstruktivistiese epistemologie word betekenis in taal gekokonstrueer. Betekenis word dus 

voortdurend in 'n diversiteit van kontekste onderhandel. Narratiewe of stories is die 

struktuurvoertuie van hierdie betekenis (Gergen 1994: 189). Die sosiaal-konstruktivistiese 

epistemologie stel my dus in 'n posisie om by Gerkin (1984:97, 1986:61) se narratief

hermeneutiese praktiese teologie aansluiting te vind. Vervolgens 'n meer gedetailleerde 

bespreking van hierdie siening. 

3 .2 Narratief-hermeneutiese praktiese teologie 

Gerkin sien praktiese teologie as volg: 
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Practical theology, as here conceived, is the critical and constructive reflection on 

the life and work of Christians in all the varied contexts in which that life takes place 

with the intention of facilitating transformation of all life in all its dimensions in 

accordance with the Christian gospel. Practical theology, seen from a narrative 

hermeneutical perspective, involves a process of the interpretive fusion of horizons 

of meaning embodied in the Christian narrative with other horizons that inform and 

shape perceptions in the various arenas of activity in which Christians participate. 

(Gerkin 1986:61) 

Daar is vier komponente in hierdie definisie wat vir hierdie studie relevant blyk te wees. Die 

eerste is die kritiese en konstruktiewe refleksie. Dit verwys na die samesmelting van die 

betekenis- en doelwithorisonne van die Christelike, Bybelse sienings en verhale met antler 

horisonne van die gemeenskaplike lewe (Gerkin 1986:61 ). 'n Kritiese en konstruktiewe 

refleksie oor die verhale van liefde oor geslagte heen van die deelnemers in die Gemeente 

Bloemhof sal ondemeem word. Hierdie verhale wat as sosiale aktiwiteit oor geslagte heen 

kontekstueel tot stand gekom het, sal deur middel van die veelvuldige reflekterende 

gesprekke met die horisonne van 'n verskeidenheid van die geekstemaliseerde teologiese 

aksente oor die diskoers, liefde, in gesprek gaan. Hierdie ontmoeting van horisonne sal 

altematiewe verstaan van liefde fasiliteer. 

Gedurende die proses van horison-samesmelting is die tweede komponent, naamlik respek, 

vir antler horisonne van kardinale belang. Die uiterste respek vir antler betekenis-horisonne 

wat beliggaam is in die Christelike verhaal, moet deurgaans gehandhaaf word. Respek sal 

dan ook verder uitkring na antler horisonne asook sienings van die wereld en sy menslike 

aktiwiteite. Al wyer kringend sal respek vir antler persone ook deur die mede

gespreksgenote gehandhaaf word. Die smelting stem ooreen met 'n gesprek tussen mense 

met verskillende sienings, waartydens ook ooreenstemmende sienings ontdek sal word. In 

die studie kry ons die moontlikheid van gesprek enersyds, en in plaas van summiere 
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verwerping van ander se sienings, respek vir hierdie idees. Verantwoordelike Christelike 

interpretasie en handeling sluit altyd die moontlikheid in dat God deur die handeling van 

ander met my kan handel. Daarom, volgens Gerkin (1986:62), moet die individu altyd op 

die handeling van ander reageer asof dit die handeling van God kan wees. Kontekstueel kan 

vermeld word dat respek, soos hierbo uiteengesit, voortdurend gefasiliteer sal word tydens 

die gesprekke. Sien hoofstuk 4 punt 6 vir 'n verduideliking hoe hierdie komponent vir hierdie 

studie verdiskonteer is. 

Die vereniging van horisonne impliseer ook 'n mate van hermeneutiese suspisie oor al ons 

verstaan-horisonne; - selfs ons eie toe-eiening van die Christelike horison (Gerkin 1986:64). 

Die dialogiese gesprek as 'n derde komponent in die versmelting van horisonne het tot 

gevolg die ontbloting van blinde kolle wat misverstande tot gevolg het, ongestelde vrae wat 

geopper kan word, 'n nuwe openheid en 'n beter begrip vir ander se sienings. Die 

aanvaarding van verskillende sienings in die gesprekvoering deur die verskillende 

gespreksgenote, sal die bestaande manier van interpretasie bevraagteken. Hierdeur sal in die 

konflik geteisterde huwelike en gesinne 'n atmosfeer van verdraagsaamheid vir ander se 

sienings geskep kan word. 

Volgens Gerkin (1986:64) is die vergemakliking van transformasie van lewe 'n belangrike 

doel van die praktiese teologie. Die eerste vlak van bogenoemde definisie behels dat die 

Iewe gesetel is in strukture van tyd wat voortdurend in beweging is. Die tweede vlak is 

gekoppel aan die Christelike vlak waar die lewe altyd wagtend op transformasie is: Die 

Christelike verhaal handel oor God se belofte van verlossing en die aanvaarding van hierdie 

belofte sal lewe transformeer. In die lig daarvan dat hierdie studie 'n lokale studie in die 

gemeente Bloemhof is, sal daar 'n fokus wees op die transformasie van hierdie konteks. Die 

veelvuldige reflekterende gesprekke is juis as prosedure gekies om hierdie transformasie

proses te vergemaklik. My verwagting is dat hierdie transformasie-proses die huwelike en 

gesinne en daarmee ook die res van die gemeenskap, positief sal beinvloed. 
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Die pastorale beradingsposisie sal nou aandag geniet. 

3.3 Pastorale beraad 

3 .3. I Inleiding 

In hierdie gedeelte word die pastorale beradingsposisie van hierdie studie uitgespel. Aandag 

sal gegee word aan die pastoraal-narratiewe idees van Charles Gerkin (Gerkin 1984, 1986, 

1997). Narratiewe terapie soos deur White en Epston (1990) uitgewerk word tweedens by 

hierdie pastoraal-narratiewe vertrekpunt gei"nkorporeer en gemotiveer. Alvorens hierdie twee 

temas aan die orde kom eers 'n blik op hierdie studie se posisie in die rubriek pastorale 

werk. 

3.3.2 Pastorale werk en sy onderskeidings 

De Jongh Van Arkel (1988:1-11) maak drie onderskeidings ten opsigte van pastorale werk, 

naamlik onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale beraad. Heitink (1998: 18-19) maak op 

sy beurt twee onderskeidings naamlik 'cura generalis' en 'cura specialis'. Beide die outeurs 

vestig die aandag daarop dat hierdie slegs onderskeidings is en dat daar 'n noue relasie en 'n 

onlosmaaklike interafhanklikheid tussen die onderskeidings is. Geen hirargiese voorkeur is 

ter sprake nie (Heitink 1998:18, De Jongh Van Arkel 1988:10). 

3.3.2.1 Onderlinge sorg 

De Jongh Van Arkel (1988:1-11) is van mening dat onderlinge sorg (muta consolatio fratrum) 

die oorspronklikste en mees essensiele vorm van pastoraat is, die spontane sorgende 

handeling van gelowiges aan gelowiges. Hier aanvaar die een gelowige verantwoordelikheid 
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vir die ander en gee sodoende ook gestalte aan die belydenis van die gemeenskap van 

gelowiges. Heitink (1998: 18) sluit hierby aan met sy siening <lat die sorg wat mense aan 

mekaar verskuldig is primer gesien kan word as onderlinge pastoraat. Onder die rubriek 'cura 

general is' sluit hy De Jongh Van Arkel ( 1988: 1-11) se onderskeiding pastorale sorg in. 

3.3.2.2 Pastorale sorg 

Heitink (1998: 18) maak nie hierdie onderskeiding nie, maar bespreek die inhoud onder die 

rubriek 'cura generalis'. Volgens De Jongh Van Arkel (1988:6) is hierdie 'n sorgende aksie 

wat deel vorm van die opbou en versorging van die gemeente. In pastorale sorg word daar 

uitgereik na die persoonlike en geestelike nood van mense. Dit is 'n ondersteuning aan 

lidmate wat in een of ander nood verkeer, hetsy persoonlik of geestelik. Die mense wat 

hierby betrokke is, is die besondere ampte, sowel as pastorale medewerkers en vrywilligers 

uit die gemeente. Hier is daar sprake van 'n seleksie van mense en kundigheid. Teenoor 

onderlinge sorg is pastorale sorg 'n meer georganiseerde vorm van pastoraat en sluit aksies 

soos huisbesoek en siekebesoek in. 

Volgens Heitink (1998:18-19) is die woord sorg ontleen van die Latynse term 'cura 

animarum'. Enersyds verwys <lit na materiele sorg, soos om voorsiening te maak sodat die 

mens solank moontlik selfstandig kan bly. Andersyds verwys die term na immateriele sorg, 

bedoelende die liefdevolle aandag van ampsdraers aan individuele lede van die kerk. 

Hierdie sorg het die geestelike funksionering van gelO\viges in gedagte, ook hul wel en wee, 

hul geloof en hoop, hul moeite en verdriet en hul angs en pyn. Bogenoemde twee 

komponente skep dan ook by uitstek die geleentheid waar daar in hierdie studie getrag sal 

word om deur gesprekvoering met gesinslede die onderlinge sorg na die voorgrond van hulle 

lewens te bring. Pastorale sorg kan ook terselfdertyd op informele wyse behartig word. 
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3.3.2.3 Pastorale beraad 

Ek stem saam met De Jongh Van Arkel (1988:7) dat pastorale beraad op die tersiere vlak 

van pastoraat le en beweeg in die veld van hulpverlening deur ander beroepe. In teenstelling 

met die ander twee vorme van pastoraat, is pastorale beraad 'n meer gespesialiseerde vorm 

van hulp wat ook meer as een gesprek tot gevolg het. Hierdie is 'n sorgende aksie aan 

individue, pare en gesinne wat worstel met brandende geloofs- en lewensvrae. In hierdie 

worsteling het mense probleme met hulleself, met God en met antler. Hoewel dit in ons land 

aanvaarbaar is dat persone wat gespesialiseerde pastoraat in spreekkamers verrig, hulle los 

maak van die kerk, is die terrein van die pastorale beraad, die gewone gemeentelike 

konteks. Dit kan ook kategoriaal plaasvind, byvoorbeeld aan 'n gevangenis of inrigting vir 

gestremdes en in die laaste plek kan dit in 'n bepaalde gebied, byvoorbeeld die gebied van 

die ring of die sinode verrig word. 

Die konklusie waartoe De Jongh Van Arkel (1988:10) kom, is hoewel daar 'n onderskeiding 

tussen die drie vorme van pastoraat is, kan daar nooit van 'n hierargie sprake wees nie. Die 

een vorm van pastoraat is nie hoer of beter en van meer waarde as die ander nie. Hierdie is 'n 

meer funksionele onderskeid om te se dat elkeen van die drie vorme 'n eie aard vertoon. 

Omdat daar vir pastorale beraad 'n besondere vaardigheid nodig is, beteken dit nie dat dit 

belangriker as enige van die ander twee vorme is nie. Tussen die drie is daar 'n 

onlosmaaklike en interafhanklike wisselwerking wat ook nie 'n waterdigte skeiding het nie. 

Volgens De Jongh Van Arkel (1988:11), en daarmee stem ek saam, kan 'n pastorale 

sorgsituasie oorgaan in pastorale beraad en andersom. 

Heitink (1998:18) sluit aan by De Jongh Van Arkel met sy siening dat die individuele 

pastoraat ('cura specialis') toevertrou word aan die begeleiding wat die pastor bied aan lede 

van die gemeente in hulle geestelike nood. Hierdie soort pastoraat word gerig op die 

individu, huwelike en gesinne en spits toe op geestelike <liens. Die begrip geestelik, verwys 
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na smgewmg, lewensbeskouing, religie en geloof Wat mense as sinvol beleef is, 

samehangend met 'n bepaalde lewensorientasie, wat uitdrukking vind in 'n lewensvisie. 

Hierdie pastoraat is nie soseer gemik op die algemene lewensbeskouing of religie nie, maar 

wel op die wyse waarop die begrippe vanuit die Christelike geloofstradisie verstaan en 

toegepas word. Verder word dit toegespits op mense met ingrypende ervarings van krisisse 

ofverliese. In sulke omstandighede word die pastor gekonfronteer met vrae soos: Waarvoor 

leef ek?, Wat gee my hoop?, Hoe kan ek sin gee aan dit wat my oorgekom het?, Wat 

beteken geloof onder hierdie omstandighede? 

Hierdie studie se fokus sal binne wat De Jongh Van Arkel (1988:7) pastorate beraad en 

Heitink ( 1998: 18) individuele pastoraat noem, realiseer. Soos vroeer genoem, sluit <lit nie 

die realisering van die ander twee onderskeidings uit nie. 

3. 4 N arratiewe pastorale beraad 

3 .4. 1 Inleiding 

Van Gerkin (1986) se narratiewe hermeneutiese idees is vroeer in hierdie hoofstuk meer 

volledig uitgewerk. Vervolgens 'n kort beskrywing van Gerkin se narratiewe pastorale idees 

en 'n motivering vir die gebruik van White en Epston ( 1990) se narratiewe idees. White en 

Epston (1990: 1-35) se narratief-terapeutiese idees vorm die basis van hierdie studie se 

pastorale beradingsmetodologie en ontvang meer gedetailleerde aandag. 

3. 4. 2 N arratiewe hermeneutiese pastoraat 

Hierdie studie sluit by Gerkin (1986) se siening aan <lat stories werklikheid konstitueer en <lat 

menslike ervarings in tyd deur stories gekonstitueer word. Gerkin (1986:52) stel dit so: 'By 
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means of stories of the self and of the world around us we hold together events, persons, and 

experiences that would otherwise be fragmented. To be a person is therefore to live in a 

story.' Tydens pastorate gesprekke is verskeie stories in 'n voortdurende hermeneutiese 

proses. Dit gaan oor 'n proses van interpreteer en verstaan (Heitink 1998:69). Die verhaal 

van die christelike geloofsgemeenskap met sy diversiteit van verhale ( die Bybel en 

teologiese tradisie) is voortdurend met die verhaal van gelowiges van die geloofsgemeenskap 

in gesprek. Hierdie hermeneutiese proses sluit ook gesprek met verhale buite die metafore 

van die christelike geloofsgemeenskap in. 

Die narratiewe ontwerp van White en Epston ( l 990) is 'n sogenaamde buitegesprek/verhaal 

wat deel uitmaak van die hermeneutiese posisie van hierdie studie. White en Epston (1990: 

1-35) bied 'n goed uitgewerkte narratiewe metodologie wat die narratiewe pastorale idees van 

Gerkin ( 1984, 1986, 1997) myns insiens komplimenteer. Gerkin verduidelik en motiveer 

die moontlikheid van hierdie konklusie as volg: 

A rather imperfect analogy has often occurred to me in thinking about this matter as it 

implies specifically to the pastor's use of non-christian theories and methods of 

helping people resolve life problems. In certain ways it is like learning to speak a 

second language. The second language offers a new and different set of nuanced 

meanings that can be immensely illuminating of one's view of the world. The new 

language can greatly influence one's relationships and approaches to problems. 

Nevertheless, there will be times when one is moved to return to one's native 

language to find one's bearings. The analogy is apparent. For the Christian pastor the 

native language is Christian theological language. 

Gerkin (1997:149) 

'n Meer volledige bespreking van White en Epston (1990) se idees volg. 
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3.4.3 Narratiewe terapie 

McLean (1997: 16-18) beskou die bekendstelling van die narratiewe metafoor in familie

terapie as die werk van White en Epston (1990), Anderson en Goolishian (1988;1992) en 

Tom Andersen (1987). Volgens haar het Michael White die narratiewe dimensie in 

samewerking met David Epston in familie-terapie in die postmodeme wereld ingebring deur 

die ontwikkeling van die narratiewe terapie. Die narratiewe metafoor veronderstel dat mense 

hulle lewens leef deur die stories wat hulle van hulself vertel. Gewoonlik bring die klient 'n 

dominante storie na die terapie wat probleemgesentreerd is en die probleemvrye ervaringe 

van 'n persoon ignoreer. Dominante stories in mense se lewens het die vermoe om die 

positiewe ervaringe van mense te verberg. Sy gebruik Chasin en Roth se idees wat hierby 

aansluit: 'As experiences that do not fit with the dominant story are filtered out, so too are 

the positive attributes, such as strength and courage' (McLean 1997: 17). 

Volgens McLean (1997:17), gebruik White Bateson se idee van 'maps' om te se dat 'n storie 

'n beskrywing is wat oor tyd gevorm word. Volgens White en Epston (1990) beweer Bateson 

ons kennis van die wereld word gebere of gedra in verskillende verstandsbeskrywings en dat 

elkeen 'n verskillende beskrywing of vertolking van die werklikheid gee. 

Daar word gedink dat mense betekenis aan hulle lewens gee deur ervaringe oor tyd te 

rangskik om by 'n duidelike betekenis van hulle belewinge of ervaringe uit te kom. Hierdie 

persoonlike betekenis van mense help hulle om hulle daaglikse lewe te organiseer, nuwe 

ervaringe te interpreteer en kennis van hulself en die wereld te sirkuleer. Hierdie 

ontwikkeling van 'n persoon se storie vorm die basis van identiteit. Die ontwikkeling van 

die narratief sluit 'n proses in waarin ervaringe wat pas by persone se stories, gekies word en 

die ervaringe wat nie inpas nie, verwerp word. White en Epston (1990: 12) is van mening dat 

as gevolg van vele redes, daar stories van mense is wat nooit in woorde omgesit word nie en 

hierdie ervaringe en belewinge bly onverteld. Stories is vormend en konstituerend in mense 



se Iewens. White en Epston (1990: 11) se narratiewe m mense se Iewens bepaal hulle 

interaksie en verhoudings. 

3.4.3.1 Narratiewe terapie: Metodologie 

O'Hanlon (1994:25-26) se die voordele van die narratiewe terapie is dat dit 'n betekenisvolle 

opeenvolging van vrae, wat aanhoudend 'n bevrydende effek op mense het, verskaf. Hy 

vergelyk die terapeutiese sessies met die bou van 'n boog. Indien jy die laaste steen vroeer le 

sonder om geduldig tyd te spandeer dat die vorige steen in sy plek is, sal die boog 

inmekaarval. Hy verstaan die fundamentele strukture van die narratiewe benadering as volg: 

- Die samewerking met die persoon of familie begin deur ooreen te kom op 'n 

wedersyds aanvaarbare naam vir die probleem; 

- Personifieer die probleem en toegedigte neerdrukkende voomemens en taktieke; 

- Ondersoek hoe die probleem ontwrigting, dominering en ontmoediging saai; 

- Ontdek tye wanneer 'n klient nie ontwrig, gedomineer of ontmoedig was deur die 

probleem nie; 

- Soek historiese, opbouende bewyse om 'n nuwe beeld van die klient aan te dui, 

wat hom/haar as bekwaam om probleme te hanteer, erken; 

- Klient en familie word uitgelok om te spekuleer oor die toekoms van hierdie nuwe, 

bekwame persoon; 

- Vind of skep 'n gehoor vir die observering van hierdie nuwe identiteit of nuwe 

storie. 

'n Belangrike narratiewe kaart in die fasilitering van probleemgesprekke is die konsep van 

ekstemalisering. Hierdie narratiewe kant word ruim tydens hierdie studie gebruik en verdien 

verdere aandag. 
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3.5 Narratief en ekstemalisering 

Volgens O'Hanlon (1994:24), moedig Epston sy kliente aan om metafore te kies om hul 

probleemsituasies te beskryf Sodoende word die probleem geeksternaliseer. Hy verduidelik 

eksternalisering as volg: 

- Eksternalisering verskaf'n manier om die klient te beskou asof daar dele van 

hom/haar is wat onaangetas is deur die probleem. Outomaties skep dit die 

beskouing dat die persoon verantwoordelik is vir die keuses wat hy/sy doen in 

verwantskap met die probleem; 

- As die klem vanaf die klient na die probleem verskuif, verander 'n negatiewe 

beskouing van die klient na 'n positiewe; 

- Tereg stel O'Hanlon (1994:23), sy credo vir narratiewe benadering in terapie: 'The 

person is never the problem; the problem is the problem'; 

- Eksternalisering help ook terapeute om vinnig vertrouensverhoudinge met 

moeilike kliente op te bou; 

- O'Hanlon (1994:24), verwys na die Kanadese familie-terapeut Karl Tomm, 

wat se die proses van eksternalisering is eintlik baie eenvoudig maar is ook uiters 

moeilik. Dit is maklik om die probleem van die klient van sy identiteit te skei. 

Wat gekompliseerd en moeilik is, is dat die middele waardeur dit bereik kan 

word, delikaat is. 

Volgens McLean (1997:20), is eksternalisering van 'n probleem in die narratiewe terapie nie 

'n manier om verantwoordelikheid te ontduik nie, maar eerder om kliente die uitnodiging te 

hied om te besef dat hulle 'n aparte maar voortdurende verhouding het met wat hulle 

geeksternaliseer het. Dit beteken dat hulle mag het om dit wat mag oor hulle gehad het te 

aanvaar of om dit teen te staan. 

'n Tweede belangrike kaart in die narratiewe proses is die idee van dekonstruksie. 
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3. 6 N arratief en dekonstruksie 

In narratiewe terapie IS, volgens McLean (1997: 17), dekonstruksie die idee om die 

probleemgesentreerde narratief wat die klient se lewe beheers/oorheers, eenkant te plaas. 

Literere dekonstruksie is gebaseer op die opvatting dat taal benede ons alledaagse vlak van 

bewustheid funksioneer om betekenis te skep. Daarteenoor gee dekonstruksie in terapie 

aandag aan alternatiewe betekenisse agter die klient se storie. Alternatiewe betekenisse word 

dan deur die terapeut beklemtoon om sodoende moontlikhede te skep vir verandering. 

Deurgaans in die gesprekke wat volg in hierdie studie, sal die alternatiewe betekenis wat na 

vore kom ook beklemtoon word om sodoende verandering en ander verstaan na vore te bring. 

Die wederkerende probleem by dekonstruksie is die van teenwoordigheid, 'presence', met 

ander woorde die veronderstelling dat sekere woorde en gedagtes na spesifieke dinge 

refereer. Dekonstruksie beskou hierdie bogenoemde veronderstelling van teenwoordigheid 

as die fondament van alle Westerse kultuursisteme. Indien ons wil leer vanuit dekonstruksie, 

moet ons die siening dat sekere woorde of uitdrukkings na spesifieke dinge refereer, laat 

vaar. 

Dekonstruksie, volgens White (1991:121-122), IS die prosedure waardeur die 

vanselfsprekende reahteite en praktyke omver gewerp word. So ook die sogenaamde 

waarhede wat ontstaan vanuit omstandighede en kontekste en die niksseggende manier van 

gesprekvoering wat vooringenomenheid en vooroordele verberg. Volgens horn word deur 

middel van dekonstruksie die sogenaamde 'waarhede' en 'praktyke' dikwels as vreemd bewys. 

In aansluiting hierby stel Freedman en Combs (1996: 56-58,120), dat wanneer daar met 'n 

eksternaliserende houding geluister word na narratiewe, het dit 'n kragtige dekonstruktiewe 

effek. Dekonstruktiewe vrae help mense om hul stories te vertel of om dit in 'n antler 

perspektief te sien. Vrae soos: vertel my meer daarvan?; watter invloed het <lit op jou 
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gehad?; hoe het dit jou laat voe!?; is vrae wat tydens dekonstruksie gevra kan word. 

Dekonstruksie, volgens Freedman en Combs (1996:120), help mense om hut stories te vertel 

of om dit in 'n ander perspektief te sien. Menige van die dekonstruktiewe vrae lei mense tot 

'n breer insig, deurdat die geskiedenis, konteks en die uitwerking van hut narratiewe na vore 

gebring word. Freedman en Combs (1996:56), stateer dat dekonstruksie die natuurlike en 

onafwendbare neweproduk van terapeute se pogings is om mense se lewensverhale te 

verstaan. Wanneer dubbelsinnighede of gapings in verhale na vore tree, word deur 

dekonstruksie die spasie geskep vir verplasing of verandering van stories. Freedman en 

Combs (1996:57), se oortuiging is dat dekonstruktiewe vraagstelling mense nooi om hul 

stories vanuit verskillende perspektiewe te sien: om waar te neem hoe die stories 

gekonstrueer is, wat die beperkinge van die storie is en die ontdekking dat daar ander 

moontlikhede vir hul narratiewe is. Klient en terapeut ontdek dat narratiewe nie noodwendig 

die essensiele waarheid is nie, inteendeel, dit is konstruksies wat herstruktureer kan word. 

Freedman en Combs (1996:58), is van mening dat terapeute voortdurend reflektering moet 

doen oor die diskoerse, wat deur wanopvattings gevorm word oor wat moontlik die waarheid 

1s, en die invloed wat hierdie narratiewe op hul lewens het en gehad het. Nuwe 

moontlikhede moet gedurig gesoek word. 

Hierdie beginsels van dekonstruksie sal voortdurend in die gesprekke na vore kom tydens my 

studie. 

3. 7 V oordele van die narratiewe benadering vir die pastorale terapie 

Volgens MacDonald ( 1998: 1 ), is die voordele van narratiewe terapie die volgende: 

- Verminder die onproduktiewe konflik tussen persone, insluitend die twispunt 

oor wie verantwoordelik is vir die probleem; 

- Ondermyn die gevoel van mislukking by die klient wat, ten spyte van alle pogings 
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aangewend, nie daarin kon slaag om die probleem op te los nie; 

- Baan die weg vir samewerking tussen persone, verenig hulle in die stryd teen die 

probleem en om die invloed daarvan op hulle lewens te ontsnap; 

- Open nuwe moontlikhede vir persone om daadwerklik te werk om hul lewens en 

verhoudinge te bevry van die probleem en sy invloed; 

- Bevry mense sodat hulle 'n ligter, meer effektiewe en minder spannende 

benadering teenoor die probleem het; 

- Verskaf opsies vir dialoog, in plaas van monoloog, in verband met die probleem. 

Algaande leer die klient om hom-/haarself te sien in die lig van die nuwe keuse waartoe 

gewerk word en dit kan binne 'n paar sessies gebeur of oor langer periodes. Narratiewe 

terapie is nie 'n kort suksesgeorienteerde terapeutiese benadering nie, maar hou oor langer 

periodes aan todat beide klient en terapeut tevrede is. 

Met hierdie inligting van die studie tot ons beskikking gaan in die volgende hoofstuk eers 

verskillende sienings oor liefde aan die orde gestel word, en in die empiriese werk wat 

daarop volg, sal die teorie telkens gekontekstualiseer word. 
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LITERATUURSTUDIE VAN LIEFDE EN 

TEMAS WAT 'N INVLOED OP DIE 

VERSTAAN VAN LIEFDE HET 

In hierdie hoofstuk wat handel oor die literatuurstudie gaan ek eerstens kyk na die literatuur 

wat vir die studie gebruik word en 'n indeling daarvan maak. Tweedens word vanuit die 

gesprekke die relevansie met die literatuur aangetoon en laastens na elke gesprek sal daar 

reflektering oor die hele proses wees. 

In die gesprekke sal die vraagsteller en die deelnemers medeskrywers van die storie wees. 

Aan die einde van elke gesprek sal die temas wat aan die orde gekom het in kursief 

weergegee word. Reflektering oor die hele proses sal in blok weergegee word. 

Vir die doel van hierdie studie is daar 'n seleksie uit die literatuur gemaak en sal in die loop 

van die hoofstuk aangetoon word waarom hierdie seleksie as relevante literatuur gekies is. 

Die literatuur wat hier verreken is, is nie al kennis wat daar oor liefde bestaan nie. Die 

toepaslikheid van die literatuur het my genoodsaak om 'n bepaalde seleksie te maak en die 

gebruik daarvan te verduidelik. 

In my gesprekke met mense, waarvan die meeste lidmate van die NG Kerk Bloemhof is, en 

na die lees van verskeie skrywers se menings oor liefde, het dit vir my al duideliker geword 

dat daar uiteenlopende diskoerse oor liefde is en verskillende eienskappe aan liefde toegedig 

word. In die gelese literatuur kan ek die leesstof in drie groepe indeel om ook 'n verloop en 

groei aan te dui, maar ook om 'n onderskeid te maak tussen algemene sienings en teologiese 
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s1emngs. Vir die dekonstruksieproses 1s beide algemene s1enmgs sowel as teologiese 

s1enmgs, belangrik. 

Die gekose literatuur wat hier onder bespreek word veronderstel nie volledigheid nie, maar 

is 'n gekose ekskursie in die magdom van moontlikhede. Hierdie kennis is ook tydens die 

gesprekke gebruik om by wyse van koinoniale konstruksie (Roux 1996:94), liefde te 

dekonstrueer. Die invloed hiervan word tydens die evaluerende reflekterende gesprekke 

aangedui. 

Die drie hoofgroepe waaronder ek die inligting verdeel is die volgende: 

- Algemene sienings oor liefde 

- Historiese transtemporele verloop van liefde oor geslagte been 

- Teologiese sienings van liefde 

Die ekskursie oor die woord "liefde" hou veral verband waar die betekenis hiervan relevant is 

vir die invloed daarvan op verhoudings. 

Eerstens 'n kyk na die algemene sienings oor liefde. 

4.2 Algemene sienings oor liefde 

4.2. l L L Altman 

In die beantwoording van die vraag na wat liefde is, se Altman (1977:35-51) was <lit vir die 

meerderheid van die mensdom 'n soete misterie waarvan die teenwoordigheid 'n wonderwerk 

en die afwesigheid 'n ramp was. Vir filosowe voor en na Plato, was liefde die voorwerp van 

emstige ondersoeke en beredeneringe, as sou <lit of waansin of die enigste weg vir sieleheil/ 

behoud wees. Vir digters deur die eeue heen, was liefde die rede vir ekstase, teleurstelling 
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of emstige verwarring. 

Liefde bet sy onbetwisbare biologie, sy moontlike cbemie, sy klaarblyklike fisiologie en wat 

beskou kan word as sy anatomie. Dit het geen wetenskaplike psigologie gehad totdat Freud 

sy navorsing oor die diepte van menslike gedrag begin het nie. Instinktiewe-dryfVeer en 

libido teorie skyn soms te aanvaar dat met sy bekende oorsprong in seksuele dryfvere, die 

essensiele aard van liefde as vanselfsprekend aanvaar kan word. Altman verskil van so 'n 

siening en bevraagteken dit. Hy stem met Bergmann ( 1971) en Benedek ( 1970) saam wat die 

aandag vestig op die skaarsbeid van bydraes tot, of die gebrek aan, die ontwikkeling van 'n 

samehangende teorie oor die spesifieke onderwerp van die lief de. Hy se die feit bly staan dat 

die fundamentele struktuur van liefde net so ontwykend bly soos in die verlede, selfs vir die 

wat dit ervaar of observeer het. 

Altman maak die uitspraak dat hy ook kettery pleeg in die sin dat hy die woord, liefde, 

gebruik sonder dat hy in staat is om 'n definisie daarvan te gee. In sy soeke na 'n definisie bet 

hy met verskeie van sy kollegas oor die vraag: Wat is liefde? gedebatteer. Hoewel die vraag 

ongemak by baie mense veroorsaak, is daar ook 'n verskeidenheid van antwoorde oor liefde. 

Een stateer ondubbelsinnig dat die vraag oorbodig is, omdat almal weet wat liefde is. Ander, 

boewel hulle nie belang gestel het om lief de te definieer nie, sien lief de as 'n noodsaaklik

beid, 'n geskenk of as 'n einddoel wat sonder twyfel begeerlik is. Dit skyn asof hulle 'n byna 

teologiese kwaliteit toevoeg aan liefde - Iiefde is goed, liefde is behoud, daarsonder is daar 

geen hoop of normaliteit vir die mensdom nie. 

Hoewel Altman ook Freud (1892-1940) se sienings van liefde bespreek, wou hy horn nie aan 

'n absolute siening van liefde verbind nie. Wie kan se dat liefde vir byvoorbeeld musiek, 

skoonheid in emge vorm, intellektuele beredenering, of 'n elegante wetenskaplike 

demonstrasie, nie net so bevredigend is soos, of dat dit nie vergelyk kan word met, die lief de 

van een persoon vir 'n ander nie? 



31 

4.2.2 R J Morais en AL Tan 

Morais en Tan (1980:1221-1222), het 'n studie in 1978 onder 'n groep Amerikaanse Kollege 

studente gedoen wat gepoog het om vas te stel wat hulle (mans en vroue) as die ideale' 

romantiese liefdesverhouding beskou het. Hulle moes verskillende rolmodelle evalueer, 

naamlik: 

1. Hoe mans teenoor hul vroue moet optree. 

2. Hoe vroue teenoor hulle mans moet optree. 

3. Hoe kerels teenoor hulle meisies moet optree. 

4. Hoe meisies teenoor hulle kerels moet optree. 

Die volgende data is na vore gebring deur analisering: 

Eerstens het mansstudente minder onafhanklikheid verlang as wat meisies bereid was om 

hulle toe te staan. Inteendeel, meisies het van mans verlang om hulle (meisies) se 

onafhanklikheid meer te respekteer as wat mans van meisies verwag het om hulle (mans) s'n 

te respekteer. 

Tweedens het meisies gevoel mans moet meer sensitiwiteit teenoor meisies toon terwyl mans 

weer gevoel het meisies behoort meer sensitiwitiet teenoor mans te toon. 

Derdens het meisies gevoel dat hulle minder opgeneem en minder deel van hulle maat se 

alledaagse lewe moet wees. Mans het in 'n mindere mate so gevoel. 

Laastens het meisies gevoel dat mans meer warmte en minder idealisering van vroue moes 

toon. Mans het dus 'n meer tradisionele siening van die ideale romantiese liefdesverhouding 

as meisies. Mans hou van afhanklike, sensitiewe vroue wat opgeneem word in hul daaglikse 

bestaan en het nie 'n baie hoe verwagting vir hul eie onafhanklikheid nie. Die meisies hou 
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van meer onafhanklikheid vir beide partye en dink dat vroue minder afhanklik van mans 

moet wees en dat mans meer sensitief teenoor vroue behoort te wees. 

'n Gedeeltelike verklaring vir bogenoemde kan in die verandering van ekonomiese rolle van 

mans en vroue wees. Soos vroue ekonomiese onafhanklikheid van mans verkry, kan 

aanvaar word dat hierdie onafhanklikheid hulle persoonlike verhoudings sal beinvloed. 

Hierdie verskille mag hydra tot die vele probleme wat ondervind word m romantiese 

verhoudings ! 

4.2.3 MC Dillon 

Dillon (1983:134-149), bespreek drie tipes liefde naamlik: romantiese, blywende en ware 

lief de. 

4.2.3.1 Romantiese lief de 

Hy se romantiese Iiefde groei op afstand en skeiding. Dit is belangrik dat romantiese 

minnaars mekaar nie ken nie. Die persoon moet naby wees in 'n fisiese sin, maar metafisies 

verwyder, ver weg, onverkrygbaar en verbode. Romantiese minnaars begeer nie die 

geliefde nie, maar eerder die ondervinding om verlief te raak. Die romantiese minnaar is 

verlief op die liefde. Romantiese liefde is nie blywend nie en is onversoenbaar met die 

huwelik. Romanse kan nie volgehou word in 'n langtermyn verhouding nie, want 

familiariteit is onverenigbaar met misterie, met die tipe metafisiese afstand wat romanse 

benodig. 
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4.2.3.2 Blywende liefde - die aard daarvan 

As die liefde werklik is, sal dit bly bestaan. Die tradisionele kriteria wat gebruik word om 

die egtheid van liefde te toets, is permanentheid. Die probleem met die kriteria is <lat dit nie 

toegepas kan word wanneer dit die meeste nodig is nie. 'n Paartjie wat wil trou kan nie die 

egtheid van hulle Iiefde met hierdie kriteria toets nie. Hulle kan net wil, <lat hulle liefde bly 

bestaan. Wilskrag kom dus hier ter Sprake. Liefde is iets wat met my gebeur, se Dillon, 

sonder dat ek daarvoor verantwoordelik gehou kan word. Ek kan belowe om saam met jou te 

lewe, jou te versorg en te troetel - maar kan ek belowe om jou lief te he? Hierdie antwoord 

se Dillon, is nie duidelik nie. 

4.2.3.3 Die voortreflikheid van Romantiese en Blywende liefde 

Dieselfde struktuur onderle beide liefdes, alhoewel die struktuur op verskillende maniere 

werk in die twee modelle. Vir die romantiese minnaar verseker voortreflikheid erotiese 

belang en begeerte deur die ander een buite homself te plaas en haar misterie, 

onverkrygbaarheid en metafisiese afstand te verseker. Vir blywende liefde plaas die 

voortreflikheid van die verhouding dit buite die moontlikheid van verandering of verval. Die 

twee houdings is onderling uitsluitend. Hulle is onversoenbaar met mekaar. Beide tipes 

Jiefde is athanklik van 'n voortreflike basis; hulle wil beide Iiefde he wat berus op iets buite 

hulle beheer. Een wil besit he wat permanent buite sy bereik is en die ander wil he 

ontvreemding moet altyd uitgesluit wees. 

4.2.3.4 W are/Outentieke lief de 

In ware liefde bestaan die voortreflikheid van die verhouding buite die manipulasie ofbeheer 

van enige van die minnaars. Dit is 'n produk van dialoog en groei. Dit oortref mekaar, maar 
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kan me voortbestaan sonder die volgehoue pogmgs van beide me. Die mmnaars se 

bevestiging van mekaar is 'n bevestiging van die verhouding: of en hoe die verhouding 

voortbestaan, hang afvan hoe die minnaars voortgaan om mekaar te verseker. Ware liefde is 

nie iets waarin jy val nie. Dit is aktief, dit vereis die strewe vir dialoog en die 

self\roortreflikheid om die ander te leer ken. Die minnaar moet uit sy eie solipsistiese houer 

klim en leer om buite homself te sien en die realiteit van sy geliefde te verstaan. Lief de is 'n 

aktiwiteit, 'n onderwerp van my wilskrag: om te begin Iiefhe - en te stop - is dinge waarvoor 

die minnaar verantwoordelik is. Siekte en ongelukke kan mense so verander dat erotiese 

liefde vir daardie persoon onmoontlik word. Lojaliteit en sorg kan die verhouding volhou, 

maar dit is lankal nie meer ware erotiese liefde nie. Ware erotiese liefde kan voortbestaan 

volgens die bogenoemde maar niks kan <lit waarborg nie. Of <lit moontlik is vir twee 

individue om waarlik en blywend lief te he in die konteks van 'n huwelik, hang van die 

individu self af. 

4.2.4 FM Cancian en SL Gordon 

Volgens Cancian en Gordon (1988:308-338), het vrouetydskrifte in die VSA gepoog om 

vroue te sosialiseer tot die behoorlike ervaar en uitdruk van emosies. Onderdrukking van 

aggressie en selfopoffering was die boodskap en het vroue se magteloosheid beklemtoon. 

Daar was ook die aanname dat dit die vrou se verantwoordelikheid is om huweliks-emosies 

te hanteer. In hierdie terme was emosie-norme in tydskrifte standhoudend deur die eeue 

heen. 

Met verloop van tyd het hierdie tydskrifte vroue egter aangemoedig om hulself te ontwikkel 

en om hul belange, aggressie en begeertes meer uit te druk. Die nuwe norme het die 

gevoelens meer aangemoedig. 

'n "Zig-Zag" patroon van verandering word gedurende die eeu waargeneem. Wat geassosieer 
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word met golwe van politieke liberalisering en oppress1e. Wanneer die outoriteit van 

regerings bevraagteken is, is die outoriteit van mans oor vroue bevraagteken. 

Liefde en aggressie is die mees intense emosies wat deur huweliksmaats aangevoel word. 

Daar mag geen objektiewe korrekte manier wees om hierdie emosies te bestuur nie. Die 

spesifieke bestuurstegnieke wat egter deur vroue en mans gevolg word sal die balans van 

regte en verpligtinge in die huwelik tussen man en vrou bernvloed. Daarom is dit van 

kardinale belang <lat ons groter insig in die prosesse sal kry waardeur emosionele kulture 

geskep word, versprei word en verstaan word. 

Uit bogenoemde keuse van literatuur sal wanneer die gesprekke aan die orde kom, die 

ooreenkomste met die algemene sienings oor liefde aangetoon word. Dit bring ons by die 

volgende tema naamlik, die historiese, transtemporele en generatiewe verloop van lief de. 

4.3 Historiese transtemporele verloop van liefde oor geslagte heen 

4.3.1 NL Gaylin 

Volgens Gaylin (1991:143-158), is die huwelik 'n openbare en bewustelike neem van 'n 

lewensmaat uit die teenoorgestelde geslag. Geen antler sosiale instelling is so eie aan en 

kenmerkend van die mensdom nie. Dit verskaf die universele handhawing van 

verantwoordelike intimiteit en die oorbrugging van generasies. Dit is ook bykans die enigste 

oorblywende vesting van sekuriteit - die veilige hawe van lief de en vertroue. 

Deur die lewensvatbaarheid van die huwelik te bevraagteken, word ons beskawing 

bevraagteken. Hoe ons die instelling van die huwelik verander en gebruik om aanpassing in 

ons modeme wereld te vergemaklik, is 'n werklike twispunt. Ons tree nog in die huwelik, 

skei meer dikwels en hertrou, gedurig op soek na die regte verhouding en blywende 
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verbintenis. Die romantiese soeke na die ideale verhouding tussen man en vrou spreek van 

wie ons is en waarheen ons beweeg. 

Die huwelik is sigbaar verskillend van enige antler vorm van monogamie. Dit is 'n bewuste 

kontrak met 'n eksplisiete verlede en 'n onbekende toekoms. Dit is 'n transtemporele 

oorbrugging van die verlede (deur die erkenning van die voorvaders/afkoms ), die hede ( deur 

die saambinding van individue en families) en die toekoms ( deur afwagting op erfgename ). 

Bewuste transtemporaliteit en historisiteit stel die huwelik in staat om individue, generasies, 

families, gemeenskappe en selfs koninkryke te oorbrug en te verbind. Die huwelik en gesin 

is die sosiale paradigma, die hoeksteen in die boog van beskawing. 

Die aard van die ouer-kind binding is die kembestanddeel in die uitstyging van liefde bo 

seks. Die transtemporele bewustheid en langdurige atbanklikheid van die kinders, lei na 'n 

bewustheid van familiebande tot lank na die bindingsperiode. Lewenslange herinneringe van 

troos en versorging deur die ouers spruit hieruit voort. Die opvattings, lief de is of seksueel 

of vertroetelend, en lief de is seksueel en vertroetelend, is bepalend van die wyse waarop ons 

met mekaar assosieer. 

Volgens die meeste sosiale wetenskaplikes is die oorsprong van ons modeme idees van lief de 

afkomstig uit Griekeland, so vroeg as die vyfde eeu voor Christus. Plato beskou liefde as die 

inspirasie van deugsaamheid en onderskei as volg: 

- gewone, aardse of sensuele lief de wat hydra tot Goddelike (hemelse) lief de; 

- geestelike lief de - die edelste van alle strewes. 

Met die vestiging van die Christendom in Rome word die begrip van liefde gerevolusioneer: 

- die ongehude staat (selibaat) is die enigste suiwere manifestering van geestelike 

lief de; 

- fisiese lief de waarvoor die enigste gepaste plek die huweliksbed was. 
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Hierdie digotomasie van lief de met seks as 'n noodsaaklike euwel (I Kor. 7) baan die weg na 

die vestiging van die huwelik as 'n sakrament met voortplanting as primere doel. Hierdie 

siening duur voort tot by die hervorming. 

Die twaalfde eeu word beskou as die era van ridderlikheid/hoflikheid. Hierdie era word 

beskou as die volgende keerpunt. Alhoewel 'n erotiese element aanwesig was in hul 

literatuur, was dit ondergeskik aan die ridder/held se najaging van deugsaamheid, vergestalt 

in die skone geslag. So is die idee van teerheid en selfbeheersing in die manlike bewussyn 

ingelei. 

Tydens die Renaissance (veertiende tot sestiende eeu) tree die epiese soeke na 'n geskikte 

huweliksmaat in werking. Integrering van geestelike en sensuele lief de vind plaas. 

Die tydperk van die hervorming en verligting (sestiende tot agtiende eeu) bring veranderings 

in die instelling van die huwelik te weeg. Die gelntegreerde siening van die veertiende tot 

sestiende eeu bly egter voortbestaan. 

Die negentiende eeu verteenwoordig die verheerliking van die ideale liefde in die kuns, 

literatuur en rnusiek met klem op die ekstase van emosies en word beskou as die kulminasie 

van romantiese liefde. Die blywende teenwoordigheid van die romantiese ideaal bewys dat 

lief de die maatstaf was in die keuse van 'n huweliksmaat. 

Die grootste bron van informasie, die Ou Testament, word deur baie wetenskaplikes nie 

aangehaal nie. Al die fasette van die liefde word egter daarin gevind, en het 'n groot impak 

op ons begrip van lief de. Ons vind onder andere daarin: 

- die swierige, erotiese ekstase van 'song of songs'; 

- die romantiese liefde van Jakob vir Ragel; 

- die vriendskapsliefde van Dawid en Jonatan; 
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- die vaderliefde van Jakob vir Josef en Benjamin; 

- die ouer-kind lief de van Abraham vir Isak, Naomi vir Rut; 

- die hemelse liefde van die mens vir God. 

Dit alles en baie meer staan opgeteken in die Ou Testament. Die beskrywings is algemeen 

bekend vir die meeste westerlinge. Dit is net so deel van ons begrip van lief de as die van die 

Grieke, Romeine, vroee Christene en Elizabethiane. 

Met die narratief-historiese benadering as een van die vertrekpunte om die tema "liefde" te 

eksploreer, sal daar in die gesprekke aangetoon word hoe daar oor geslagte heen dieselfde 

verstaan en uitleef van liefde is. Die kennis hiertoe sal in die proses van dekonstruksie 

meewerk. Dit sal plaasvind tydens die veelvuldige reflekterende gesprekke. 

Die laaste van die drie temas oor liefde word nou aan die orde gestel. 

4.4 'n Teologiese oorsig oor liefde 

4.4.1 lnleiding 

Die mens se verhouding tot God is die fundamentele oorkoepelende verhouding. Dit is die 

belangrikste verhouding wat bepalend is vir die lewens- en wereldbeskouing wat gehandhaaf 

word. 'n Lewens- en wereldbeskouing behels die oortuiging of beskouings wat die mens 

handhaaf oor die vrae betreffende die oorsprong, wese, sin, waarde en bestemming van die 

mens en die wereld en hul verhouding tot God. 

Verhoudings is 'n werklikheid in elke mens se lewe van geboorte tot die dood. Vir die 

gelowige beteken dit meestal geloof, vertroue, liefde, afhanklikheid, hoop, eerbied, werk, 
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gesag, en ander. Die verhoudings kan egter ook negatief wees wanneer ongeloof, 

Jiefdeloosheid, ensovoorts voorkom. 

Vervolgens word verskillende teoloe se verstaan van Christelike liefde nou aan die orde 

gestel. 

4.4.2 'n Historiese oorsig deur JR Connery 

Connery (1984:245-257), se die huwelik is in ons gemeenskap die uitvloeisel van 'n 

liefdesverhouding tussen 'n man en 'n vrou. Vir ons skyn dit heeltemal natuurlik en ons is 

geneig om te aanvaar dat dit altyd so was. 'n Klein bietjie navorsing, volgens horn, sal aan 

die Iig bring dat liefde nie altyd hierdie rol vervul het in die totstandkoming van die huwelik 

nie. 'n Studie van ander kulture bewys dat dit nie vandag dieselfde rol in alle gemeenskappe 

vandag speel nie. Daar is volgens horn geldige redes om te glo dat liefde altyd 'n sleutelrol 

beklee het in Christelike huwelike. Die grondslag vir die Christelike begrip "huwelik" en 

"maat" vind ons in die eerste hoofstukke van Genesis. Daar word ons vertel dat God die vrou 

gemaak het as 'n gepaste maat vir die man (Gen 2:19). Augustinus verklaar dat dit nie net 

was om in die sosiale behoeftes van die man te voorsien nie, want dan kon daar maar nog 'n 

man geskep gewees het. God voorsien aan die man 'n unieke soort maat. Sy sou van 

dieselfde spesie wees, maar tog ook verskillend (anders). Hierdie andersheid sou 'n soort 

intiemheid moontlik maak wat alle ander menslike verhoudings sou oortref, selfs die tussen 

'n ouer en 'n kind. Man en vrou sou twee in een vlees wees. In Gen 1 :28 word hierdie 

intiemheid aan die mag om uit te brei en te vermenigvuldig, verbind. In latere boeke in die 

Ou Testament word hierdie intiemheid uitgewys as 'n teken van God se liefde vir Israel. In 

die Nuwe Testament sien Paulus huweliksliefde as 'n simbool van die liefde van Christus vir 

Sy kerk (Ef 5:25-33). Hy spoor ook mans aan om hulle vroue so lief te he soos wat Christus 

Sy kerk liefgehad het. Die skriftuurlike waarborg vir die sentraalheid van die liefde in die 

huwelik is duidelik en onmiskenbaar. 
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Volgens horn was Augustinus een van die grootste kampvegters wanneer dit by plesier om 

vleeslike begeertes in die huwelik gaan en nie om voortplanting nie. Hy is daarteen gekant 

dat daar van voorbehoedende maatreels gebruik gemaak word ter wille van die genot in die 

huwelik. Dit is welbekend dat Augustinus drie goeie dinge in die huwelik sien. 

- Verwekking in die huwelik is goed en dit is een van die elemente wat die huwelik 

en die huwelikswet goed maak; 

- Getrouheid is volgens horn verwant aan huweliksliefde en hy beskou dit as 'n 

plig; 

- Die onbreekbare belofte wat huweliksmaats aan mekaar maak. 

Die onbreekbare in die huwelik vloei vir Augustinus duidelik uit die feit dat die huwelik die 

liefde van Christus vir Sy kerk simboliseer en is daar geen twyfel dat dit op die liefde 

gebaseer is nie. 

In die Kategismus word daar ook volgens Connery 'n beroep op Christene gedoen, 

- dat die natuurlike behoefte vir kameraadskap die eerste rede is vir 'n huwelik 

en gades 'n onderlinge hulp sal voorsien wat die sorge van die lewe dra en ook die 

swakhede van die ouderdom; 

die tweede rede vir die huwelik is die behoefte aan nakomelinge, me soseer om 

erfgename te he nie as om die aantal aanbidders van die Drie-eenheid te 

vermeerder; 

- die laaste rede was om 'n wettige uitweg te bied vir vleeslike lus asook 'n 

motivering om dit te beheer. 

Kerkvaders en teoloe het in die kategismus die liefdesaspek van die huwelik behandel onder 

die opskrif sakramentaliteit. Dit verwys nie net na die geestelike verbintenis van gades nie, 

maar ook duidelik na die seksuele uiting binne die verbintenis. 
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Eers in die negentiende eeu begin teoloe met die terme: 

- primere doelwit van die huwelik, naamlik verwekking; 

- sekondere doelwit, naamlik die verligting van seksuele begeertes en onderlinge 

hulp. 

Hierdie terminologie lei tot nuwe reglimente wat in 1917 in die kerkwet gepubliseer is. 

In 1930 verskyn die Ensikliek, 'Casti Connobii', van Pius XI. Die huwelik word bespreek 

vanuit Augustinus se oogpunt van die drie goeie dinge. Dit is belangrik want <lit gee 'n 

eksplisiete verband tussen die goed van getrouheid en die goed van huweliksliefde. Hierdie 

liefde sal getrouheid laat gedy. Getrouheid het hierdie liefde en permanensie nodig vir 

voortbestaan . Die Ensikliek vergelyk dit met die liefde van Christus vir Sy kerk. Hierdie 

lief de moet uitstrek na die groei van gades in hulle lief de vir God en die naaste. Die laaste 

eienskap vir huweliksliefde wat ooreenstem met die drie goeie dinge van Augustinus, is 

vrugbaarheid. 

4.4.3 M. Blignaut 

Blignaut (1991:5), se in 'n artikel in die Kerkbode, <lat wanneer ons kyk na populere 

uitsprake van liefde en soos in liedere na liefde verwys word, byvoorbeeld 'All the world 

needs is love', en 'Make love not war', dan is <lit verseker heeltemal iets anders as wat die 

Bybel bedoel met liefde. Die wereld se verstaan van wat liefde is, kom vanuit die 

Grieks-filosofiese opvatting. Plato het byvoorbeeld gese liefde is net vir die beminlikes en 

Aristoteles weer se, alleen hulle wat liefde werd is, verdien om liefgehe te word. Van die 

Grieke is nie verwag om die nie-mooie of aanstootlike lief te he nie. Lief de en hulle begrip 

daarvan was bepaal deur uiterlike mooiheid en skoonheid. Hy stel Ceslaus Spicq met sy 

kommentaar op Matt 24:12 aan die orde: 'Dit is geen oordrywing om te se <lat op baie 

terreine van die persoonlike en die openbare lewe, daar van die soort liefde waarvan Jesus 



42 

gepraat het, feitlik niks oorgebly het nie' ( 1991:5). 

Vir die doel van hierdie studie word gekyk na liefde en heel eerste na God se bedoeling en 

ons verstaan daarvan vir ons. Volgens Blignaut is die Bybelse bedoeling van die woord 

'agape' of lief de en <lit wat die mens vandag daaronder verstaan, twee verskillende dinge. 

Die stryd tussen 'agape' en 'eros' woed sedert die ontstaan van die Christelike kerk fel. Ware 

lief de is beskrywend van die wese van God self en ons kan te wagte wees, volgens Blignaut, 

dat die magte wat in opstand is teen God, alles in hulle vermoe sou doen om te verseker dat 

die begrip van wat ware Iiefde werklik is, verdraai en vertroebel sal word. Hierby het hulle 

baie nou aangesluit by die Grieke se beskouing van wat lief de ( eros) is. Blignaut stel 'agape' 

en 'eros' soos volg teenoor mekaar: 

4.4.3.1 Agape 

- <lit het sy oorprong in God, want God is lief de en vloei na benede - van God na die 

mens; 

- die hoofmoment van hierdie lief de is waarheid en geregtigheid; 

- <lit streef na gehoorsaamheid aan God en Sy verheerliking; 

- <lit is selfverloenend; 

- <lit is 'n gawe van God, jy kan nie werklik liefhe as jy God nie ken nie; 

- <lit vloei voort uit God wat 'n ware en onuitputlike en ewige bron van lewe is; 

- <lit kan vryelik en oorvloedig gegee word, want <lit put uit die ewige bron van 

lief de; 

- as <lit deur die mens beoefen word is <lit 'n lief de wat geskool is op die lief de van 

God; 

- <lit is soewerein en onafhanklik van die voorwerp van die lief de en daarom kan dit 

vryelik gegee word aan goeies en slegtes; <lit is spontaan en ongedwonge en 

daarom kan dit gegee word aan iemand wat dit nie waardig is nie; 
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- <lit veredel , verhef en skep waardes in sy voorwerp; 

- <lit gee lief de aan almal wat <lit nodig het en hef hulle op. 

4.4.3.2 Eros 

- <lit het sy oorsprong in die mens en probeer van die mens af opstyg na God; 

- <lit is plesiersoekend, soek vryheid en ongebondenheid vir die mens en strewe na 

skoonheid en deug ter wille van die inherente waarde daarvan; 

- streef na geluk vir die mens en na selfverheerliking; 

- <lit is selfsugtig; 

- <lit is 'n prestasie van die mens; 

- soek na die bron van die !ewe en geluk; 

- word gekenmerk deur die begeerte om te geniet en te besit; 

- selfs as <lit op God gerig is, is 'n Iiefde wat onvolmaak is soos enige liefde wat sy 

oorsprong in die mens het en nie in God nie; 

- word bepaal en is afhanklik van die kwaliteit van sy voorwerp; <lit moet deur 'n 

mens like faktor soos skoonheid of waarde bepaal word; 

- herken waarde in sy voorwerp en eers dan is liefde moontlik; 

- gebruik antler om geluk en bevrediging te verwerf. 

Volgens Blignaut was daar oor die afgelope 150 jaar 'n wegbeweeg van wat God oor die 

liefde in gedagte gehad het en het 'n meer humanistiese Christen-siening die plek van die 

streng Bybelse siening ingeneem. As liefde dan 'n antwoord en 'n oplossing vir die wereld en 

sy probleme moet bied, dan moet <lit geanker wees in God. 'Mens leer God nie ken omdat jy 

liefhet nie; jy leer liefhe eers wanneer jy God ken' (1991:5). 

4.4.4 D J Louw 

Vir die Christen wat voel hy/sy is vasgepen in die huwelik is daar volgens Louw (1993:92), 
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hoop op huweliksvreugde en groei. God het volgens horn 'n model vir 'n werkbare huwelik. 

Hierdie model is God se nuwe driehoek, bestaande uit man, vrou en God. Wanneer God die 

derde faktor is, loop jul kommunikasie nie meer net via julle behoeftes, verwagtinge en 

emosies nie, maar via Christus, wie by uitnemendheid Bemiddelaar en Tussenganger is. 

God se plan met die huwelik kom ook onder bespreking. Die gelowige se huwelik is nie iets 

alledaags nie. Dit het 'n unieke karakter. Dit wys heen na God se liefde vir die mens. In die 

Bybel word die verhouding tussen 'n man en 'n vrou gebruik om die verhouding tussen 

Christus en Sy gemeente te verduidelik. Omgekeerd is die verhouding tussen Christus en die 

gemeente 'n model vir enige huweliksverhouding. God se liefde vir die sondige mens kan as 

maatstaf geneem word vir die lief de tussen man en vrou. 

Paulus was deeglik bewus van die feit <lat daar nie 'n noemenswaardige verskil is tussen 

Christene en ongelowiges nie. In sy briewe aan die Efesiers (Ef 4:32a) vermaan hy hulle: 

'Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar ..... ' Tipies van enige beskaafde opvoedings- en 

lewenspraktyk. Die Christelike geloof vra egter meer ' ....... en vergewe mekaar soos Christus 

julle vergewe' (Ef 4:32b ). So-iets is vir mense onmoontlik. Slegs God kan <lit bewerkstellig. 

Selfverloening is slegs moontlik deur Sy genade. Vergewensgesindheid en opofferende 

lief de maak Christene anders en die Christe like geloof uniek. 

Christus se unieke versoeningswerk bevry die mens volkome van sy sonde. Hierdeur word 

'n koerswysiging teweeggebring, weg van die self na God en die medemens. God se 

vergifnis behels totale uitwissing van sondes (Kol 2: 14 ). Dit kan vergelyk word met die 

werking van Tipp-Ex - alle foute en sondes word uitgewis en weggeverf sodat die 

besoedelde lewe weer vlekloos is. Die sondaar is vry deur God se genade. Nou is die mens 

in staat om ander deur Gods genade heelhartig te vergewe. 

Meestal vind mense <lit moeilik om te vergewe. Miskien word daarin geslaag om te vergeef, 
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maar nie om te vergeet nie. Dan kan gevra word of die afgehandelde saak nog spook, of is 

dit net 'n geval van gekrenkte ego en trots wat onvergeeflik is. Vergifnis behels kwytskelding 

soos ons ook van ons sonde kwytgeskeld is en dit vergeet is. Wanneer Miga 7:18-19 as 

uitgangspunt geneem word moet aanvaar word dat die sondaar bevry is van sonde. 

Dit is moeilik in 'n liefdesverhouding om te vergeet. Dra mekaar dus op aan God en onthou 

dan jou maat soos Christus hom/haar onthou. As Christus hom/haar bevry het van sonde het 

jy geen reg om die sonde teen jou maat te hou nie. 

Ek wil met Louw saamstem dat daar 'n onderskeiding moet wees by verkeerde gedrag en die 

persoon. Daar kan gese word, "Ek ondervind jou sondige gedrag as problematies en skadelik 

vir ons verhouding. Ek weet dat ek jou as mens nie mag afskryf nie". Deur openlik met 

mekaar te praat bring bevryding. Afkeur van sondige optredes verhoed 'n mens nie om 

iemand te herwaardeer nie. Jy sien dan jou maat volgens Kol 3: 13 deur die oe van Jesus 

Christus. Geduld en vergifnis skep ruimte vir liefde en van nuuts af onvoorwaardelike 

aanvaarding van mekaar. 

Die Bybelse opdrag en God se bedoeling is dat ons nuut sal word en as nuwe mense van die 

lig sal leef Volgens Ef 4:22-23 kan God se huweliksplan vir ons net werk wanneer ons 

weggebreek het van die ou mens en nuut geword het. 

Efesiers 2:4 bied ons die oplossing om God se huweliksplan te verstaan. As God ons dan 

innig lief het, dan moet ons ook hierdie liefde vir mekaar he. Die liefde van God is net 

genade soos vers 8 van dieselfde hoofstuk dit vir ons se. 

Die huwelik as gawe word net begryp wanneer Ef 5:21-32 goed verstaan en begryp word. 

Die 'diep geheimenis' word ontdek en bring die besef mee dat die huweliksmaats afsonderlik 

elkeen deur God gekies is as maat vir die ander. Voorts word ook besef dat 'n Christelike 
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huwelik net kan werk as die huwelikstrategie verander word vanaf beskuldiging na 

versoenmg. 

Wanneer volgens Louw die B-R-A-V-0 van die liefde verstaan en toegepas word, kan liefde 

beslis groei. Dit bestaan uit wedersydse: 

Begrip vir mekaar 

Respek vir mekaar 

Aanvaarding van mekaar 

Vertroue in mekaar 

Openhartigheid teenoor mekaar. 

4.4.5 JP Roux 

= BRAVO 

Roux (1991:20-22), stel dit dat wanneer vanuit die verbond wat God met die mens gemaak 

het en die verantwoordelikheid daarbinne, oor liefrle gedink word, dan is die grondslag en 

die grondreel van die uitvoering daarvan, die liefde. Die opdrag tot hierdie grondreel word 

verwoord in die samevatting van die wet soos dit opgeteken is in Matt. 22: 34-40. 'Jy moet 

die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is 

die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou 

naaste liefhe soos jouself In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat' 

(Bybel 1983 ). 

Noordegraaf ( 1981 ), verwoord die inhoud van die woo rd "lief de", met drie Griekse woorde, 

naamlik 'filia', 'eros' en 'agape'. Interessant merk hy oor die woordjie agape, dat vertalers van 

die Septuaginta 'dit woord uit zijn vergeten hoekje gehaald hebben en het bij voorkeur 

gebruikten voor al die plaatsen waar sprake is van de Iiefde van de God van Isreal voor zijn 

volk en de roeping tot wederliefde jegens de Here' (Noordegraaf 1981:80). Hy stel dit dat 

'agape' met Iiefdevolle oorgawe en voorkeur vir die ander vertaal kan word. Noordegraaf 

(1981:80), gee met sy raak beskrywing weer 'n definisie van 'agape': 
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'Agape zouje kunnen omschrijven als gevende liefde.' 

Roux ( 1991 :21 ), stel dit dat die lief de van God by uitnemendheid die motief is wat hierdie 

agape-liefde stempel. Noordegraaf in Roux (1991), toon aan <lat die agape liefde van God, 

wat soos 'n goue draad deur die Ou en die Nuwe Testament loop, deur die volgende 

gekenrnerk word: Dit is 'n troue liefde (Deut 7: 7-8), 'n liefde wat te rnidde van ontrouheid 

genadig is (Hos 3:1; 11:8-9), 'n liefde wat barmhartig is (Ps 103:8vv), 'n liefde wat skenk, 

gee en offer (Joh 3:16; 15:13vv; Rom 8:32; Gal 1:4; Ef 5:2), 'n liefde wat dien (Joh 

13: 12-17) en 'n lief de wat tot in ewigheid strek (Joh 13: 1 ). 

Vanuit die opdrag tot liefde vir God stel Roux (1991) <lat hierdie liefde ook deur gelowiges 

tot God gerig moet word, en ook teenoor rnekaar. In Deut 6:4, Miga 6:8, Ef 5:1-2 en Gal 

3:13; 5:1,13 word die rede en opdrag vir wederliefde tot God en in Joh 13:34-35 die 

wederliefde teenoor rnekaar gegee. 

As Joh 15: 12 en 17:20 waar Jesus met sy dissipels in gesprek is en vir hulle bid, asook vir 

die wat deur hulle tot geloof kom, as uitgangspunt geneern word, dan is die opdrag tot lief de 

gefundeer in die onderlinge Iiefde van die Vader en die Seun. Soos die Vader en die Seun 

mekaar lietbet so moet die gelowiges rnekaar ook Iietbe. Hierdie liefde sal ook in gelowige 

gesinne sigbaar wees. 

'Omdat die bondeling toegevou word deur die LIEFDE van God die Vader, en omdat 

die lief de konkreet bewys is in die soendood van Christus en ook deur die Gees in die 

harte van gelowiges uitgestort word, kan hulle nie anders as om hierdie grondreel 

teenoor hulle medebondelinge uit te leef nie. Die wet as spelreel en die lief de as 

grondreel ... .' (Roux 1991 :22). 

Opsommend net weer 'n vinnge kyk na die indeling en eienskappe van die liefde wat onder 
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elke afdeling uitgestaan het. 

- Algemene sienings: dis 'n geskenk, dis goed, dis die behoud van die mens, 

daarsonder is daar geen hoop nie, dis 'n wilsbesluit; 

- Transtemporele verloop: Christelike oorsig - kameraadskap, getrouheid; 

- Teologiese siening: begrip, respek, aanvaarding, vertroue, openhartigheid, 

diensbaarheid en offervaardigheid. 

Die gesprekke wat nou aan die orde kom is binne 'n geloofsgemeenskap en daarom is die 

teologiese siening van lief de heeltemal bekend en is die maatstaf waarvolgens Christene in 

hul lief de teenoor mekaar en teenoor hul Hem else Vader leef, die Woo rd van God. Daar sal 

telkens aangedui word hoe gesinne ems maak met die uitleef van hul liefde volgens hul 

verstaan van die Woord van God. 

4.5 Dekonstruksie van liefde 

In hierdie afdeling in die gesprekke wat handel oor die dekonstruksie van liefde verwys ek na 

hoofstuk 3, paragraaf 3.6, vir verheldering van die geheue. Hierdie tema gaan nie weer hier 

verduidelik word nie, daar is reeds bespreking hieroor gevoer. 

In hierdie gesprekke word daar, hoewel die tema liefde geekstemaliseer is ( hoofstuk 3, 

paragraaf 3.5), vanuit 'n 'not knowing' -persepsie gewerk. 'The client is the expert' 

-gedagte, is wat die gesprekke elke keer sy vrye loop laat neem het. Hierdie gedagtes is 

ontleen van Anderson en Goolishian (1992:26). Betekenis en verstaan in terapie is 'n proses 

van onderhandeling tussen terapeut en klient. In terapie is dieterapeut nie die kenner wat die 

klient begelei na verstaan en kennis soos die terapeut dit sien nie, maar wel die een wat 

luister na die kennis en verstaan soos die klient dit sien. Wanneer in terapie vanaf die 'not 

knowing' en 'the client is the expert' -gedagte uitgegaan word, is die terapeut slegs die 

fasiliteerder om die klient se betekenisse en verstaan in dialoog te konstrueer soos die klient 
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dit ervaar het. 

Die leser moet heeltyd in gedagte hou dat die deelnemers medeskrywers van die navorsing is 

en deel in die gedeeltes waar hulle aan die woord kom. Hulle moet nie as los aanhangsels 

gesien word nie, maar as gespreksgenote. 

In die gesprekke moet die leser onthou dat hoewel dieselfde tipe vrae aan al die 

deelnemer-gesinne gevra is, is daar nie van 'n vraelys gebruik gemaak nie. Elke vraag wat 

gevra is, het weer ander vrae gegenereer wat verskil van die ander deelnemers. Die drie 

basiese vrae wat elke gesin tydens die eerste gesprek beantwoord het was die volgende: 'Hoe 

dink jy het jou oupa en ouma lief de verstaan'?' 'Wat verstaan jy onder die tema liefde'?' 'Hoe 

het hierdie verstaan van jou 'n invloed op die uitlewing van lief de binne julle gesin''? 

4.6 Gesprek oor liefde - gesin een, eerste gesprek 

Hierdie gesprekke het in die gemeente Bloemhof plaasgevind. Die deelnemers aan die 

gesprekke was vier gesinne. Drie van die gesinne het al vier die gesprekke bygewoon, een 

van die gesinne het as gevolg van omstandighede nie die laaste gesprek bygewoon waar al die 

gesinne saam gereflekteer het oor die proses se invloed en nuwe verstaan van liefde wat aan 

die lig gekom het nie. 

Die gesprekke het oor 'n periode van ongeveer ses maande plaasgevind, met twee maande 

verloop tussen elke gesprek. Die rede waarom die tydsindeling so gekies is, is omdat een 

van die gesinne 'n kind op universiteit het en dit al tyd was wat met daardie gesin in gesprek 

gegaan kon word. Al die gesinne het nog skoolgaande kinders, behalwe die een gesin, 

waarvan twee van die kinders nog op skool is, die ander een is op universiteit. 

'n Relevante vraag wat gevra sou kon word, is waarom spesifiek hierdie diskoers oor liefde 

gebruik is. In my navorsingsmetodologie het ek verduidelik dat die verstaan van liefde oor 
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geslagte in die gemeenskap van Bloemhof 1n baie groot invloed uitoefen. Wanneer daar 'n 

ander verstaan van liefde binne gesinne plaasvind, sal dit ook gemeenskapskontekstueel 

wees. Hiermee word bedoel dat die nuwe verstaan van liefde ook in die gemeenskap van 

Bloemhof 'n nuwe en ander verstaan van wat liefde ook kan wees, na vore sal bring. Die 

invloed van die nuwe verstaan van liefde sal heel eerste op die individu van elke gesin 'n 

invloed he, dit sal ook in gesinne 'n ander verstaan en uitleef na vore bring, en laastens sal 

die verstaan van liefde ook in die bree gemeenskap 'n invloed uitoefen. Dit is ook die doel 

van die studie, dat wat in hierdie studie gebeur 'n invloed op die breer gemeenskap sal he 

waar families oor geslagte heen woon en dalk so gewoond geraak het aan hulle eie verstaan 

van liefde. 

Dit is belangrik om te onthou dat die deelnemers aan die gesprekke medeskrywers was van 

die stories: Hulle ide_es en insette is nie van minder belang nie (vergelyk ook Kotze 1995:78). 

Met die ekstemalisering van die tema is daar 'n magdom dialoog gefasiliteer. Daar is van 'n 

video gebruik gemaak, gedigte en gedagtes oor die liefde-diskoers is gebruik, die geneagram 

is as kaart gebruik om die gesprek te begin en aan die einde van elke gesprek was daar 

reflektering oor die vraag: 1Wat het hierdie gesprek vir jou beteken'? Hierdie vraag het ook 

weer dialoog na vore gebring waaroor gereflekteer is. Elke nuwe gesprek is begin met die 

vraag: 'Wat het sedert ons vorige gesprek met elkeen van julle gebeur'? Het daar 'n nuwe 

verstaan van liefde na vore gekom? Hierdie was nie vrae om iets te toets nie, maar eerder 

om gesprek oor die tema te stimuleer en in die proses 'n ander verstaan van lief de na vore te 

bring. In al die gesprekke is met die deelnemers gekontrakteer dat die nodige respek vir 

ander se sienings van die grootste belang is en dat elkeen die ruimte het om presies te se hoe 

hy/sy oor 'n bepaalde saak voel, want so leer ons by mekaar en skryf ons saam aan die nuwe 

verstaan van liefde. 
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4.6.1 Gesin een - gesprek een 

Stems: Wat is daar uitjou Oupa en Ouma se verhouding aan beide kante wat vir jou 

mooi is? 

Janneman: Ek <link wat ek in my Oupa en Ouma aan beide kante geleer en gesien het 

is <lat hulle wat doodgewone mense was het tog iets van die lewe verstaan in hul 

uitleef van waardes en norme wat vir ander maar ook vir ons goed was. Hulle 

besondere omgee vir mekaar en ook die feit <lat hulle altyd vir antler behulpsaam was 

is iets wat my altyd naby sal bly. Ook het ek in hulle gesien <lat hulle altyd daar was 

vir mekaar en mekaar altyd onderskraag en bemoedig het. Ek <link dit is ook wat in 

my eie ouers as 'n baie sterk punt na vore kom, die feit <lat hulle altyd vir ander 

beskikbaar is en ook behulpsaam is in die gemeenskap. 

Johan: Hulle het nooit kwaai baklei nie. 

Lida: Pa is die Ieier en sterk mens, hoewel Ma die sagte een is, maar besliste 

leiereienskappe het. Dink die gedeelte dat ons gelykes is in die Bybel het reeds in hul 

huwelik gefunksioneer. Was nie konflik mense nie, ek was in die koshuis so uit die 

aard van die saak het ek baie van die konflik dalk misgeloop, maar waarom sou hulle 

dan naweke anders wees as in die week? My pa was 'n haastige persoon en my ma 

die stadige een, maar nooit het <lit konflik voor die kinders veroorsaak nie. Dit het 

natuurlik nie beteken <lat hulle dinge onder die kombers weggesteek het nie, elke 

saak is hanteer maar <lit het nie spanning ontlok nie. My pa was nie ryk nie, maar hy 

het my ma ondersteun in alles wat sy doen. Hy het haar die ruimte gegee om deel te 

neem aan aktiwiteite wat vir haar van belang was. Sy kon nie bestuur nie, maar <lit 

was vir horn geen opoffering om haar te neem waar sy dan betrokke was nie. Sy het 

horn weer as die hoof aanvaar ook oor <lit wat haar eie was, byvoorbeeld toe sy haar 

stukkie grond bekom, het sy vir horn gese hy kan daarmee maak soos hy goed <link. 

Sy het nooit daarop aanspraak gemaak en gese: 'Dit is my grond hierdie' nie. 

Jacques: My oupa aan my ma se kant, ek is baie lief vir hulle en hulle vir my. Ek 
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dink my oupa was baie lief vir my ma. 

Jan: My oupa en my ouma aan my pa se kant het 'n baie goeie verhouding gehad, 

hulle was baie lief vir my pa en ook vir hulle dogter. Stiefoupa, -seun en -dogter. 

Daar was nog 'n seun. Aan my ma se kant was daar 4 dogters en 2 seuns. My pa en 

ma het 7 kinders waarvan die oudste dogter dood is. Die jongste een, Andries, is 

voorgetrek, seker maar omdat Hennie horn so geboelie het. My sussie, die oudste 

een, is die swartskaap in die familie. Sy is al 'n klomp keer getroud, en ek <link sy wil 

nie luister na raad nie. Ek het glad nie kontak met haar nie, omdat sy nie wil luister 

nie. My pa is baie liefvir Hennie. In ons eie gesin is dit omtrent dieselfde. Ek is 

seker ook meer geneig om vir Johan te skerm, omdat ek ook <link hy word deur sy 

ouer broer geboelie. Ek is inteendeel vir almal ewe lief My grootouers was boere 

mense, kwaai mense maar goeie mense vir wie ek baie lief was. Ek dink dat ek van 

hulle oorgeerfhet die vermoe om spaarsamig te wees. Ek kan dit nie verdra dat daar 

alewig geld uitgegee moet word nie, omdat daar noodsaaklike dinge is wat soms nie 

gedoen kan word nie omdat daar te veel, nie-noodsaaklike dinge gekoop word. My 

ouers het vir ons die voorbeeld gestel van daar word nie elke <lag 'n pak lekkers 

gekoop nie, maar eerder een pak wat vir die maand moes hou. Ons moes leer om te 

deel en ons moes maar as <lit klaar en op was wag vir die nuwe maand. So is ons 

grootgemaak en so moes ons doen. Dit was die reel. Jy mag arm wees, solank jou 

klere net skoon is. Jy moet alles wat jy het oppas. My goed was alles netjies voor ek 

getroud was. 

Stems: Injou gee van liefde, is daar soms konflik? 

Lida: Dit is wat vir my baie sleg is. As kind, omdat ek half alleen kind was, was 

konflik tot die minimum beperk. Ek was eers so dat ek stilgebly het, later het ek 

kwaad geword en nog later het ek beleef maar ek is op die punt van my stem soos wat 

ek terugveg, maar dit bly vir my baie sleg. Ek sal, as ek konflik sien aankom, soms 

eerder 'n leuen vertel net om dit te vermy omdat dit vir my so sleg is. 

Stems: As jy lief de moet beskryf hoe sal jy dit noem? 
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Janneman: Ek sou lief de beskryf as 'n wedersydese respek vir mekaar. Binne my 

gesin sou ek lief de wou sien as 'n eenwording van lede, in die sin dat ons mekaar 

aanvaar en respekteer. Liefde is 'n gevoel van 'bonding' tussen mekaar, anders as 

wat jy met die mense buite die gesin het. Lief de is daardie spesiale gevoel vir 

mekaar. 

Johan: Soos my ouma en my oupa teenoor mekaar gelewe het, dink ek is lief de. 

Hulle omgee vir mekaar, hulle betrokke wees bymekaar, hoe hulle jou spesiaal laat 

voel het. 

Lida: Ek het dit erens gelees, maar ek het dit my eie gemaak. 'Liefhe ongeag die 

ander persoon se foute.' Lief de beteken ek aanvaar die persoon net soos hy is. Om 

die minste te wees, sonder om vrekkerig te wees, maar om te gee en te gee sal 

ongeag wat die ander persoon verkeerd gedoen het, <lit laat omswaai en goeie 

resultate na vore bring. 

Jacques: Ek <link altyd aan lief de, wanneer daar iemand siek is <lat 'n mens so 

iemand moet help. Liefde is iets wat 'n mens gee, ek gee graag vir my mense rondom 

my. 

Jan: Respek vir ouer mense. My ma het ons altyd geleer om die minste te wees. 

Draai die wang. 

Stems: Jy het injou voorouers 'n duidelike rolmodel gehad. Dinkjy jou kinders het 

dieselfde rolmodel in jou? 

Jan: As ek my lewe weer kon oorhe sal ek <lit beslis anders wil doen. Ek <link <lat 

hulle seker 'n rolmodel in my het. 

Stems: Met watter metafoor sal jy jouself beskryf? 

Janneman: Ek sou myself beskryf as 'n Brandwag Bobbejaan, omdat ek gedurig 

bewus is daarvan <lat ek half verantwoordelik is vir my broers wat jonger as ek is in 

die gesin. Ek is gedurig op die uitkyk of daar nie dalk gevaar is nie sodat ek hulle kan 

waarsku of kan beskerm. 

Johan: Vloerlap - ek moet alles doen wat sleg is. 
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Sterns: Is daar iets positiefs aan 'n vloerlap? 

Johan: Nee, nie regtig nie, maar ek weet ook dat 'n vloerlap vir 'n huishouding baie 

noodsaaklik is. 'n Vloerlap is nodig om 'n bepaalde taak af te handel. 

Lida: Met 'n Magrietjie. Of dit sonskyn is of reen 'n Magrietjie is altyd vriendelik. 

Jacques: Ek sal myselfbeskryf as 'n plant. As ek water en kos en liefde kry dan 

groei ek baie mooi. 

Jan: Vloerlap, moet alles doen, gebruik my as die vloerlap, vee, vee, traak nie waar 

dit vandaan kom nie. Ek raak kwaad wanneer mense nie raaksien wat jy doen nie. 

Bringjou kant, dan sal ek vir jou gee. As jou houding verander sal ek gee. 

Sterns: Hoe beinvloed jou verstaan van lief de die gesin, watter invloed het dit op die 

gesin? 

Janneman: Ek <link my verstaan van liefde beinvloed my gesin positief, juis omdat 

ek vir hulle omgee en altyd probeer om hulle te behandel soos wat ek graag myself 

wil behandel. 

Johan: Ek probeer altyd goed doen en probeer om vir almal om te gee soos ek gesien 

het by my Oupa en Ouma. Ek probeer die minste wees en doen my deel in die huis. 

Lida: Ek sal wanneer die kinders bv. klere nodig het sal ek graag wil gee, omdat ek 

graag wil gee sonder om daarmee hulle guns te wen. Ook sal ek soms stilbly wanneer 

ek gee gewoon om konflik te vermy. Ek sal ook gee, en ek se weer, nie om om te 

koop nie, maar omdat dit lekker is om te voel jy kry. Ook vir my as kind was dit altyd 

lekker om te kry en dit was vir my wonderlik om te weet daar is nooit voorwaardes 

gestel om te kry nie. As ek gee is dit vir my ook goed al is dit eers byvoorbeeld na 'n 

jaar dat daar dankbaarheid is vir wat ek gedoen het, maak dit nie regtig vir my saak 

nie, solank ek weet erens sal daar erkenning wees en begrip vir wat ek gedoen het. 

Omdat ek uit 'n huis kom waar daar regverdig gegee is, wat die een gekry het, het die 

ander ook gekry, pro beer ek om vir my kinders ook dit so te doen. In die tyd wat ons 

leef is dit soms moeilik om vir almal op dieselfde tydstip te gee. Dit is so dat 'n mens 

se eerste kind half die rolmodel is en eerste moet kry, dan voel 'n mens amper half 
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skuldig dat jy nie dadelik vir die ander kan gee nie. Nou moet jy eers weer 

herorganiseer om vir hulle ook te kan gee, partykeer kan dit gebeur dat jy eers na twee 

jaar byvoorbeeld 'n bepaalde iets kan gee, maar 'n mens probeer om te kompenseer 

om in die onmiddellike behoefte van elke kind te voorsien, veral wat jou tweede en 

derde kind betref 

Jacques: Ek is baie lief vir hulle en wil graag he dat daar nie baie gestry sal word 

me. 

Jan: Mense buite die gesin waardeer soms meer wat ek doen as my eie gesin. Dit is 

ook vir my lekker om te doen omdat daar waardering is vir wat ek doen. Soms is daar 

waardering vir wat ek doen. Ek word soms beskryf as outyds en dit is nou 'n nuwe 

lewe en hulle is nou die katte wat die dik sterte dra. Dan voel dit vir my ek is maar 

net daar om te gee en te gee, maar wanneer hulle vir my moet help dan is daar 

honderd verskonings om te help. Miskien hoor ek nie altyd wat my kinders en vrou 

vir my se nie, maar partykeer hoor ek vir seker. 

Sterns: Wat het dit aanjou gedoen, die feit dat ons na mekaar kon luister en hoor 

hoe die ander oor lief de voel? 

Janneman: Ek dink nie jy kan vir iemand se dit is soos dit gaan nie, jy moet vir 

jouself gaan uitmaak wat is die storie. Jy moet respek he en mekaar kan 

akkommodeer binne die hele storie. 

Johan: Ek het vir seker iets gehoor, ek sal meer let op wat ek doen. 

Lida: Ek het ontsaglik baie geleer, vir die eerste keer in 'n baie lang tyd kon ons na 

mekaar sit en luister sonder dat die een die ander in die rede val. Ek kon hoor hoe 

ander, wat ek doen en dink, ervaar, en vir seker was daar dinge wat ek vir die eerste 

keer gehoor het en nooit bewus was van nie. 

Jan: Dit het ook vir my iets beteken om net te hoor hoe dink die ander oor wat ek 

doen. Baie keer <link 'n mens die ander sien nie raak wat jy doen nie, en tog kon ek 

nou hoor dat daar tog in gevalle begrip en waardering is vir wat ek doen. 
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4.6.1 Reflektering A 

In hierdie gesprek het ek duidelik gesien hoe lie/de oar geslagte heen verstaan word en hoe 

dit 'n bepaalde invloed het op die homeostase van die gesin. Een van die deelnemers aan die 

gesprek het aangetoon hoe sy ouers opgetree het, hoe die a.fivesigheid daarvan ham in sy eie 

gesin irriteer: 'Ek dink dat ek van hulle oorgeerf het die vermoe om spaarsamig te wees. Ek 

kan dit nie verdra dat daar alewig geld uitgegee moet word nie ... ' Dit het vir my in hierdie 

gesprek aan die fig gekom hoe die horison verbreed is in die rejlektering random wat die 

gesprek aan hulle gedoen het. Een van die gesinslede se kommentaar was dat dit die eerste 

keer in drie en twintigjaar is wat hulle na mekaar luister. Volgens Morais en Tan (1980), se 

siening van lie/de in paragraaf 4.2.2 in hoofstuk 4, kom die basiese behoefte van 

aanvaarding, sensitiwiteit, omgee en sorg in hierdie gesprek duidelik na vore. Wat hier 

interessant was, is dat al die gesinslede nie ewe maklik die gebruik van die metafoor 

verstaan het nie. Na 'n verduideliking het dit makliker gegaan. 

Temas van lie/de wat in hierdie gesprek aan die orde gekom het is 'n wedersydse respek vir 

mekaar, 'n eenwording van lede, in die sin dat hulle mekaar sal aanvaar en respekteer. 

Omgee binne die gesin, betrokkenheid, ongeag die ander persoon se foute. Aanvaarding, om 

die minste te wees en om te help, is die temas waaroor daar dialoog was. Hoewel hierdie 

temas vol gens hulleself nag nie 'n groat invloed in praktyk en in gesinsverband het nie, het 

elkeen in die gesin opnuut bewus geraak van wat hulle as gesin met die tema lief de verstaan. 

4.6.2 Reflektering B 

Reflektering oor die hele proses is nodig omdat dit eties is om jouself in 'n reflekterende 

posisie te plaas en te kyk wat die vrae is wat nog gevra kon word. 

Ander vrae wat in die gesprek gevra kon word: 
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-----·-··--·. ----------------------------------, 

- waarom se jy wat jy se? 

- wat motiveer jou om dit te se? 

- hoe <link jy voel die ander oor wat jy nou net gese het? 

- watter invloed <link jy het dit wat jy nou net gese het op die verstaan van lief de 

binne die gesin? 

As ek net een gedagte wat in die gesprek na vore gekom het neem, byvoorbeeld: 'as ek weer 

kon begin sou ek <lit heeltemal anders gedoen het', sou die vrae die gesprek dalk heeltemal in 

'n antler rigting laat ontwikkel het. 

4.7 Gesin twee - gesprek een 

Sterns: Vertel my vanjou oupa en ouma? 

Dirkie: Ek het 2 oupas en 2 oumas gehad. My oupa Tonie is dood en my ouma 

Piekie is al dood. My ouma De Beer het 2 seuns en I dogter. 

My pa en ma het net 'n seun en 'n dogter. Oupa en Ouma het al hul kinders 

ewe lief en so ook het Pappa en Mamma hul kinders ewe lief 

Sterns: Wat is liefde? 

Dirkie: Lief de is wanneer mens getroud is. Ek dink liefde is iets wat 'n mens weet. 

Jy weet jy is lief vir iemand. Ek dink lief de is om iets vir iemand te doen, 

byvoorbeeld om iemand te help. 

Sterns: Met watter metafoor sal jy jou beskryf? 

Dirkie: Ek weet nie! 

Sterns: Wat soujy graag wil wees. 

Dirkie: 'n Mens. 

Sterns: Hoe moet die mens wees? 

Dirkie: Iemand wat omgee en iemand wat iets vir ander doen. 
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Stems: Wie van die mense wat jy my nou van vertel het, was sulke mense? 

Dirkie: Ouma en Oupa aan altwee kante was mense wat so was. Almal in ons 

familie is mense wat liefde so doen. Soos Oupa en Ouma vir bulle kinders geleer bet 

so doen hulle kinders ook (my nefies en niggies is ook kinders wat liefde graag soos 

ons ouers doen). Ek en my sussie doen ook wat ons by my pa en ma geleer het. 

Stems: As jy eendag groot is, wat sal jy van lief de wat jy by jou ouers geleer bet 

graag vir jou kinders wil leer? 

Dirkie: Sorg en lief de. Lief de wat sorg, hulle moet werk om geld te kry sodat bulle 

ook vir hulle kinders kan sorg. 

Stems: Wat bet die gesprek vir jou beteken? 

Dirkie: Alles is reg in ons gesin en dit is vir my goed om te boor dat dit goed gaan in 

ons gesm. 

Stems: Vertel my vanjou oupa en ouma? 

Ane: Ek het 2 oupas en 2 oumas gehad. My oupa Tonie is dood en my ouma 

Piekie is al dood. My ouma De Beer het 2 seuns en 1 dogter. My pa en ma bet net 'n 

seun en 'n dogter. Oupa en Ouma het al bul kinders ewe lief en so ook Pappa en 

Mamma. Hulle het hul kinders ewe lief 

Stems: Wat is liefde? 

Ane: Liefde is om vanjou maatjies te bou en vir bulle te sorg en nie met hulle te stry 

me. 

Stems: Met watter metafoor sal jy jou beskryf? 

Ane: Soos 'n klavier. As iemand mooi speel is dit mooi musiek. As iemand mooi op 

my speel kom daar mooi musiek uit my uit, maar as iemand vals op my speel kom 

daar ook vals musiek uit my uit. 

Stems: As jy eendag groot is, wat sal jy van lief de wat jy by jou ouers geleer bet, 

graag vir jou kinders wil leer? 

Ane: Hulle moet luister, · hulle moet lief wees vir mekaar en hulle moet lief wees vir 

Jesus. 
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Stems: Wat het die gesprek vir jou beteken? 

Ane: Dit was vir my lekker. 

Stems: Wat injou oupa en ouma se verstaan van liefde kanjy onthou? 

Dirk: My pa se kant het ek die oupa en ouma nie regtig geken nie. My oupa was 

baie erg oor my, ek is die naamgenoot. Hulle het net I kind gehad. My ma se kant 

se oupa en ouma dink ek nie hulle het 'n model huwelik gehad nie. Hulle wou nie 

skei nie, my ouma was 'n vegter. Twee dogters en 'n seun. Pa en Ma het 2 seuns en I 

dogter. Ma was meer betrokke, hoewel Pa baie lief was vir ons. Pa was betrokke in 

die sin dat hy belang gestel het, maar nie so uitgesproke was soos my ma nie. Ek 

dink dit het maar met die persoonlikhede te doen gehad. Ek het uit my pa se 

tekortkominge die prentjie probeer omdraai en ditjuis anders probeer doen. My ma 

was die 'go getter' en <lit het ek van haar gekry. Ek en my pa was meer vriende, maar 

die dieper dinge het ek met my ma gedeel. My broer en suster was jonger as ek en 

ons het nie 'n vreeslike goeie verhouding gehad nie. Vandag het ons 'n goeie 

verhouding. 

Stems: As jy lief de moet omskryf, hoe sal jy <lit doen? 

Dirk: Omgee vir mekaar - moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen wil 

he nie. 'n Mens lei mos maar deur voorbeeld. Wat jy nie doen nie, moet jy nie <link 

jou kinders sal <lit doen nie. Ek <link liefde is ook om ferm te wees, dissipline. 

Stems: Met watter metafoor sal jy jouself beskryf? 

Dirk: Ek weet nie. Ek maak nie moeilikheid nie, maar ek is ook nie bang as <lit 

kom nie. 

Lynette: Hy is 'n man van staal en fluweel. Woede, humor, krag en sagtheid. 

Stems: Hoe werkjulle liefde? 

Dirk: Ons was baie goeie maats. Het ook baie skouer geskuur. Soos ons nader aan 

die Here gekom het, ook groter verstaan en begrip vir mekaar gekry. 

Stems: Wat sou jy graag wou he moet jou kinders in jou verstaan van lief de 

raaksien en saamneem? 
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Dirk: Oat hulle op hul eie voete sal staan. Veral in die omstandigheid waarin hulle 

grootword, sou ek graag wou he <lat hulle vasberade sal wees en nie sommer tou 

opgooi nie. Ek sal graag wil sien dat hulle sal gaan vir wat hulle wil bereik in die 

lewe, wat hulle geleer het van omgee en lief de sal toepas in hulle lewe en ook weer 

sal oordra aan hulle kinders. 

Stems: Wat het die gesprek oor liefde vir jou beteken? 

Dirk: Ek dink daar het nie iets nuuts vir my uitgekom nie. Ek is eerder dankbaar dat 

ek gehoor het alles is in plek en daar is nie iets wat my tot onrus gestem het nie. 

Sterns: Wat is daar injou oupa en ouma se verstaan van liefde watjy kan onthou wat 

vir jou mooi is? 

Lynette: Oupa en Ouma Boshoffhet ek nie geken nie. Hulle het 6 kinders gehad, my 

ma was die 5 de kind en hulle was baie moedeloos toe hulle sien sy is alweer 'n 

dogter. Sy het baie sterk verwerping ervaar as kind. Na haar is die enigste boetie 

gebore, hy was 'n regte klein witbroodjie en sy was die werkertjie. Sy moes werk om 

te verdien. Sy moes altyd werk om mense se goedkeuring in die huis te kry en sy 

moes die kleinboetie oppas en ook die antler in die gesin moes sy dien. Ouma 

Boshoff het ek baie goed geken, sy was minsaam maar baie kwaai, dit is aan my ma 

oorgedra. My ouma en oupa Abraham: Ouma het ek geken. Sy was baie kwaai, ook 6 

kinders gehad. Abrahamme word geken as mense wat baie oud word. My pa was 

heeltemal anders as sy familie. As ek hulle sou kon identifiseer sou ek se hulle is 'n 

klomp twak praters. My pa het op 'n baie jong ouderdom die Here aangeneem. Hy 

was rebels, het deur die venster geklim om na die kerk te gaan. Hy en my ma was 

ontsaglik getrou aan die Here en sy familie het horn gesien as hierdie swakkeling. 

Die familie mors met hulle vrouens. My pa was die teenoorgestelde. Uit my pa en ma 

se huwelik is 2 kinders gebore en ons het 'n seun aangeneem. Sy ma het baie gelieg 

en sy pa was 'n swakkeling. Het Georgie aangeneem. Sy naam was Pieter Samuel 

Pretorius en toe hulle horn die dag wettiglik aanneem, het hulle my pa se name vir 

horn gegee. Nou is hy George Pieter Samuel. My pa het my en my sussie liefgehad 
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soos bloedkinders. Hy het Georgie ook liefgehad, maar hy was eerder 

'Committed' om horn groot te maak. My ma het horn ook liefgehad, maar sy het horn 

baie jammer gekry. Ek en my sussie het altyd vir my ma gese sy trek horn voor. Ons 

was regtig afgunstig op horn, jaloers want ewe skielik kry hy nou die aandag. Ek was 

6 jaar oud en my sussie 8 jaar. Georgie was I jaar oud toe hy by ons kom woon het. 

Soos die jare ontwikkel het, het ek 'n beskermende rol teenoor horn begin inneem. As 

ek praat van ons 3, dan sal ek se my ma was baie beskermend teenoor my sussie. Sy 

was aanvanklik siek en hulle was baie liefvir haar. Toe ek gebore word, is ek 

blakend gesond. Ek het maklik oor die weg gekom met mense en moes maar my plek 

in die samelewing oopveg. My boetie, my ma was baie beskermend teenoor horn. 

Hy was baie stout - 5 verskillende skole. Bedank sommer by sy werk. Bring die 

perde in stad toe en dan moet ons nou vir die perde sorg. Koop my pa vir hom 'n 

motor vir sy 21 ste verjaardag en as hulle weer hoor dan het hy die kar verkoop. Hy 

het maar vir hulle bietjie moeilikheid gegee. Ma was baie regverdig en het baie sterk 

waardes vir die kinders geleer. Sy was moreel baie streng. Sy het gelei deur 

voorbeeld. My pa was die sagte een. Ma was die een wat heers. Vir jare het ons 

gedink dit is hoe 'n huwelik werk. As jy 'n sterk persoonlikheid het dan doen jy dit so. 

Verkeerdelik het hy sy posisie aan haar afgestaan. My pa se verwerping deur sy 

familie en my ma se rol wat sy in haar gesin moes speel om te veg vir alles wat sy wil 

he, het net nog meer bygedra tot hierdie verkeerdom huwelik. Sy familie het haar 

emosioneel vir jare lank geteister omdat sy nie vir horn 'n seun in die wereld kon 

bring nie. Sy was nie goed vir horn nie. Sy kon nie vir hom gee wat 'n vrou 

veronderstel is om aan haar man te gee nie. Vir baie lank het hy dit toegelaat, tot hy 

op 'n dag besefhet hulle is besig om haar te breek. Toe staan hy op tot so 'n mate dat 

hy dit vandag nog doen en eintlik permanent vies is vir hulle. 

Sterns: Watter ooreenkomste sienjy tussenjou ma en pa enjouself? 

Lynette: Ek was as kind gewild, sportief, musikaal en akademies baie sterk. My 

sussie moes 'battle' vir wat sy wou he. Almal het spontaan van my gehou, maar 
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emosioneel het ek later in my lewe besef hierdie dinge het 'n invloed in my lewe 

gehad. As ek eienskappe van my ma moet identifiseer wat sy aan my oorgedra het, 

sou ek se, 'n morele baie sterk waardesisteem en lojaliteit. Dis vir my belangrik om 

baie lojaal te wees teenoor die mense vir wie ek lief is. Van my pa sou ek se my 

lief de vir die Here. Nie baie gepraat oor die Here nie, maar wat hy gelewe het, het 

baie harder gepraat as wat hy ooit gese het. 

Sterns: Wat verstaanjy onder die woord liefde? 

Lynette: In die eerste plek is liefde vir my lojaliteit, getrouheid en betrokkenheid. 

Al is dit nie altyd die goeie ding nie, maar ek wil betrokke wees. Lief de is om van 

jouself te gee en in jou onderbewussyn die vir wie jy lief is, gelukkig te wil maak. 

Stems: Met watter metafoor sal jy jouself beskryf? 

Lynette: Dis vir my baie moeilik. Ek dink my lewe is 'n oop boek. Dit wat op die 

bladsye staan is dit wat daar is. Daar is nie verborge dinge nie. Dit wat daar staan, 1s 

dit wat daar is. Wat jy sien, is wat jy kry. Ek sal eerlik wees as ek moet eerlik wees. 

Stems: Wat wil jy sien in jou lewe dat dit by jou kinders tuiskom? 

Lynette: In die eerste plek my lief de vir die Here. Dat hul in hul eie lewe sal leef dat 

die Here die uiters belangrikste in hul lewe is. Daar is ook waarhede wat belangrik is 

watjou staande hou in die lewe, maar: 

- dat hulle gelowiges sal wees; 

- stabiele mense, elke wind van verandering hulle nie heen en weer ruk nie; 

- sekuur vir wie hulle is, hulle is aanvaar vir wie hulle is en sekuriteit sal he in 

hulle menswees. 

Stems: Wat in die gesprek het vir jou iets beteken? 

Lynette: Dit is so, ons is dankbaar omdat altwee van ons verkeerd begin het, dat ons 

tog kon slaag in 'n gelukkige huwelik. Ons het begin beide met 'n sterk moederfiguur 

en tog kon ons daarin slaag om te besef dat ons nie so op die rots kan bou nie. Ons is 

dankbaar dat die Here vir ons alles goed laat afloop. 
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4. 7. I Reflektering A 

In hierdie gesprek het ek ook die verstaan van liefde oor geslagte duidelik gesien. Wat my 

hier baie opgewonde gemaak het is om te kon sien hoe hierdie gesin 'n paradigma skuif 

gemaak het na agape lief de, vergelyk Blignaut (1991), in lwof'>tuk vier, paragraaf 4.4.3. In 

Dillon (1983), se siening oor ware!outentieke liefde in paragraaf 4.2.3.4 in hoofstuk vier, 

• se hy dat ware lief de die volgehoue paging is van beide man en vrou, 'n wilskrag om die 

ander te leer ken en op die ander ingestel te wees. Liefde, se hy, is 'n wilsbesluit en in 

hierdie gesin is dit vir my duidelik hoe die wilsbesluit duidelik met die dekonstruksie van 

liefde aan die orde gekom het. 

Temas wat in die gesprek aan die orde gekom het en wat 'n invloed op die gesin het, is 

omgee vir mekaar. Die uitgangspunt, moenie aan ander doen wat jy nie aan jouself gedoen 

wil he nie, het definitief 'n geweldige invloed op die gesin. In die gesprek het die tema, 'n 

mens lei mos maar deur voorbeeld, ook aan die orde gekom. Vir hierdie gesin is die 

voorbeeld wat hulle teenoor mekaar stel, maar ook in die gemeenskap, van groat belang. 

4.7.2 Reflektering B 

Wat my in retrospek opgeval het, was die invloed wat die diskoers, geld, op die kinders in 

die gesin het. Daar bestaan die persepsie dat as jy hard werk en jy het geld, dan kan jy sorg. 

Geld is die manier hoe ons sorg. Ek sou hier die tema oor die dominante ma's vir seker meer 

kon eksploreer. Die gesin het ook nie in hierdie gesprek die metafoor en die gebruik daarvan 

heeltemal gekoop nie. 

Ek sou die volgende vrae kon vra: 

- wat bedoel jy met jou antwoord: lekker, goed, ja? 

- wat is die verband tussen lief de en om geld te he, dat jy kan sorg? 
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Met die vrae sou daar nog dieper in die verhale ingekyk kon word wat die herskryf van die 

nuwe storie 'n ander betekenis kon gee. 

4.8 Gesin drie - gesprek een 

Stems: Wat <link jy is lief de? 

Emmie: Dit is vir my omgee vir mekaar, <lat jy graag wil doen wat ander van hou, 

wys jy's lief vir hulle, fisies wys en tas. Iemand anders seermaak I iemand anders 

gelukkig maak. 

Jaco: As jy aan iemand raak. As jy jouself gee vir iemand, as jy keer vir iemand, as 

jy omgee vir iemand, gesels met iemand, as jy doen wat ander van hou. 

Elize: As jy gehoorsaam is en vir horn luister, as jy doen wat iemand vir jou vra. 

Lief de sou wees om te reageer op die mooi dinge wat iemand van jou vra. 

Stems: Sou liefde ook wees om te gee? 

Elize: Ja. As my ma van die werk af kom, gee ek soms vir haar koffie. 

Stems: Wat sou liefde nie wees nie? 

Emmie: As jy doen wat iemand nie van hou nie. As jy iemand anders nie in ag neem 

nie. lets net vir jouself toe-eien en nie met iemand anders deel nie. Net wil ontvang 

en nie wil teruggee nie. 

Jaco: Liefde is om nie lelike goed van iemand te se nie. 

Elize: As jy goeters doen wat nie reg is nie, byvoorbeeld dinge traak jou nie, jy gee 

nie om nie, jy gaan net aan en maak of jy nie hoor nie. 

Stems: Met watter metafoor sal julle julself beskryf? 

Emmie - Jaco: Jaco is iemand wat onder my inkruip, iemand wat ek liefkry en 

lietbet. Dit laat <link my aan die liedjie 'Die mense wat ek lietbet, kom groei 

op my soos mos'. Nie dat ek horn met 'mos' wil beskryf nie, maar dit se iets 

van oor hoe ek oor horn voel. 'n Mens moet soms stil staan, dan groei die mos 
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Op JOU. 

- Elize: Is 'n roosknoppie wat net altyd mooi is as jy lief is vir haar, as JY vtr 

haar drukkies gee, dan blom sy net. 

Jaco - Emmie: Sy is soos 'n sonneblom. Sy sorg, soos die sonneblom se pitte afval 

en vir die voeltjies in die veld kos gee, so sorg sy ook vir ons en vir ander 

mense rondom haar. 

- Elize: 'n Voeltjie, 'n kleurvolle, vriendelike, mak voeltjie wat 'n mens geniet. 

Elize - Emmie: Sy is net liefdevol en sy sorg vir ons. Sy is soos 'n hen oor haar 

kuikens. 

- Jaco: 'n Blou Wildebees, as jy horn kwaad maak dan storm hy jou, maar hy 

beskerm ons ook en ook homself 

Sterns: Hoe het jy gevoel toe jy hoor hoe die ander oor jou dink? 

Emmie: Dis vir 'n ma lekker om te hoor haar kinders waardeer haar en sien raak wat 

sy doen. 

Elize: Dit was lekker om dit te hoor. 

Jaco: Dit was goed gewees om te hoor dat hulle sienjy kanjouselfbeskerm enjy kan 

dit wat rondom jou is ook beskerm. 

Sterns: Se julle soms vir mekaar injulle liefde hoe julle oor mekaar voel? 

Emmie: Soms, maar dit is nie 'n reel in ons huis dat ons daarop ingestel is, of 

spesifiek daaraan aandag gee nie. 

Sterns: Vier julle ooit fees in julle huis? 

Emmie: Sondag was vir my lekker, dit was vir my 'n fees. 

Sterns: Ja, maar het die fees 'n naam gehad? 

Emmie: Nee, die fees het nie 'n naam gehad nie. 

Sterns: Miskien moet julle soms julle feeste name gee. Miskien moet julle se, ons 

vier vanaand fees, want ons is lief vir mekaar en dis die naam van ons fees. By baie 

huise vergeet hulle om dit vir mekaar te se. Het julle al ooit daaraan gedink om die 

prestasies wat julle in die week behaal het byvoorbeeld op 'n Saterdagaand te vier? 
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Emmie: Ja, toe ek die vorige keer van 'n kursus af teruggekeer het, het die kinders 

vir my 'n groot fees berei, balonne en alles. 

Jaco en Elize: Ja, met haar volgende verjaardag salons vir haar 'n groot fees hou. 

Stems: En Emmie, is daar goedjies van hulle waaroor jy wil feesvier? 

Emmie: Dis maar min kere wat ek ter wille van hulle feesvier. 

Stems: Sou lief de nie ook wees om op 'n tasbare wyse aan hulle te doen soos wat jy 

daarvan hou as hulle aan jou doen nie? 

Emmie: Ja, <lit is so. 

Stems: Se nou maar Jaco het gaan rugby speel of atletiek gedoen of hy het 'n toets 

geskryf en <lit deurgekom, dan kan jy iets doen om <lit te vier. Ek <link lief de 

komplimenteer die positiewe en bou die positiewe uit. Soms, omdat jy nooit die 

positiewe hoor nie, <link jy jy is negatief Jy ervaar dit, want dis al wat jy hoor. 

Maar as jy 'n fees vier omdat jy my seun/dogter/ma is, dan raak dit mos lekker, en kry 

dit nuwe betekenis. 

Stems: Jaco, hoe dinkjy verstaanjou oupa en ouma liefde? 

Jaco: Daar is kontak tussen hulle en hulle verstaan mekaar. 

Elize: Hulle dink altwee positief As my ouma vir my oupa vra om iets te gaan doen 

waarvoor hy nie baie lus is nie, dan doen hy dit maar. 

Stems: Met ander woorde hulle doen goed vir mekaar om die vrede te bewaar, al is 

hulle nie altyd lus daarvoor nie. 

Stems: Emmie, hoe beleef jy jou pa en ma? Wat dinkjy verstaan hulle van lief de? 

Emmie: My ma sorg dat my pa se kos en koffie stiptelik reg is. Sy sorg <lat sy klere 

reg is, <lat <lit gewas en gestryk is, <lat alles honderd persent reg is. My pa sorg weer 

dat my ma water kry, kyk dat sy haar pilletjies drink. Hy wil nie he <lat sy alleen ry na 

'n plek toe nie, hy sal liewer saamry. Hy tree baie beskennend teenoor haar op. Toe 

sy nie 'n bediende gehad het nie, het hy haar gehelp afdroog, die gordyne ophang. As 

sy siek is loop hy heen-en-weer met die eierspaan en dan wil hy weet of die storie nou 

waar is, dan kan jy sien dat Pappa vandag glad nie homself is nie. 
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Stems: So, dinkjy dat hulle ook rolle kan omruil? 

Emmie: Ja, as sy siek is. Ek sien net my pa as beskermend en dat sy nie alleen 

iewers moet heengaan nie, hy sal liewer saamgaan. 

Stems: Wat dinkjy het hulle uit hulle ouerhuise saamgebring? Wat kanjy van hulle 

verstaan - aanjou ma of jou pa se kant sien? 

Emmie: Ek het my ouma alleen geken. 

Stems: Maar sy moes tog iets van liefde geken het, al het sy dit nie teenoor 'n man 

gewys nie? 

Emmie: Wat ek van haar kan onthou is dat sy altyd viral haar volk op die plaas 

gebid het. Sy was vreeslik kwaai, maar as sy vanaand godsdiens hou, het sy vir almal 

gebid wat vir haar op die plaas gewerk het. Ek kan dit so goed onthou, sy het hulle 

altyd opgedra aan die Here. Dis wat ek van haar kan onthou. Al was sy bedags hoe 

kwaai met hulle, het sy hulle elkeen saans by die naam genoem en aan die Here 

opgedra. 

Stems: Watter Ouma was dit, aan vaders- ofmoederskant? 

Emmie: Dit was my pa se ma. 

Stems: Het jy nooit jou ma se ma geken nie? 

Emmie: Ek was baie klein gewees en haar kan ek onthou as 'n vrou wat mooi kon 

naaldwerk doen en koor sing, 'n knap vrou. Sy kon hard werk. 

Stems: Hoe sou jy die hard werk met die lief de assosieer? 

Emmie: Sorg. Sy het hulle versorg. Sy het vroeg opgestaan en kosgemaak en 

koekies en pasteie gebak. As jy daar kom, word jy bederf, jy kry koffie in die bed en 

kort-kort word daar ietsie aangedra. 

Stems: Met watter metafoor sal jy jouself wil beskryf? 

Jaco: Ek is 'n hond, want 'n hond betoon lief de aan jou. Hy is baie gehoorsaam, maar 

hy is soms ook ongehoorsaam. Maar as hy ongehoorsaam is, moet jy horn tug. 

Stems: Maar die wonderlikste daarvan is dat die hond altyd liefbly vir sy baas. 'n 

Baas tugtig altyd die klein hondjie wanneer hy iets verkeerd doen. So leer hy dan 'n 
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bepaalde gedragspatroon aan. As jy horn elke keer slaan as hy dieselfde ding 

verkeerd doen, sal hy later ophou daarmee. Swak gedissiplineerde honde het swak 

gedissiplineerde base, want hulle het hulle nooit as klein hondjies getugtig nie. So, 

dis ook 'n goeie eienskap van 'n hond. Hy wil altyd sy baas tevrede stel. 

Stems: Met watter metafoor saljy jouselfbeskryf? 

Emmie: Ek weet nie wat noem jy <lit nie, maar ek is altyd gereed om te beskerm. 

Sterns: Jy bedoel soos 'n <lier wat sy kleintjies wil beskerm. 

Emmie: Ja 

Stems: Maak nie saak watjou kleintjie is nie,jou kinders ofjou werk of enige iets. 

As iemand iets van jou kinders of jou werk se, verdedig jy hulle onmiddellik. 

Emmie: Ja. 

Elize: 'n Blom, ek dink ek kan <lit van myself se, want as daar vrede en blydskap is, 

dan blom hy. Want as daar nie vrede is nie en daar is bakleiery, dan sak hy. 

Stems: Soos wat jy lief de verstaan, hoe bei"nvloed dit jou gesin? 

Emmie: As ek vir my gesin liefde gee, ontvang ek liefde. 

Stems: Jaco, as jy nou byvoorbeeld jou metafoor , die hond, gebruik. Hoe voel die 

hond, wat doen die hond in hierdie huis? 

Jaco: As jy nie lief de gee nie, kry jy nie lief de terug nie. As jy ongehoorsaam is, kry 

jy ongehoorsaamheid terug. 

Stems: Hoe voel die hond oor sy gedrag op hierdie stadium? Is hy 'n liefdevolle 

hond? Is hy 'n hond wat ge-'pat' word in die aand of gevryf word of is hy bly <lat hy 

hier is? Watter eienskappe het hierdie hond? Is hy liefdevol, vriendelik, ... ? 

Jaco: Beskermend 

Stems: Beskermend, stout. Wat kan die hond nog doen? Kry? Wat hy kry, eet hy 

op. Wat is 'n hond nog? .... Slim. 'n Hond is slim. Hy moet slim wees, want hy 

moet besluit wie is vreemdelinge en wie kan hy vertrou. Dis mos intelligensie wat <lit 

doen. Die hond kan ook besluit as jy vir horn die opdrag gee om te sit of hy wil sit of 

nie. Van kleins afbesluit die hond al <lat hy gaan leer, want dis deel van 'n hond se 
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intelligensie. 

Stems: Elize, jy het meer gese van die reaksie op jou, maar wat van jou reaksie op 

hulle? Wat maak die blom? Maak hy die lewe vir die ander mooi? 

Elize: Jy maak soms moeilikheid en dan maak jy weer vrede. 

Stems: Met ander woorde jy skep 'n lekker atmosfeer. 'n Blom gee mos ook 'n reuk 

af Watter soort reuk saljy afgee. 'n Goeie reuk of'n slegte reuk? 

Elize: 'n Goeie reuk. 

Stems: Soms gebeur dit ook dat 'n mens slegte reuke afgee, maar jy wil graag goeie 

reuke afgee. Die Here het ons mos so gemaak. 

Stems: Wil julle graag reageer op enigiets wat ek gese het? 

Emmie: Ek kon weer hoor hoe hulle my sien. 

Elize: Dit het jou laat dink, diep laat dink. 

Jaco: Dit was vir my ook goed om te hoor hoe en wat hulle van my in die gesin dink 

en dat hulle my liefhet. 

Stems: Wat kanjulle doen om fees te vier? 

Emmie: W el, die roomys is baie sleg in die yskas, maar ons kan gaan 'milk shake' 

drink. 

Stems: Ek dinkjulle het rede om te gaan feesvier en enige iets te doen wat vir julle 

lekker is en dan ook vir die Here te se dat julle bewus is daarvan dat julle soms 

verkeerd doen, maar dat julle graag wil reg doen. 

4.8.1 Reflektering A 

Met die geneagram as kaart is die uitgangspunt oor die verstaan van liefde oor geslagte heen 

ook duidelik sigbaar. Ouma het baie hard gewerk en sodoende het sy haar liefde vir diegene 

wat vir haar gewerk het, bewys. Pa en Ma werk ook baie hard en so word dieselfde 

sorg-gedagte met liefde geassosieer. Die Ma in die gesin werk baie laat, ongeag hoe die 

kinders daaroor voe!. Die persepsie word geskep dat harde werk sal kompenseer vir die 
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moeder se afivesigheid Oor gestagte heen is die indruk geskep dat die versorging van die 

gesin alle seer binne die gesin sat heetmaak. Met die dekonstruksie van liefde het van die 

gesinstede 'n keuse gemaak vir lief de wat die funksionering van die gesin, votgens hulle 

verstaan, beter sou maak. 'Ons sat goed doen aan mekaar, ons sat weer koffie aandra~ 

Temas wat in hierdie gesprek aan die orde gekom het is die omgee vir mekaar. Dat 'n mens 

graag wil doen wat ander van hou, is vir die gesin betangrik. Dit beinvtoed hut uitteef van 

liefde dat die kinders byvoorbeetd alles tos as die ma by die huis kom om vir haar koffie te 

maak, omdat sy daarvan hou. Die tema dat liefde ook is om te gee kan ook hierin getees 

word 

4.8.2 Reflektering B 

Hierdie gesin het baie goed op die gebruik van die metafoor gereageer. Hoewel die terugvoer 

oor die belewing van die gesprek baie goed was, sou ek dalk hier soos in die vorige gesprek 

meer met die gebruik van die metafoor kon werk. Daar sou aan die einde die vraag gevra 

kon word: 

- wat kan julle anders doen om julle verstaan en uitleef van lief de in die gesin meer 

toegank:lik vir mekaar te maak? 

4.9 Gesin vier - gesprek een 

Sterns: Hoe lyk julle gesinne van oorsprong? 

Lelani: My ouma en oupa aan my ma se kant, is my ouma die ene wat altyd baie 

praat en baklei, my oupa is die ene wat altyd maar stilbly. My oupa en ouma aan my 

pa se kant, die twee kan ook maar lekker vassit. My pa en ma, kyk, hulle kan nou 

eers vassit, sommer partykeer oor die grootste kleinste dingetjies, maar hulle sit vas! 
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Maar ek <link hulle is ook nogal liewerig vir mekaar. 

Stems: Liewerig vir mekaar. Wat beteken <lit? 

Lelani: Nee, hulle is liefvir mekaar. Ek en my broer is baie liefvir mekaar, maar ons 

sit ook nogal baie vas met mekaar. 

Stems: Watter verhouding injou gesin van oorsprong, die van wie jy nou vertel het, 

dinkjy verstaan liefde die beste? 

Lelani: Ek <link my pa en my ma se verhouding verstaan liefde die beste. 

Stems: Wat in hulle verstaan van liefde val vir jou op? 

Lelani: As hulle baklei en hulle is kwaad vir mekaar het hulle so 'n begeerte om met 

mekaar te praat. Hoewel hulle albei redelik trots is sorteer hulle <lit tog uit. 

Cristiaan: Goed, my oupa en my ouma baklei baie, maar my oupa bly maar altyd 

stil. My oupa en ouma aan my pa se kant baklei ook baie of dalk ook nie so baie nie. 

As my ouma iets se, dan sal my oupa altyd se dit is nie so nie. 

Stems: Dinkjy hulle is liefvir mekaar? 

Christiaan: J a. 

Stems: Dinkjy jou oupa enjou ouma aanjou ma se kant is liefvir mekaar? 

Christiaan: Ja, hulle is lief vir mekaar. My pa en ma baklei ook baie. Dit ontstel 

my nogal 'n klein bietjie. 

Stems: Hoe sou jy wou he <lat hulle baklei? 

Christiaan: Dat ek <lit nie hoor of daarvan weet nie. Ek en my suster baklei ook so 'n 

bietjie, maar <lit kom darem weer reg. 

Stems: Hoe sou jy graag met haar wou baklei <lat dit nie antler ontstel nie? 

Christiaan: Dat my pa en ma nie daarvan weet nie. 

Sterns: Hoe dink jy is jou pa se verhouding met jou ma se familie? 

Christiaan: Redelik. 

Stems: Hoe is redelik? 

Christiaan: Hulle kom darem goed oor die weg. Hulle is lief vir mekaar. 

Stems: Hoe voel jy daaroor? 
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Christiaan: Goed. Ek voel baie goed daaroor. My pa kom ook met sy ouers baie 

goed oor die weg en ook met sy broer. Hulle sit ook vas, maar net soos ek en my 

suster, kom dit ook weer reg. 

Tinus: Van my pa en ma se kant af is dit maar oppervlakkige dinge waaroor hulle 

baklei, niks emstig nie. Ek kom al jare saam met hulle, hulle is lief vir mekaar. 

Skoonpa en Skoonma is ander soort mense. Skoonma baklei sommer maar net om te 

baklei en Skoonpa vee horn daaraan af Net na 'n rukkie het sy weer vergeet hulle het 

baklei en is hulle weer baie erg oor mekaar. Ek en my vrou is baie liefvir mekaar en 

ons baklei ook baie, maar dit is omrede elkeen van ons die laaste se wil he. Met my 

kinders is dit maar dood ordinere dinge waaroor ons vassit, maar ek is vir hulle baie 

lief Ek en my hoer kom baie goed oor die weg. Dit is mos te verstane dat daar soms 

tussen broers kopstamp is, maar anders het ons met mekaar geen probleem nie. 

Stems: Watter van die mense in die geneagram watjy geteken het, dinkjy, verstaan 

liefde die beste? 

Tinus: Ek <link almal verstaan lief de, maar dit is vir my of Skoonpa en Skoonma vir 

my hierin 'n voorbeeld is. Baklei en kry klaar en vergeet dit. Ek <link dit is hoe 'n 

mens dit moet doen. Ek <link my ma karring sommer partykeer met my pa oor die 

kleinste dingetjies en netnou is dit 'n geweldige ding. Ek <link, se jou se en kry klaar 

en doen weer die regte dinge. 

Sus: My pa en my ma is vir my 'n voorbeeld van liefde. Hulle liefde gaan nie oor 

materiele dinge nie. Hulle lief de gaan vir my baie dieper. My skoonouers het 

mekaar ook lief, maar hulle liefde gaan vir my om die materiele. My broers en 

susters, ek en my een suster het 'n baie goeie verhouding, miskien omdat ons baie na 

aan mekaar in ouderdom is. Ek en my broer wat dood is het ook 'n baie goeie 

verhouding gehad, ook omdat ons in ouderdom baie na aan mekaar was. Ons 

verstaan mekaar baie goed en het dieselfde sienswyses. My kleinboet en kleinsus 

is baie bang vir my, maar ons kom ook baie goed reg en hulle is vir my baie lief 

en ek vir hulle. Hulle hardloop altyd met hulle probleme na my toe, seker omdat ek 
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die oudste is. Ek en my man is baie lief vir mekaar, ek is baie lief vir horn, maar .ek 

is gewoond aan hoe my ma en pa se lief de vir mekaar was. 'n Mens besluit saam en 

doen saam. As daar iets gedoen moet word en besluit moet word, dan praat hulle met 

mekaar en by ons is dit nie so nie; ek hoor maar by ander mense wat hy besluit het en 

partykeer wat hy gekoop het en wat hy doen. Daarvan hou ek nie. Wat my kinders 

betref lag ek vir hulle bakleiery, want dit is nie regtig baklei nie. Hulle is nou kwaad 

vir mekaar en netnou fluister hulle weer vir mekaar en giggel hulle oor iets wat 

gebeur het. Ongelukkig probeer ek van my oudste kind 'n model maak. Ek weet <lit is 

verkeerd, maar ek bly vir haar se moenie so maak nie en <lit is verkeerd, ensovoorts, 

en ongelukkig maak ek met my seun nie dieselfde nie. Ek laat horn nogal toe om te 

maak wat hy wil en het ek nie dieselfde dissipline oor horn nie. 

Stems: Wat soujy kon doen injou enjou manse verhouding dat hy die geleentheid 

het om met jou te praat? 

Sus: Ek sou nogal graag wil he dat hy die vraag beantwoord, want ek bly vra en 

praat en praat, maar hy se niks nie. 

Stems: Dink jy dit het iets met sy bestuurstyl of met sy menswees te doen? 

Sus: Nee, ek sal nie se <lit het iets met sy menswees te doen nie, <lit ook, maar <lit 

is nogal maklik om te se my pa maak so daarom maak ek ook so. Bestuurstyl, sou ek 

se, 'n mens se mos vir iemand ek gaan nou so maak of so maak. 

Stems: Met ander woorde sy bestuurstyl is die van ek besluit en ek maak so! 

Sus: Hy vat nie raad nie en dan boemerang dinge partykeer en ek voel as 'n mens 

kon praat sou daar baie ongelukkigheid uit die weg geruim kon word en ook 

probleme en spanninge. 

Stems: Tinus, aanjou kant voeljy dit is weer iets waaraanjy kan aandag gee en kan 

werk al is dit ook nie vir jou maklik nie? 

Tinus: Ek sal dit moet verander, al wil ek ofnie, want al vier van ons is in 'n 

maatskappy/trust en wat ek nou doen raak ons al vier. 

Stems: Voel jy dit is 'n wilsbesluit wat jy moet doen om dit anders te kry? 
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Tinus: Ek <link <lit is gewoon 'n wilsbesluit waaraan ek sal moet werk, want nou is 

<lit nie net myself wat benadeel word nie, maar ons almal. 

Stems: Met watter metafoor kanjy jouselfbeskryf? 

Tinus. Ek sal my soos 'n hond beskryf Baiekeer <link ek doen ek dinge wat my 

soos 'n hond laat voel. 

Stems: As jy aan die positief van 'n hond <link, is daar ook iets goeds aan 'n hond of 

om soos 'n hond te voel? 

Tinus: Baiekeer is daar weer positief wat ek doen, maar ek <link die dinge kanselleer 

mekaar uit. As ek die middeweg moet kies dan weet ek nie waar ek myself sal plaas 

nie, sal <lit 'n meer positiewe gevoel wees of dalk negatief. 

Lelani: Ek sal myself as 'n kaktus beskryf Die deursetting van die kaktus en die 

min waarmee hy kan klaarkom is vir my beskrywend van myself. As ek val gaan ek 

nie le nie, maar ek baklei tot ek <lit waaroor ek gaan le het, gewen het. 

Christiaan: Met 'n sportsoort. 

Stems: Met watter sportsoort saljy jouselfbeskryf? 

Christiaan: Met rugby. 

Stems: Hoekom? 

Christiaan: Partykeer word jy geskop, maar ander kere wanneer jy 'n drie druk dan 

word jy weer geprys. Ek <link ek is 'n spanmens. 

Sus: Met 'n meubelstuk. Almal wil my rondskuif. 

Stems: Hoe voel julle oor hoe elkeen horn nou net beskryf het? 

Tinus: Ek <link <lit is waar. Ons skuifhaar soos ons haar wil he en ons manipuleer 

haar ook soos <lit ons pas, en <lit is nie reg nie. 

Stems: Is <lit iets wat jy geweet het? 

Tinus: Ja. 

Stems: Wat doen <lit aan jou dat jy weet dit ontstel haar as jy haar skuif en tog doen 

jy <lit? 

Tinus: Dit is nie maklik nie. Ek besluit nou ek sal <lit nie doen nie, want <lit ontstel 
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haar en tog gebeur dit weer. Soos ek gese het aan die begin, elkeen van ons wil graag 

die laaste se inkry, en dit is gewoonlik net daardie laaste se wat die skuif maak wat jy 

nie moet nie en ook baie keer nie wil doen nie. 

Sterns: As jy erens besef ek het nou geskuif en dit ontstel haar, gaan jy erens terug 

en se ekskuus of skuif jy weer reg? 

Tinus: Nee, dit is my fout, ek maak dit nie weer reg nie. 

Sterns: As jy aan 'n tenniswedstryd <link, waar op die baan is jy en waar is Sus? 

Staan julle in 'n enkel-posisie teenoor mekaar of speel julle 'n dubbelspel? 

Tinus: Nee, ek <link ons is in hierdie stadium teen die net in 'n enkelspel net om te 

kyk wie slaan die uitklophou. 

Sterns: Wat dinkjy sou 'n ideaal vir julle wees? 

Tinus: Ons moet eerder 'n dubbelspel speel. 

Sterns: Wat soujulle kon doen om dubbels te speel? 

Tinus: Ek <link nie dit is moeilik om dubbelspel te speel nie, maar ek is gewoond 

hoe my Pa dinge gedoen het en nou doen ek dit ook so. Hy het besluite by homself 

geneem sonder om vir iemand daarvan te se, nou doen ek presies dieselfde. Dit is 

waar my probleem le. Ek <link ons moet eers die net afbreek en net eers die bal heen 

en weer slaan en wanneer ons die bal aan dieself de kant het, dan weer die net opslaan 

en dan dubbels speel. 

Sterns: Is die net op die stadium die bedreiging? 

Tinus: Nee, ek sal nie se die net is die bedreiging nie, die praat (kommunikasie) is 

op die stadium die net en ek <link ons moet eers daaraan werk. Dan salons weer 'n 

dubbelspel kan speel. 

Sterns: Ek wil he dat julle eers 'n bietjie hieroor <link en dat ons volgende keer weer 

daaroor praat. Hoe voeljulle oor watjulle ma nou net gese het? 

Lelani. Ek wil baie keer vir my ma iets se. Dan het ek my gewip en dan besluit ek 

ek gaan niks se nie. 

Sterns: Hoe voel jy daaroor? 
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Lelani: Sleg. 

Sterns: Is dit vir jou aanvaarbaar om sleg te voel? 

Lelani: Nee. 

Sterns: Wat kanjy doen om nie sleg te voel nie en om nie verkeerde dinge aan te 

leer wat jy eendag ook in jou huis gaan doen nie? 

Lelani: Praat. 

Sterns: Hoe voel julle oor die hond? Sorns bepaal kinders ook wat Pa's van hulleself 

<link. Het julle al ooit vir horn 'n briefie geskryf om dankie te se? Ek wil vra dat 

elkeen op sy eie rnanier binne die volgende week vir die antler een erkenning sal gee 

van jou waardering vir wat hy/sy vir jou doen. 

Sterns: Hoe voe I julle oor die rnetafoor waarrnee Lelani haarself beskryf het? 

Lelani: 'n Kaktus steek. 

Sterns: Dit is 'n sterk plant. As Lelani val bly sy nie sornrner le nie, sy kan ook 

seerrnaak. Hoe beleef julle haar in die gesin? 

Tinus: Dat sy sterk is, is waar. Menslike dinge kry haar nie sornrner onder nie, dis 

vir my mooi. Haar dorinkie is om die laaste se te wil he. 

Sus: Lelani is glad nie spontaan nie. Dit wat jy nie uit haar trek nie, dit weet jy nie. 

Sy maak toe en baklei vir haarself. 

Sterns: Lelani is jy gelukkig om so te wees? 

Lelani: Ek het die siening dat <lit nie saak rnaak wat mense van my <link nie. Solank 

ek net gelukkig is, gaan ek aan. 

Sterns: Kan jy gelukkig wees as alrnal rondorn jou ongelukkig is? 

Lelani: Nee. 

Sus: Grootrnense en kinders is bang vir haar orndat sy so 'n geaardheid het. 

Sterns: Haar geaardheid kan ook positiefwees. 

Sus: Haar geaardheid kan anders wees as sy wil en dan gaan <lit ook nogal goed. 

Sterns: Hoe beleef julle Christiaan met sy rnetafoor as 'n sportsoort? 

Sus: Baie grappig. 
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Tinus: Hy is 'n "tonic" in die huis. As almal in die huis kwaad is, sal hy met 'n 

snaakse ding uitkom wat almal laat lag en dan gaan ons weer aan. Dit is vir my 'n 

goeie ding dat hy so is, want 'n kind wat loop en fluit en lag is 'n gelukkige kind. 

Stems: Julle is baie joviale mense na die buitekant, wat doenjulle na die binnekant? 

Julle is baie lojaal teenoor julle vriende, julle nooi hulle uit en bou aan daardie 

vriendskap, want dit is vir julle belangrik. Hoe boujulle aan die binnekant? 

Sus: Ons bou nie aan die binnekant nie. Alles wat hier is het vanself gekom. Ander 

moet ons net aanvaar, ons gee nie om hoe ons met mekaar is nie. Ons doen nie iets 

saam nie. Ek wil myself ook die skuld gee, want ek wil nie dinge saam doen waarin 

ek nie belang stel nie, soos bootry. 

Tinus: Ek kan dit verstaan. 

Stems: Hoe kan 'n mens dit oplos? 

Tinus: Ek <link elkeen sal van sy kant af opofferinge moet maak. Bootry is al sport 

wat 'n gesin saam kan doen. 

Sus: Ook in die huis is daar niks wat ons saam doen nie, bv. kaartspeel. Ons het <lit 

in die verlede gedoen. 

Stems: Wat kanjy doen om dit weer terug te kry? 

Sus: Baie dinge. 

Stems: Het jy nie dalk erens opgehou om <lit te doen nie? 

Sus: Ja, ek het heeltemal opgehou. 

Stems: 'n Mens kan erens dinge doen wat dit lekkerder maak. Hoe gelukkig kan 'n 

mens wees as daar ruimte vir mekaar is? Daar moenie voorwaardes wees nie, <lit 

moet 'n uitnodiging wees. Gaan <link 'n bietjie hoe julle mekaar kan akkommodeer, 

eerder as om strepe te trek en te se, so sal <lit gedoen word. Gee mekaar ruimte ! 

Stems: Wat kanjulle doen om aan die binnekant te bou? Hetjulle byvoorbeeld 

gesinsaande? 

Sus: In die verlede het ons sulke dinge gehad, maar <lit het net verdwyn, omdat die 

verhouding so power geword het. 
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Tinus: 'n Mens se kinders word ook groter en dit het deels veroorsaak dat hierdie 

spesiale aande weggeval het. 

Stems: Gaan <link 'n bietjie oor hoe julle in hierdie maatskappy van julle kan bou? 

Stems: Wat dinkjulle is liefde? 

Cristiaan. Ek <link lief de is geloof, jy moet glo in die antler rondom jou en jy moet 

goed saam doen. 

Stems: Sou 'n mens ook kon se lief de is ook 'n besluit of is dit 'n reaksie? 

Christiaan: Jy moet glo in die antler een. Ek <link lief de is 'n wilsbesluit. 

Sus: Lief de is om nie iets terug te verwag nie. 

Stems: Sonder voorwaardes? 

Sus: Ja, so moet liefde wees. Dit is 'n wilsbesluit. Ek sal die klein dingetjies weer 

begindoen. 

Tinus: Kameraadskap. Dit is 'n natuurlike aksie. 

Lelani: Vertroue in mekaar. Geloof, kameraadskap en vertroue in mekaar. 

Stems: Wat is die klein dingetjies watjulle weer kan doen om aan die binnekant van 

die gesin te begin bou? 

Christiaan: Om speletjies saam te speel en goed saam te doen. 

Lelani: Ek sal die tafel vir my ma dek en my pa se rug krap. 

Tinus: Ons moet meer met mekaar praat, dan sal die antler klein dingetjies weer 

terugkom. 'n Mens aanvaar te veel dinge as vanselfsprekend. 

Sus: Ophou baklei met die mense in die huis. Ek gaan begin om vir Tinus te se van 

dinge wat hy doen waarvan ek hou. 

4. 9. 1 Reflektering A 

Met die eksternalisering van die tema liefde en die dekonstruering daarvan in hierdie 

gesprek was die invloed en die uitleef van die liefde-diskoers oor geslagte heen duidelik 

sigbaar. Een van die deelnemers het dit beskryf dat die begeerte daar is om dinge anders te 
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doen, maar dat die dominante diskoers oor lie/de in sy !ewe, die van sy pa is. My pa het dit 

so gedoen en dit is al manier wat aan rny bekend is, daarom doen ek dit oak so. Hier is 

binne gesinsverband nooit gekonsentreer op die behoeftes van die gesin nie, maar is 

voortgegaan soos wat dit goed was in die voorgeslagte. Lie/de as produk van dialoog en 

groei volgens Dillon (1983) in paragraaf 4.2.3 van hoofttuk vier, het hier nie eintlik 'n rol 

gespeel nie. In die gesprek het die wil om 'n keuse te maak, wat vir die gesin tot voordeel 

was, aan die orde gekom. 

In hierdie gesprek is die temas wat lie/de beskryf het, dat lief de geloof is en jy moet glo in 

die ander random Jou en daar moet kameraadskap wees. Lief de is oak 'n besluit en die 

invloed daarvan op die gesin is dalk nie in hierdie gesprek so duidelik sigbaar nie, maar met 

die dekonstruksie van die begrip lie/de is daar 'n keuse gemaak dat lie/de 'n wilsbesluit is. 

Lief de is om nie iets terug te verwag nie en daar is besluit om weer met die klein dingetjies te 

begin. 

4. 9. 2 Reflektering B 

Vrae wat in die gesprek gevra sou kon word: 

- het 'n mens 'n wilsbesluit nodig om lief de binne gesinsverband anders na vore 

te laat kom? 

- watter besluite sou jy kon neem om 'n ander verstaan van lief de binne die gesin te 

kry? 

- hoe voel die res van die gesin oor die rol van die man in die huis? 

Met hierdie vrae sou die proses gefasiliteer kon word om weg te beweeg van die 

dominante-diskoers wat in die familie heers, dat mans nie praat nie en net doen soos in die 

gesprek duidelik na vore gekom het. Die mans in die gesin mag ook net sekere dinge doen, 

anders word hulle as 'n "sissy" gereken. Hierdie vrae sou dialoog hieroor kon stimuleer. 
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HOOFSTUK5 DEKONSTRUKSIE VAN LIEFDE 

5.1 Inleiding 

In hierdie hoofstuk word daar met 'n bepaalde agenda gewerk. Eerstens het die gesinne 

leesstof oor lief de wat hulle voor die tyd lees, waaroor in die gesprek gereflekteer word. 

Tweedens word na 'n video, 'When a man loves a woman' gekyk, en dan vind reflektering 

daaroor binne die gesin plaas. Derdens word 'n bybelstudie saam met die gesin deurgewerk 

om nog 'n verstaan van lief de binne die verbondsgemeenskap te kry. 

In hierdie gesprekke word dieself de metode as die vorige gesprekke gebruik. Aan die einde 

van elke gesprek vind daar in kursief reflektering deur myself oor die gesprek plaas. In blok 

stel ek vrae wat ek anders sou kon stel in die gesprek. 

5. 2 Gesin een - gesprek twee 

Stems: As ons dink aan ons vorige gesprek, het daar iets intussen met julle gebeur 

rondom die uitleef van lief de in die gesin? Het ek dalk net meer bewus geword van 

die ander in die huis se gevoelens en het dit my dalk twee keer laat dink voordat ek 

iets se of doen? 

Janneman: Na aanleiding van wat jy gehoor het dink jy meer daaraan. Jy is meer 

bedag daarop dat jy eintlik saam met ander in dieselfde huis woon en moet klaarkom. 

Stems: Het daar 'n groter sensitiwiteit gekom? 

J anneman: J a beslis. 

Johan: Ek weet nie. 

Stems: Dink jy daar het groei by jou plaasgevind? 

Johan: Nee, ek weet nie, ek glo nie. 

Stems: Dinkjy jy is nog steeds daar waar ons met ons eerste gesprek was? 
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Johan: Ja. 

Stems: Ten spyte daarvan datjy gehoor het wat elkeen voel en graag wil he en ook 

wat jy graag wil he, <link jy jy het net so gebly? 

Johan: Ja. 

Stems: Het jy besluit om so te bly? 

Johan: Nee. 

Stems: Waarom hetjy so gebly? Was daar kere watjy bewus was daarvan datjy 

eintlik anders kon optree? 

Johan: Ja. 

Stems: Al was jy bewus daarvan <lat antler mense graag anders van jou verwag het, 

het jy besluit om teen almal se verwagting in op te tree. 

Johan: Ja. 

Lida: Lief de, ongeag die ander huisbewoners se foute. Ek het hard aarde toe gekom. 

Ek weet nie of ek te veel konsentreer op die dinge nie, ek trap eintlik meer op tone. 

Stems: Was jy ook die heeltyd bewus dat dit eintlik anders kan wees? 

Lida: Ja, ek weet nie, dis half of ek die ervaring het, <lat ten spyte van die feit <lat 'n 

mens weet, is dit half of jy 'n teleurstelling ervaar omdat jy kyk of hulle anders gaan 

reageer. Ek dink nie ek doen iets doelbewus nie, maar ek is nogal op die uitkyk vir 

so iets, dan trap ek self in die strik. 

Stems: Met ander woorde, van jou kant af sou jy se daar was pogings gewees vir 

groe1, maar .... 

Lida: Dit voel vir my ek is soms in die wiele gery. 

Stems: Is dit omdat 'n mens half voorwaardelik was, iets terug verwag het? 

Lida: Ja. 

Jacques: Ek het gegroei. 

Stems: Gehoor wat ander gese het en selfbesluit ek gaan ook saamwerk om ons huis 

'n beter plek te maak? 

Jacques. Ja. 
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Jan: 'n Mens het gegroei. Daar het veral in die kinders 'n groei gekom. Daar het 

definitief 'n verandering gekom. 

Sterns: As jy vanjouself praat? 

Jan: Ek sat seek het gegroei, alhoewel party dit nie wou laat groei nie. Ek wil nie 

name noem me. 

Stems: Dis nie beskuldigings nie, ons het mos aan die begin so ooreengekom. 

Jan: Daar het wel positiewe dinge gebeur. 

Stems: So, jy dink ook daar was 'n groei? 

Jan: Verseker. 

Stems: Ek dink dis iets om oor opgewonde te wees. 

Stems: As julle die positief van die ander elk met 'n metafoor moet beskryf, watter 

metafoor sal julle gebruik? 

Janneman - Jacques: 'n Mier, heeltyd doenig. Hy is die kleinste, maar nie bang om 

te waag nie. 

Lida - Jacques: Hy sal altyd vra: 'Mamma waarmee kan ek vir jou help?' Hy is 'n 

'go-ertjie', hy is baie sensitiefrondom die ander gesinslede. Hy sal hulle ook 'n 'go' 

gee, maar wat vir my positief is, altyd konsidererend. Hy is altyd positief in die 

skool en met die skoolwerk, dit is vir horn lekker om sy Sondagskoolwerk te doen, 

ek ervaar in horn 'n sterk wil om iets reg te doen. 

Johan - Jacques: 'n Donkie. 

Stems: Bedoeljy iemand wat hard werk? 

Johan: Ja. 

Jan - Jacques: Stem saam met die metafoor van die mier. 

Jacques - Janneman: 'n Brandwag, hy sal nooit sy boeties slaan nie, hy sal hulle 

altyd beskerm. 

Lida - Janneman: Hy is altyd bereid om te help omdat hy 'n wye kennis het. Hy help 

ons met die rekenaar, skryf'n Engelse brief, is vir ons soos 'n onderwyser. 

Jan - Janneman: Hy is beskermend teenoor sy boeties en sy ma. Hy help my ook as 
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daar 'n probleem is. 

Johan - Janneman: 'n 'Computer', hy het breinkrag. 

Lida - Jan: Soos 'n boek, hoe verder jy lees hoe interessanter word die boek. 

Janneman - Jan: Soos 'n gereedskapstuk wat altyd daar is. Soos 'n brandblusser wat 

daar moet wees, as jy horn nodig het kan jy horn gebruik, nie net ons nie, alma!. 

Jacques - Jan: As jy wil leen, kan jy net vra en hy sal gee. 

Johan - Jan: Soos 'n 'Cashloan.' 

Stems: Dis baie positief, die man as hoof van die huis wat sorg. 

Johan - Lida: Soos 'n vloerlap, sy moet altyd agter ons skoonmaak en regmaak. 

Jacques - Lida: Ook soos 'n vloerlap. 

Janneman - Lida: Soos 'n noodknoppie, sy is altyd daar. Soos wat jy die hele tyd 

bewus is van die noodknop, as daar nood is en jy druk dit, dan weet jy jy sal gehelp 

word. So is my ma. 

Jan - Lida: Sy is bereid om almal te help. 

Lida - Johan: Hy werk altyd hard hier by die huis, veral in die tuin. Hy maak ook 

altyd bymekaar as daar konflik was - maak vrede. 

Jacques- Johan: 'n Koffiebeker (grap ). As jy horn vra om jou te help dan sal hy as hy 

iets moet doen, dit dadelik vir jou doen. 

Jan - Johan: 'n Vloerlap, met die positiewe eienskappe. Jy kan altyd op sy knoppie 

druk, hy sal ook uit sy eie raaksien iets is nie reg nie en sonder dat jy dit vir horn se 

sal hy dit self gaan regmaak. Hy sal uit sy eie die motors gaan was, want hy hou nie 

daarvan as dit vuil is nie. 

Janneman - Johan: Soos 'n 'Joker.' 'n Koning het altyd 'n 'Joker' gehad, 'n mens kan 

nogal baie vir horn lag. 

Stems: Van elkeen is daar nou iets positiefs gese, ek wil he elkeen moet net se hoe 

jy gevoel het oor wat die ander van jou gese het? 

Jacques: Ek het gedink hulle het my reg beskryf 

Janneman: Ek stem saam. 
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Lida: Dis vir jou lekker as jy weet dis jou bedoeling en hulle kom dit agter. 

Jan: As dit uit hulle harte kom as eerlik........ Ek waardeer <lit. 

Johan: Ek voel goed. 

Stems: Waarmee soujulle kon saamstem oor die volgende gedagtes en gedigte oor 

die liefde? 

'Wat is liefde?' deur Helen Steiner Rice. 

Johan: Dis 'n gawe van God. 

Janneman: Ek <link nie lief de is 'n resep waar jy kan se dit en <lit moet jy doen nie. 

Dit is iets wat jy leer, wat jy uitleef Dit kom nie sommer net nie. Jy het die gawe 

gekry, jy het die vermoe om liefte kan he. 

Lida: Lief de is 'n werkwoord, as jy nie daaraan werk nie, dan gaan dit nie bl om nie. 

Vanjou kantaf moet jy kan gee om weer terug te kan ontvang. 

Jan: Dit is 'n wonder van alle wonders. 

Jacques: Jy kan dit ook nie koop nie. 

Die beste ding wat 'n pa vir sy kinders kan doen, is om hulle ma lief te he. Theodore 

Hers burgh. 

Almal stem beslis saam. 

Die huwelik is 'n lee houer wat leeg sal bly tensy 'n mens meer daar insit as wat jy 

daar uithaal. Anoniem. 

Almal stem saam. 

"Wat is die formule vir 'n suksesvolle huwelik?" is op sy vyftigste verjaardag aan 

HENRY FORD gevra. Sy antwoord was: 'Dieselfde as die vir 'n suksesvolle 

motor: Hou by dieself de model.' 

Stem saam. 

Waardeer die werk watjou vrou in die huis doen. Jy sal nerens op aarde 'n kneg kry 

wat dieselfde werk vir dieselfde prys doen nie. C. J. Langenhoven. 

Half verlee, maar almal stem saam. 

Lief de wat vir ewig duur is duur: dit vra meer as om die regte huweliksmaat te 
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vind; dit is om die regte huweliksmaat te wees. William Law. 

Stems: Ek dink hier gaan dit om 'n keuse in die uitleefvanjou liefde. 

Almal stem saam. 

Getroudes se eerste en laaste les moet wees om nooit voor 'n derde persoon 'n 

enkele vyandige woord te se nie. Honore De Balzac. 

Dit is moeilik, maar waar. 

Getroude diplomasie is om jou maat jou sin te gee. Mark Twain. 

Stilte. 

Standhoudende liefde - die soort waarop huwelike gebou behoort te word - is nie 'n 

emosie wat ons oorweldig nie. Dit is 'n deurdagte, nugtere wilsbesluit: om getrou 

te bly aan iemand vir wie jy baie omgee. Om getrou te bly, ten spyte van die 

persoon se foute en irritasies, en selfs al voel jy glad nie (meer) verlief nie. M. Scott 

Peck. 

Lida: Dit is hoekom dit vir my so ontstellend is met die egskeidingsyfer. Net as jy 

hierdie hekkie voor jou sien, dan besluit jy klaar weer ek kan nie. Jy kon maar net 'n 

bietjie harder probeer het. Al het dit ook nie gewerk nie, hou net aan. 

Die huwelik: deur Kahlil Gibran. 

Lida: Die mens is 'n individu, gee vir horn ruimte. 

Foute: deur Phil Bosmans. 

Janneman: Die grootste fout vanjou lewe is wanneer jy net op foute kan konsentreer 

en niks anders raaksien nie. 

Weegjou liefde nie af: deur Phil Bosmans. 

Almal stem saam. 

Stems: Wat hetjulle van die video, 'When a man loves a woman' gedink? 

Janneman: Die 'gee' deel. Dit gaan in die lewe mos so, jy is altyd te bang om saam 

met iemand te leef. Jy weetjy het 'n fout, maar jy is te bang om dit vir jouselfte 

erken. Ek dink op die end het sy besef die man is daar om te bly, want hy het 

omgegee. 
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Lida: Wat vir my goed was, was <lat hy ook kon kwaad word. Hy het uitgegaan, nie 

<lat <lit finaal gebreek was nie. Hy gee, maar in die proses van gee, het hy homself 

nie verloor nie. Hy kon net sowel oorgeslaan het na die ander kant en na ander 

vrouens begin kyk het. Hy het ook frustrasie gehad, <lit beteken mos nie <lat 'n mens 

nie 'n standpunt het nie. 

Jan: Wat nou as iemand vir jou se jy het 'n fout. 

Stems: Miskien moet 'n mens dan maar die hand in eie boesem steek. 

Jacques: Al het sy gedrink, het hy haar gehelp. 

Stems: Watter voorbeelde is daar vir ons in die Bybel wat vir ons lief de die beste 

beskryf? 

Janneman: Toe Jesus die dissipels se voete gewas het. 

Lida: Dawid het gefouteer en die Here het horn vergewe. 

Jacques: Josef en sy broers. Toe hulle horn verkoop het en toe sy broers teruggekom 

het, het hy hulle net weer liefgehad. 

Stems: Wat bedoel Jesus met wat Hy se in Joh. 13:34? 

Lida: Lief de, God het verseker hierdie gebod ook vir gesinne gegee. 

Janneman: Ja, lief de. Jou gesin is 'n kerk in die kleine en <lit is jou sekuriteit. As jy 

eendag jou eie gesin het, dan moet jy <lit weet. 

Stems: Het Hy ook hierdie nuwe verbond aanjulle as gesin gegee? 

Almal stem saam. 

Stems: Wat hetjy in die afgelope 2 weke gedoen wat v 35 sigbaar injul lewe gemaak 

het? 

Stilte. 

Stems: Wat verstaanjulle onder die volgende teksgedeeltes oor LIEFDE? (Rom 12: 

10a-b;l5: 5-7; Gal 5: 13, 6: 2; Fil I: 9; Ef 4: 2, 5: 21; Kol 3: 13; 1Tess3: 12, 5: 

11, 1 Pet 4: 9; 1Kor13:8.) 

Jacques: Jy moet jou broers altyd liefhe. 

Janneman: Dit is 'n opdrag. Jou lief de moet soos 'n gastehuis wees, dit moet vir 
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Johan: Liefde. 
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Jan: Moenie voorwaardelik iets doen nie. 

Lida: As ons nou van die huwelik praat gaan daar 'n tyd kom waar jy die ander 

definitief deur die krisis sal moet dra. Ongeag die komplikasies vir jou, maar jy 

gaan aan die einde van die dag letterlik dra aan die ander ou se laste. Daar kan siekte 

kom, die ander een kan in 'n rolstoel kom, jy sal dan die ander een nie kan los nie, 

maar sal horn daardeur moet dra. Gasvryheid is mos lekker. As jy besluit het in die 

gesin dat jy gaan groei, dan val jy soms terug, maar dan bly jy nie daar le nie, jy 

staan maar op en gaan voort. 'n Kind van die Here wil nie stagneer nie. Die Here sal 

vir jou krag gee. 

Stems: Hoeveel van hierdie lief de is in jou lewe en dade sigbaar? 

Almal saam: Ons werk daaraan. 

Stems: Hoe voel jy daaroor? 

Lida: Ons bid vir krag. 

Stems: Wat kan ons doen om <lit wat God in gedagte het, in ons lewens sigbaar te 

maak? 

Janneman: Gebruik die krag wat die Here vir jou gee en doen wat hy van jou vra. 

Stems: Wat dinkjulle probeer God ons in sy Woord leer in 1 Kor 13: 4-7 oor die 

lief de? 

Janneman: Elkeen het foute, maar doen eerder soos God dit moontlik maak. 

Stems: Watter van hierdie liefdeseienskappe verhinder uitlewing daarvan injou 

lewe? 

Lida: Dis 'n ope vraag. 

Stems: Wat verstaan jy as man wat in Ef 5: 22-24 staan oor die rol van die vrou 

binne die liefde? 

Jan: Hulle moet opsien na jou, jy moet die voorbeeld stel. Jou vrou is nie 

minderwaardig nie, volgens die Bybel is sy seker gelyk aan my. 
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Stems: Volgens wat is sy nie gelyk aan jou nie? 

Jan: Volgens die wereld. 

Stems: Hoe voeljy as vrou oor wat hy verstaan? 

Lida: Ek <link nogal 'n mens het grootgeword met <lit wat Jan nou bedoel. Ek <link 

net die hedendaagse vrou met <lit wat sy bereik, moet daar vir haar baie meer ruimte 

gegee word met <lit wat sy doen. Dit is vir jou steeds lekker om te weet daar is 'n hoof 

van 'n huis, maar 'n gelyke. 

Jan: Die vrou moet dan ook op haar kniee voor die bankbestuurder gaan staan. 

Lida: Dit is ook vir my 'n stuk rustigheid om te weet ook daar is daar 'n hoof wat kan 

se, nou ruk dinge handuit. 

Stems: Wat verstaanjy as vrou wat in Ef 5: 21en25-28, oor die Iiefde van die man 

binne die huwelik gese word? 

Lida: As die beeld wat ek van my Skepper het swak is, dan is die beeld van my ook 

swak, dan is hierdie beeld wat ek uitstraal en uitleef ook swak. Soos wat jy vir God 

lietbet, so moet jy ook lietbe. 

Stems: Hoe voel jy oor haar verstaan van hierdie gedeelte? 

Jan: Nee, ek moet haar lietbe. 

Stems: Hoe dinkjy aan die hand van Sp 30: 18,19 werk die liefde tussen 'n man en 'n 

vrou? 

Jan en Lida: Ons weet nie. 

Stems: Gaan dink daaroor. 

Stems: Volgens Sp 10:12, hoe hetjulle liefde al dinge bedek wat aanstoot gee injul 

lewens? 

Stilte. 

Stems: Gaan <link ook hieroor en gesels dan met mekaar daaroor. 

Stems: Wat dinkjulle droom God in sy Woord vir julle as gesin oor die liefde? 

Lida: As die huisgesin vir mekaar omgee, en dit dan uitleef soos wat God dit in Sy 

W oord se, gaan dit verder as die huisgesin. Dit gaan ook oor na die gemeente toe en 
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na ander strukture van die samelewing. Aan die einde van die dag sien mense in jou 

die lief de van God en beleef jou ook as huisgesin wat die wil van die Here doen. 

Jan: Ek <link God wil he dat liefde moct groei in 'n huis. As daar liefde is bedek dit 

mos alles, dan kan dit mos nie doodgaan nie. 

Johan: Lief de in ons huisgesin. 

Janneman: Liefde moet iets wees. Daar moet nie aangevoeg word nie. Dit gaan nie 

oor geld of status in die I ewe nie, dit gaan oor lief de in die huis. 

5.2.1 Reflektering A 

In die verdere dekonstruksie van liefde tydens ans tweede gesprek was daar eers 'n 

bewusmaking van ander se sienings oar liefde en dan die invloed daarvan op die individue in 

die gesin. Hier is dit net vir my opvallend dat alma! in die gesin in die proses dit dee!, dat 

daar 'n grater sensitiwiteit teenoor die ander in die gesin gekom het. Die invloed van die 

gesprekke het tot gevolg dat elkeen in die reflektering dit gedeel het dat hulle heeltyd bewus 

was van hul optrede teenoor die ander. Dit is vir my opvallend hoe elkeen in die bewus wees 

van liefde oak erken dat hulle foute gemaak het. Die geslag-diskoers het hier 'n baie 

prominente rol gespeel, byvoorbeeld; ~ .. volgens die Bybel is sy seker gelyk aan my' en 'die 

vrou moet dan ook op haar kniee voor die bankbestuurder gaan staan '. 

5.2.2 Reflektering B 

In my reflektering oor die tweede gesprek is my aanvoeling <lat die agenda vir die gesprek te 

lank was. Ek sou as ek dit weer kon oordoen, die gesprek in twee gesprekke wou hanteer. 

Ek sou die literatuur as 'n gesprek hanteer en dan die Bybelstudie gedeelte as 'n aparte 

gesprek. Tydens die reflektering van die gesin het hulle geen aanduiding gegee dat die 
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gesprek vir hulle te lank was nie, hierdie is 'n persoonlike siening. 

Vrae wat in die gesprek gevra sou kon word: 

- hoe dinkjulle belnvloed geslagjulle verstaan van liefde? 

5 .3 Gesin twee - gesprek twee 

Stems: Wat het ons laaste gesprek vir jou beteken en het dit watjy jou ten doel 

gestel het, gerealiseer? 

Dirkie: Ons het gese dat ons mekaar moet liefue. 

Stems: Hoe het dit in die afgelope tyd hier met julle gegaan? 

Dirkie: Dit het goed met ons gegaan. 

Stems: Kon Pappa en Mamma trots wees op jou? 

Ane: Ja, hulle was trots op my. 

Dirk: Ek <link dit gaan goed met ons. 

Stems: Was daar groei by julle? Op 'n skaal van 1 - 10 waar saljy julle plaas? 

Dirk: Ek sal ons 'n 8 gee. 

Lynette: Ek <link tog daar het iets met die intimiteit van die gesin gebeur vanwee die 

baba wat ek verwag. Daar het definitief 'n hegter band in die gesin gekom vanwee 

almal se opgewondenheid, daar is 'n sorgsaamheidsgevoel in die gesin. Dirk is baie 

ondersteunend en dit beteken baie vir my, veral die kere ashy saamgaan na die 

dokter, dit is vir my wonderlik. Ek ervaar 'n groter mate van beskerming van sy kant 

af 

Stems: As ons gaan kyk na die stukke in die hand oor verskillende skrywers se 

siening van lief de, wat val julle op? 

Wat is liefde? deur Helen Steiner Rice. 

Dirk: Dat liefde 'n gawe is. 

Lynette: As 'n mens jouself kan meet aan haar beskrywing van wat lief de is, dan is 
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dit wonderlik om te weet dit is moontlik deur die Here om iemand so lief te he. Dit 

is net jammer <lat in die praktyk daar soms so 'n verdraaiing van daardie lief de is. 

Dirkie: Liefde kan 'n mens nie altyd verstaan nie. Dit is iets waarvoor ons net altyd 

vir die Here kan dankie se. 

Stems: As ons foute maak, hoe hanteer ons ons foute en hoe sou liefde foute 

hanteer? 

Lynette: As 'n mens begin fokus op foute, dan raak <lit baie droog injou hart, wantjy 

kyk teen negatiewe dinge vas. Dit word al hoe groter en <lit is later al wat jy sien. 

Om daarby verby te kom moet jy 'n wilsbesluit neem om daarmee op te hou. Dit 

gebeur nie vanself nie, jy moet besluit om te stop daarmee en konsentreer op die baie 

beter dinge wat <lit oorskry. 

Stems: Het God in gedagte dat ons 'foute-gefokus' lewe? 

Dirk: Nee. Die he le evangelie sentreer rondom lief de. In jouself is jy tot niks in staat 

nie, 'n mens het baie foute, maar God maak dit vir jou maklik. 

Lynette: Nee, want God het mos onvoorwaardelike liefde. Daar is 'n stuk in 

Romeine wat my lank terug baie diep getref het: 'Jy dan wat 'n ander veroordeel, 

doen jy nie ook dieselfde dinge nie?' Die oomblik wanneer 'n mens so kyk na foute, 

dan besef jy net die feit dat jy daarop gefokus is, is meer negatief aan jou kant as die 

man wat die foute gemaak het. Jy is slegter daaraan toe as die een wat die fout 

gemaak het. 

Weegjou lief de nie af nie: deur Phil Bosmans. 

Dirk: Jy moenie voorwaardelik liefhe nie. 

Stems: En hoe leeg en ongelukkig is <lit in jou as jy <lit wel doen. Dit is 'n keuse wat 

jy maak om nie op die verkeerde in iemand te fokus nie. 

Lynette: En hoe moeilik is dit as mens iemand nie spontaan kan liefhe nie. As daar 

goed in 'n persoon is wat jou so irriteer en jy besef dat jy niks van die persoon hou nie, 

en om dan die Here te vra om jou te help om Goddelike lief de vir die persoon te 

ervaar. Dis nie harde werk nie, as jy die Here vra dan gee Hy dit vir jou, maar <lit is 
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'n inspanning teenjou menswees omdat die persoonlikheid van die persoonjou so 

irriteer en jy weet dat dit nie eintlik geregverdig vir jou is om dit toe te laat nie. 

Twee spesifieke persone met wie ek saamwerk irriteer my, maar ek besef <lat hulle 

nie die fout het nie , die fout is myne, hulle besef nie eers hulle het die effek op my 

nie. Maar ek besef ek moet hulle liefhe, dis 'n opdrag, nie 'n keuse nie. Ek vra die 

Here om net my hart te verander, dat ek net lief de vir hulle kan ervaar. 

Stems: Gelukkig het jy die gawe dat mense nie weet as jy nie van hulle hou nie. 

Lynette: Ek vrees ook skynheiligheid en vra dat die Here my daarin moet help. Ek 

<link mense kan soms op my gesig sien as ek dink hulle het nou 'n sotlike 

opmerking gemaak. 

Stems: Dalk moet mense dit hoor. 

Lynette: Ja, <lat ek eerlik is sonder om seer te maak en te breek aan 'n persoon se 

menswees. 

Stems: Dit is 'n fyn balans, maar jy kan dit ook van die Here bid. 

Stems: Gedagtes van verskillende mense oor die lief de. Stem julle saam? 

Die beste ding wat 'n pa vir sy kinders kan doen, is om hulle ma lief te he. Theodore 

Hers burgh. 

Dirkie: Ja ek stem saam. 

Dirk: Ja, vir seker. 

Stems: My pa en my ma het albei baie hard gewerk. Een ding waaroor ek nie een 

aand gewonder het nie, was of hulle mekaar gaan los nie. Ek het nooit so 'n spanning 

gehad nie. Dit is ook wonderlike genade wat die Here vir jou gee. Jy kom uit so 'n 

huis uit, jy is in so 'n huis enjou kinders word in so 'n huis groot. 

Die huwelik is 'n lee houer wat leeg sal bly tensy 'n mens meer daar insit as wat jy 

daar uithaal. Anoniem. 

Dirkie: Jy kan nooit wegvat van jou lief de nie, maar dit kan meer word. 

'Wat is die formule vir 'n suksesvolle huwelik?' is op sy vyftigste verjaardag aan 

HENRY FORD gevTa. Sy antwoord was: ' Dieselfde as die vir 'n suksesvolle 
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Lynette: Dit is so. 

Dirk: Nee, dis nogal waar. 
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Waardeer die werk wat jou vrou in die huis doen. Jy sal nerens op aarde 'n kneg kry 

wat dieselfde werk vir dieselfde prys doen nie. C. J. Langenhoven. 

Dirkie: As jou vrou vir jou die aand kos maak en ook vir jou kinders sorg, en jy trou 

weer, dan sou jy dit nie weer kry nie. 

Stems: Of jy waardeer nie wat hulle doen nie, want hulle vra nie geld daarvoor nie, 

hulle doen dit uit lief de. Die stukkie se dat ons waardering vir mekaar moet he. 

Lief de wat vir ewig duur is duur: dit vra meer as om die regte huweliksmaat te 

vind; dit is om die regte huweliksmaat te wees. William Law. 

Stems: Ons sou dit ook op vriendskappe en broer-suster verhoudings kon toepas. 

Jy moenie vra dat sy die beter suster moet wees nie, jy moet die beter broer wees. 

Lynette: Dit is so. 

Stems: Rondom die huweliksmaats? Dat jy eintlik 'n beter huweliksmaat moet 

wees? 

Lynette: Dit is verseker so. As 'n mens die heel tyd fokus op wat jou huweliksmaat 

nie doen nie en nie gee nie en nie jou kant bring nie, dan is jy net so skuldig. Maar as 

jy vanjou kant af'n wilsbesluit neem, en dis nie 'n emosie nie, datjy alles gaan gee, 

dan reageer daardie persoon gunstig op jou houding en ontvangjy ook meer. 

Stems: Aksie en reaksie. 

Lynette: Ja. 

Stems: Dit is die heel tyd 'n spel. 

Lynette: Ja. Ek moet seek het dit baie duidelik in my huwelik ervaar voor ek tot die 

kennis gekom het van wat die Here verwag van die huwelik. Het 'n mens nie soveel 

poging ingesit om die antler een gelukkig te hou nie en later as jy bewus word 

daarvan is dit eintlik 'n vreugde om die antler een gelukkig te kon hou want hy reageer 

so wonderlik dat hy jou gelukkig maak. 
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Dirk: Ek dink wat belangrik is, is dat 'n mens maats moet wees. 

Sterns: Jy moet dus positiefwees. Baie keer word die rolle omgeruil. 

Getroudes se eerste en laaste les moet wees om nooit voor 'n derde persoon 'n 

enkele vyandige woord te se nie. Honore De Balzac. 

Lynette: 'n Mens het nie respek vir 'n man en vrou wat mekaar voor jou atbreek nie. 

Al het 'n mens begrip vir die situasie. Hulle doen dit ook nie in 'n hoedanigheid van 

of jy ons kan help nie, dis die mag van die gewoonte. Dirk het so 'n vriend gehad wat 

sy vrou 'n verskriklike bynaam gegee het en haar voor ons so aangespreek het. Hulle 

het een naweek vir ons kom kuier en hy se vir Dirk, se vir jou ..... sy moet dit doen. 

Toe seek vir horn hy kom sommer nooit weer hierheen nie, want ek is my manse 

vrou. Ons het gelukkig kontak met hulle verloor. 

Dirk: Hy het eintlik niks leliks daarmee bedoel nie. Elke pot kry sy deksel, sy is baie 

lief vir horn, sy reageer nie eens daarop nie. 

Getroude diplomasie is om jou maat jou sin te gee. Mark Twain. 

Lynette: Dis moeilik, hierdie enetjie. As 'n mens regtig na mekaar toe groei en na die 

Here toe groei dan gee 'n mens aan mekaar ruimte om te verskil, en daardie ou mag 

sy sin he, dis nie vir jou allesoorheersend belangrik om jou sin te he nie. 

Dirk: Soos wat 'n mens ook groei, raak dit minder belangrik om jou sin te he. 

Sterns: Jou sin raak julle sin. Ons het nie ons eie sinne nie, ons het ons sinne. 

Dirk: Die groot probleem vandag is dat elkeen sy sin wil he. 

Lynette: Vir sulke mense is klein goedjies groot goed. Dis belangrik vir hulle dat hy 

met my moet saamstem, maar iewers in 'n mens se lewe dan dink jy eenders, stem 

saam. 

Dirk: Dis nie noodwendig dat jy altyd moet saamstem nie, maar daar is daardie 

ruimte. As dit haar persepsie van 'n ding is, dan help dit nie om daaroor te veg nie. 

Sterns: Dit is 'n stuk sensitiwiteit wat 'n mens maar moet aanleer. 

Standhoudende lief de - die soort waarop huwelike gebou behoort te word - is nie 'n 

emosie wat ons oorweldig nie. Dit is 'n deurdagte, nugtere wilsbesluit: om getrou 



95 

te bly aan iemand vir wie jy baie omgee. Om getrou te bly, ten spyte van die 

persoon se foute en irritasies, en selfs al voel jy glad nie ( meer) verlief nie. M. Scott 

Peck. 

Lynette: Dit wil se om getrou te bly, beteken nie net om nie aan 'n derde persoon 

aandag te gee nie, dit beteken baie meer as dit. 

Die huwelik: deur Kahlil Gibran. 

Dirk: Wat belangrik is, is om mekaar ruimte te gee. Elkeen is 'n individu met eie 

belangstellings. Jy kan nie iemand in 'n rigting dwing as daar nie belangstelling is 

me. 

Stems: Dirkie, verstaan jy wat dit is om iemand ruimte te gee? 

Dirkie: Jy gee horn spasie. 

Stems: Om homselfte kan wees. 

Lynette: Ane, om iemand ruimte te gee beteken om horn toe te laat om te wees net 

soos hy is. Jy aanvaar hulle en is vir hulle, soos hulle is, lief Mamma moenie vir 

jou dwing om tennis te speel omdat Mamma so baie van tennis hou nie. Mamma kan 

sien jy hou van iets anders en nou gee Mamma jou die kans om dit te doen. Pappa 

verwag nie van Dirkie om te hoer net omdat Pappa lief vir hoer is nie. Pappa is lief 

vir Dirkie net soos hy is. Hy wil graag he Dirkie moet gelukkig wees en doen 

waarvan hy hou. 

Stems: Ervaar julle as kinders daardie ruimte soos wat Mamma nou verduidelik het? 

Dirkie: Ja. 

Stems: Gee julle ook vir hulle ruimte om te wees wie hulle wil? 

Ane: Ja. 

Bybelstudie oor die opdrag van lief de: 

Stems: Watter voorbeeld is daar vir ons in die Bybel wat vir ons lief de die beste 

beskrywe? 

Dirk: 1Kor13 beskryfvolgens my, liefde die beste. 

Lynette: Johannes is volgens my die liefdes-apostel. 1 Joh; 2 Joh en 3 Joh, waarin 
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hy <link waaraan die lief de moet voldoen. 

Sterns: Wat bedoel Jesus met wat Hy se in Joh. 13:34? 

Lynette: Dat ons mekaar moet liefhe. 

Dirk: Hy bedoel presies wat daar staan. 

Sterns: Het Hy ook hierdie nuwe verbond aan julle as gesin gegee? 

Dirk: Vir seker. 

Lynette: Ek glo dit met my hele hart. 

Sterns: Wat hetjy in die afgelope 2 weke gedoen wat vers 35 sigbaar injul lewe 

gemaak het? 

Dirk: Met my verjaarsdag het Dirkie en Ane elkeen 'n kaartjie op die rekenaar gedruk 

en vir my gegee waarin die een se dankie dat Pappa so sterk is en die ander een 

dankie dat jy vir ons sorg. Dit wek 'n samehorigheidsgevoel. Miskien is dit ook 

omdat daar nou 'n nuwe kleintjie op pad is dat almal ewe skielik iets intens beleef. 

Sterns: Maak dit jou wonder hoe jy sal reageer as pa wanneer die kleintjie daar is? 

Dirk: Nee, ek dink baie keer is 'n mens op 40 'n beter pa as watjy op 25of30 was. 

Die lewe het jou al geskuur en geskaaf, jy het verseker rustiger en groot geword. Ek 

dink dit is traumaties as jy gedink het jou gesin is afgesluit; ek het vrede gemaak. In 

ons geval waar daar twee miskrame was, was die verwagting nog steeds daar. Daar 

was iets van 'n gemis gewees. 

Lynette: Ek het oor daardie tyd gedink 'n vrou moet weer 'n verwagting he, dan is 

daar weer iets. Ek ervaar dat hierdie babatjie heeltemal een op sy eie is. Dit is vir my 

glad nie ofhy daardie outjie se plek kom vat nie. Daardie outjie se storietjie het aan 

horn behoort. Hierdie is vir my 'n hele nuwe verhaal. Dis 'n wonderlike verwagting, 

maar dit sou nie vir my reg en goed gewees het om in hierdie ding in te jaag om iets te 

he voordat ek nie deur daardie ding gewerk het nie, want dit het my so 'n besef van 

God se goedheid laat gee en van die dinge wat die Here toelaat, ongeag wie jy is en 

hoe jy dink en hoe jy met Hom wandel. Dit was vir my soveel meer 'n geestelike 

proses alhoewel ek pyn in my liggaam en in my hart gevoel het. Maar hierdie klein 
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dingetjie nou, is vir my 'n ander verhaal. Dit is ook iets wat ek lank oor nie 

opgewonde was nie, want ek was versigtig. Ek het so lank gese: Here, wat U 

besluit is reg, ek weet ek loop een van twee paaie, en as ek hierdie enetjie moet 

verloor, is <lit ook maar reg. Ek het die opgewondenheid so geblok en soos Maria 

gese, laat <lit met my wees soos U besluit. Maar dis vir my 'n hele verhaal op sy eie 

hierdie. Ek kan glad nie vir jou se dit het daardie ding makliker gemaak nie. Ek 

besef daardie ding in my I ewe ....... ek het nie gedink die dag sal kom dat ek se dit 

was vir my goed om swaar te kry nie. Toe my niggie kom en se die Here laat alles ten 

goede meewerk , toe wou ek my vuis tot hi er in haar keel af druk. Met of sonder 

hierdie swangerskap is ek dankbaar dat ek 'n leergeleentheid soos daardie kon he. 

Die Psalms geniet ek baie. Hier se Dawid ook, 'Voordat ek swaar gekry het, het ek 

gedwaal, maar nou hou ek my net aan U Woord'. Hier se hy weer, 'Dit is vir my goed 

<lat ek swaar gekry het, want daardeur het ek U voorskrifte geleer. Dat u my laat 

swaarkry het Here, is 'n teken van U trou'. Ek het al die goed gemerk en ek besef daar 

het sowaar 'n dag vir my aangebreek dat ek vir die Here kan se dat dit vir my goed is 

dat U my laat swaarkry het. Maar ek is nou ook bly oor hierdie nuwe klein babatjie. 

Toe die dokter die sonar doen, toe staan die babatjie op sy kniee, biddend. Dit klink 

nou vreeslik vroom <lat ek op 'n stadium in my swangerskap gese het, Here, as hierdie 

kind U nie dien nie, vat horn asseblief weg. Moenie dat my kinders U nie liefhet nie. 

Dis nie 'n maklike hoofstuk in my lewe nie, want ek stap aan 40 toe. lets in my hele 

lewe se, oog op die wenstreep, kom laat ons gaan. Alles in my lewe was gevestig, 

ons was op pad met twee kinders, ek het gevoel ek het redelik my duim op hulle pols; 

ons het 'n visie en 'n doelwit en ons stap aan en skielik voel dit ek gaan heel voor 

begin. Dit ontsenu 'n mens 'n bietjie, 'n lewe is 'n verantwoordelikheid enjy sien mos 

hoe is die twee kinders wat jy het. 

Stems: Wat verstaanjulle onder die volgende teksgedeeltes oor LIEFDE? (Rom. 12: 

lOa-b; 15: 5-7; Gal. 5: 13, 6: 2; Fil. l: 9; Ef. 4: 2, 5: 21; Kol. 3: 13; l Tess. 3: 12, 

5: 11, l Pet.4: 9; I Kor 13:8.) 
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Lynette: Betoon eerbied teenoor mekaar. Dit is wonderlik om dit te doen, want as 

jou man eerbied vir jou betoon, outomaties respekteer jy horn. Dien mekaar en dra 

mekaar. Hierdie dinge is 'n offer, dis al hoe jy dit kan regkry. Christus gee jou 'n 

groter gebod as <lit. Die belangrikste is <lat die lief de nooit vergaan nie. 

Dirk: Leef ook in die gesin tot eer van God, aanvaar mekaar. Gee ruimte vir mekaar. 

Dit gaan oor vemuwing wat van binne af gebeur. 

Stems: Hoeveel van hierdie lief de is in jou lewe en dade sigbaar? 

Dirk: Ek werk daaraan, maar ek glo <lit is sigbaar, alhoewel ek ook soms struikel. 

Lynette: Ek hoop so. 

Stems: Hoe voeljy daaroor? 

Dirk: Wei, ons het mekaar en so bemoedig ons mekaar. 

Lynette: Ja, ek <link juis binne die gesinsopset is daar ruimte en so motiveer ons 

mekaar. 

Stems: Wat kan ons doen om <lit wat God in gedagte het, in ons lewens sigbaar te 

maak? 

Lynette: Dit verskil van dag tot dag. Jy kry goeie dae waar jy <lit maklik uitleef en 

oorvloedig kan wees in jou lief de en goeie dade. En dan kry jy weer dae waar jy 

sukkel. 

Dirk: Ek wil nie he <lat ons verkeerd moet fokus nie. Ons vertrekpunt moet wees dat 

ons die keuse gemaak het om lief de te leef Sou ons foute maak, maak dit nie ons 

keuse tot niet nie, ons kom mos maar weer terug na ons keuse toe. 

Stems: Herposisioneer net weer, dis mos waama ons op pad is. 

Stems: Wat dinkjulle probeer God ons in sy Woord leer in 1 Kor. 13: 4-7 oor die 

lief de? 

Dirk: Hoe die lief de daar uitsien, hoe lyk die lief de, wat is die eienskappe van 

lief de. 

Stems: Sy liefde in ons is daartoe in staat. 

Stems: Watter van hierdie liefdeseienskappe verhinder uitlewing injou lewe? 
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Dirk: As jy hierdie eienskappe reg uitleef, kanjy dinkjy is volmaak, maar <lit is net 

genade. 

Lynette: Die oomblik as jy jouself vooropstel, as jy jou eie groei evalueer dan kan jy 

agterkom dat jy toegeneem het in sekere van die dinge. 

Sterns: Wat verstaanjy as man wat in Ef. 5: 22-24 staan oor die rol van die vrou 

binne die liefde? 

Dirk: Ons is twee mense wat voor God gelyk geskape is met verskillende funksies in 

die gesin. Onderdanigheid beteken nie vir my dat my vrou my slaaf is nie. Ek sien 

<lit eerder <lat sy deur haar gesindheid aan my bou, sodat ek as man, hoof van die 

huis kan wees soos God dit bedoel het. Sy is verseker my gelyke. 

Sterns: Hoe voel jy as vrou oor wat hy verstaan? 

Lynette: Ek voel goed daaroor. 

Sterns: Wat verstaanjy daaronder? 

Dirk: Daar moenie 'n omruiling van rolle wees binne die huisgesin nie. Die man is 

die hoof van die huis, nie hoof in die sin van dominering nie, maar hy moet sy 

posisie uitoefen as hoof van die huis, sonder om te diskrimineer. 

Sterns: Ek hoor wat julle se en uit julle stories met albei wat dominante ma's gehad 

het, kan ek verstaan wat jy se. 

Sterns: Wat verstaanjy as vrou wat in Ef. 5: 21en25-28, oor die liefde van die man 

binne die huwelik gese word? 

Lynette: Dat hy die vrou moet liefhe. 

Sterns: Hoe voel jy oor haar verstaan van hierdie gedeelte? 

Dirk: As Christen is dit vir my nie moeilik nie. 

Sterns: Wat verstaanjy uit die gedeelte? 

Lynette: Jesus het Sy alles vir Sy kerk gegee, ook Sy Lewe, onvoorwaardelik, om Sy 

Kerk te beskerm. Hy het daarvoor 'n prys betaal, Hy het 'n doel gehad en dit het Hom 

gemotiveer. Mans moet hulle vrouens liefhe, onvoorwaardelik, en hulle moet hulle 

beskerm, hulle moet die sterkere wees, hulle moet Christus as voorbeeld gebruik. 
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Dit sal 'n man motiveer in sy rol, ashy weet dit is 'n opdrag, want Jesus se, 'Volg My 

en doen net so'. 

Stems: Dirk, stem jy saam met haar? 

Dirk: Ja. Uit eerbied vir mekaar as kinders van God doen elkeen soos die voorbeeld 

vir ons in die Woord opgeteken is. 

Stems: Elkeen behou sy rol, maar julle het ruimte vir mekaar enjulle 

akkommodeer mekaar. 

Dirk: Dis nie 'n bedreiging van die situasie nie. 

Stems: Jy verloor nie jou rol die oomblik as jy "submit" nie. 

Dirk: Dis nie 'n geval van dis nou my terrein hierdie en jy waag nie daarop nie. 

Stems: 'n Mens respekteer ook mekaar se rolle. 

Stems: Hoe <link jy aari die hand van Sp.30: 18, 19 werk die lief de tussen 'n man en 'n 

vrou? 

Dirk en Lynette: Dis 'n gawe van God. 

Stems: Volgens Sp. 10:12, hoe hetjulle liefde al dinge bedek wat aanstoot gee injul 

lewens? 

Lynette: Ek en Dirk het nie 'n huis van konflik nie. Bloot die feit dat ons totaal 

verskillende belangstellings het, en hoe maklik ons mekaar kan aanstoot gee deur nie 

ruimte vir mekaar te gee nie, kom die lief de en maak dit toe. Daar is begrip. 

Stems: Wat dinkjulle droom God in sy Woord vir julle as gesin oor die liefde? 

Dirk: Ek dink God droom dat dieselfde lief de wat Hy vir Sy kerk het weerspieel sal 

word in die huwelik en gesin. Dit is onvoorwaardelike liefde. 

Lynette: Omdat ons wat aardse ouers is so lief is vir ons kinders, dink ek God se 

droom is dat ons as gesin Sy liefde vir ons sal ervaar. Hy wat ons Pa is - dat ons sal 

weet Hy is vir ons verskriklik lief Hy begeer dat ons in lyn sal wees met Sy 

skeppingsdoel, want daarin alleen is daar geluk en vrede, dat Hy ons voorspoedig 

wil maak wat betref ons harmonie met Hom en ons wil seen volgens Sy oorvloed. 

Ons moenie altyd wil <link in terme van geld nie, maar dit wat Hy vir jou bedink dat 
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jy dit kan ontvang en beleef 

Dirkie: Dat ons altyd gelukkig sal wees. 

Ane: Ons moet altyd lief wees vir mekaar. 

5.3.1 Reflektering A 

In hierdie tweede proses het die gesin dit gedeel dat daar in die dekonstruksie-proses 'n groei 

in die uitleef van hut lie/de plaasgevind het. In punt een van hierdie gesprek is dit duidelik 

hoe daar 'n stuk groei in die gesin gekom het. Deur die luister na mekaar het hulle bewus 

geword dat al lyk dinge heeltemal in orde, elkeen tog 'n behoefte het aan kameraadskap, 

erkenning, respek. waardering en omgee vir mekaar. Die invloed van die gesprek was 

duidelik sigbaar, juis daarin het hulle ook 'n nuwe ontdekking vir mekaar in die gesin 

gemaak om op 'n nuwe manier vir mekaar daar te wees. Hier is 'n baie goeie voorbeeld hoe 

die sosiale konstruksie-diskoers tot realisering gekom het. Die gedagte van Kotze (1992). 

dat daar nie iets soos kennis van objektiewe werklikheid is nie, maar dat dit eerder 

konstrukte oor die werklikheid is soos mense dit ervaar, het hier duidelik na vore gekom. 

Deur dialoog het die konstrukte van hoe die individue lie/de sien en daaroor dink, die hele 

verstaan van lie/de binne die gesin, verander. Dit is ook baie duidelik hoe mans altyd 'n 

ding sagter maak as wat dit regtig is. Hier is 'n sprekende voorbeeld: '... het so 'n vriend 

gehad wat sy vrou 'n verskriklike bynaam gegee het en haar voor ons so aangespreek het', 

die man antwoord: 'Hy het eintlik niks leliks daarmee bedoel nie.' Vo/gens Epston en 

White (1990), kom die 'power' en 'knowledge' diskoers hier sterk aan die orde. Daar 

bestaan volgens hulle sekere 'truths' in gemeenskappe en hierdie is 'n sprekende voorbeeld 

daarvan. 
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5. 3. 2 Reflektering B 

Wanneer daar oor die tweede gesprek gereflekteer word, sou ek nog die volgende vrae kon 

vra: 

- watter rol dinkjulle, speel geslag, in ons sieninge van Iiefde en die uitleef daarvan 

binne gesinne? 

- watter waarhede, 'truths', bestaan daar in gemeenskappe wat 'n invloed op julle 

verstaan van Iiefde kan he? 

Die antwoorde sou interessant wees veral as in gedagte gehou word dat beide man en vrou, 

uit ouerhuise kom waarin die moeder die dominante figuur in die huis was. 

5.4 Gesin drie - gesprek twee 

Hierdie is 'n gesin waarin daar 'n egskeiding was. Dit sal in die beantwoording van die vrae 

duidelik word hoe die egskeiding 'n invloed op die beantwoording van die vrae oor die 

huwelik het. 

Sterns: In die vorige gesprek het ons oor lief de en ons verstaan daarvan gepraat. 

Julle het elkeen mekaar met 'n metafoor beskryf, die positiewe daarvan. Wat het 

sedert daardie gesprek tot nou gebeur? Was daar groei, het julle nader aan mekaar 

beweeg, het julle dalk weg van mekaar beweeg? 

Emmie: Ek het begin besef dat 'n mens nie altyd jou lief de wys nie. 'n Mens moet 

soms meer verdraagsaam wees en ek besef hoe belangrik my kinders vir my is. Ek 

wil hulle meer by my hou, ons saamwees is vir my baie belangrik. 

Elize: Ek moet seker meer wys dat ek lief is vir hulle, want ek is baie liefvir hulle. 

Sterns: Weet hulle dit? 

Elize: Ja, ek glo so. 
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Emmie: Ek weet dit. 

Jaco: Partykeer weet ek dit. 

Stems: Hoe kan julle meer wys dat julle lief is vir mekaar? 

Jaco: Deur meer gehoorsaam te wees en my mate help. 

Stems: Is dit moeilik? 

Jaco: Soms. 

Stems: Is dit iets wat spontaan kom, of is dit iets wat jy moet besluit? 

Jaco: Ek moet dit besluit. 

Stems: Wat is dit watjy besluit het? 

Jaco: Om saam te werk. 

Stems: Dink jy dit gaan lekkerder wees om saam te werk? 

Jaco: Ja. 

Stems: Dink jy ook dit gaan lekkerder wees om saam te werk, Elize? 

Elize: Ja, anders gaan daar tog net weer 'n bakleiery wees. 

Sterns: Op 'n skaal van 0-10, waar staan julle in jul lief de teenoor mekaar? 

Emmie: 4 

Elize: 4 

Jaco: 5 

Stems: Waar hetjulle gestaan voordat ons met die gesprek begin het? 

Jaco: I 

Stems: Dit is wonderlik, dan was daar 'n 400% groei. Sodra 'n mens eers die 

wilsbesluit geneem het, dan dink ek begin die lekker. Ek wil julle komplimenteer 

met die groei wat daar in die gesin was. Dit is wonderlik. 

Stems: As ons gaan kyk na die stukke in die hand oor verskillende skrywers se 

siening van lief de, wat val julle op? 

Wat is liefde? deur Helen Steiner Rice. 

Emmie: As jy nie die gawe van God het nie, dan kan jy nie liefhe nie. Ek het dit 

ervaar met wat met Jaco gebeur het, dat ek nie haat, bitterheid en verwyt ervaar het 
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nie, maar dat ek die lief de van God as gawe ervaar het dat ek horn weer kon toevou 

in lief de en horn kon aanvaar. Ek het horn onmiddellik vergewe. Ek het huis toe 

gekom, my Bybel gelees en God gevra hoe ek my kind moet tugtig. Ek het besef dat 

ek horn onvoorwaardelik moet vergewe soos Jesus my ook vergewe het. 

Foute: deur Phil Bosmans. 

Stems: Wat wil hierdie stukkie vir ons se? 

Jaco: As die kind stout is dan sal niemand van horn hou nie. 

Elize: Mens kan nie net van iemand sleg praat nie. 

Emmie: Ons skree genoeg op mekaar. In die laaste tyd, na aanleiding van jou preke, 

as jy dalk bietjie vergeet wie jy is, dan herinner die ander jou baie gou. 

Weegjou liefde nie af deur Phil Bosmans. 

Stems: Hoe moet ons lief de wees, moet ons dit afweeg? 

Jaco: Ja, maar nie met 'n skaal nie. Jy moet jou lief de wys. 

Emmie: Dit moet spontaan wees, jy moet dit geniet, jy moet vir ander van jouself 

gee. 

Elize: As jy iets vir iemand doen, moet jy niks terugverwag nie. 

Stems: Hier is nou verskillende gedagtes van verskillende mense oor die lief de. 

Stemjulle saam daarmee of hoe voeljulle daaroor? 

Die beste ding wat 'n pa vir sy kinders kan doen, is om hulle ma lief te he. Theodore 

Hers burgh. 

Emmie: Hier was nog nooit 'n Pa in die huis nie. 

Stems: Gaan Jaco nie eendag vir sy kinders 'n Pa wees nie? 

Almal stem saam. 

Die huwelik is 'n lee houer wat leeg sal bly tensy 'n mens meer daar insit as wat jy 

daar uithaal. Anoniem. 

Emmie: As jy van jouself gee in die huwelik en probeer om jou kant te bring om dit 

te laat werk, sal dit beter wees as om terug te sit en te verwag dat die ander eers moet 

werk aan die huwelik. Dit moet nie geweeg word nie. 
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'Wat is die formule vir 'n suksesvolle huwelik?' is op sy vyftigste verjaardag aan 

HENRY FORD gevra. Sy antwoord was: 'Dieselfde as die vir 'n suksesvolle motor: 

Hou by dieselfde model.' 

Almal stem saam. 

Waardeer die werk watjou vrou in die huis doen. Jy sal nerens op aarde 'n kneg kry 

wat dieselfde werk vir dieselfde prys doen nie. C. J. Langenhoven. 

Jaco: Iemand anders sal betaling wil he. 

Lief de wat vir ewig duur is duur: dit vra meer as om die regte huweliksmaat te vind; 

dit is om die regte huweliksmaat te wees. William Law. 

Emmie: Ek is seker nie die regte lewensmaat nie. 

Getroudes se eerste en laaste les moet wees om nooit voor 'n derde persoon 'n enkele 

vyandige woord te se nie. Honore De Balzac. 

Elize en Jaco: Nee, 'n mens moet mekaar nie voor antler afkraak nie. 

Getroude diplomasie is om jou maat jou sin te gee. Mark Twain. 

Die gesin voel dat hulle hierop nie wil reageer nie. 

Standhoudende lief de - die soort waarop huwelike gebou behoort te word - is nie 'n 

emosie wat ons oorweldig nie. Dit is 'n deurdagte, nugtere wilsbesluit: om getrou te 

bly aan iemand vir wie jy baie omgee. Om getrou te bly, ten spyte van die persoon se 

foute en irritasies, en selfs al voe I jy glad nie ( meer) verlief nie. M. Scott Peck. 

Emmie: Ek stem saam. 

Die huwelik: deur Kahlil Gibran. 

Emmie: Dit het by ons nie gewerk nie. 

Bybelstudie oor die opdrag van lief de: 

Stems: Watter voorbeeld is daar vir ons in die Bybel wat vir ons liefde die beste 

beskrywe? 

Emmie: Hooglied. 

Elize: Ek stem ook saam met Hooglied. 

Stems: Wat bedoel Jesus met wat Hy se in Joh. 13:34? 
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Jaco: Jy moetjou naaste liefhe soos jouself 

Emmie: Soos wat Jesus sy dissipels gedien het, moet ons mekaar ook dien. 

Stems: Het ons 'n keuse? 

Jaco: Nee. 

Stems: Het Hy ook hierdie nuwe verbond aanjulle as gesin gegee? 

Emmie: Ja, ek dink hy het dit verseker in die eerste plek vir ons as gesin gegee, maar 

ook vir al die ander gesinne. 

Stems: Wat hetjy in die afgelope 2 weke gedoen wat v 35 sigbaar injul lewe 

gemaak het? 

Stems: Jaco en Elize het nou al gese wat hulle gedoen het, wat het jy in die afgelope 

twee weke gedoen? 

Emmie: Ek het vir hulle gese wat om te doen. 

Stems: Wat verstaanjulle onder die volgende teksgedeeltes oor LIEFDE? (Rom. 12: 

lOa-b; 15: 5-7; Gal. 5: 13, 6: 2; Fil. 1: 9; Ef 4: 2, 5: 21; Kol. 3: 13; 1 Tess. 3: 12, 

5: 11, 1 Pet.4: 9; 1Kor13:8.) 

Jaco: Ora mekaar se laste. Dit is 'n groeiproses, maar 'n mens sal <lit ook van die 

Here kan bid. 

Stems: Hoeveel van hierdie lief de is in jou lewe en dade sigbaar? 

Elize: Ek werk daaraan, ons moet mekaar se laste dra. 

Emmie: Vergewe, ek glo dit is deel van ons. Die fyn aanvoeling, ek weet nie? 

Stems: Sal 'n mens nie ook daarheen kan groei nie? 

Emmie: Ja, ek sal daarvoor bid. 

Stems: Hoe voel jy daaroor? 

Emmie: Ons werk daaraan, dit voel goed. 

Stems: Wat kan ons doen om dit wat God in gedagte het, in ons lewens sigbaar te 

maak? 

Jaco: Ons kan bid <lat <lit sal gebeur. 

Sterns: Wat dinkjulle probeer God ons in sy Woord leer in 1 Kor. 13: 4-7 oor die 
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lief de? 

Jaco: Jy moet verdra. 

Emmie: Die ander se foute sien ons maar oor, dalk moet ons dit in die gesin ook 

doen. 

Sterns: Is dit 'n kwessie dat ons dit oorsien, of hou ons <lit net nie teen hulle nie? 

Emmie: Ja, ons hou dit nie teen hulle nie. 

Sterns: Watter van hierdie liefdeseienskappe verhinder uitlewing daarvan injou 

lewe? 

Emmie: Ons werk aan die fyn aanvoeling van die lief de teenoor mekaar. 

Sterns: Die gedeelte van die huwelik en hoe man en vrou teenoor mekaar optree sal 

ons in hierdie geval nie hanteer nie. 

Stems: Volgens Sp. 10:12, hoe hetjulle liefde al dinge bedek wat aanstoot gee injul 

le wens? 

Emmie: Die liefde gee soveel ruimte en vou soveel dinge toe. 

Sterns: Wat dinkjulle droom God in sy Woord vir julle as gesin oor die liefde? 

Jaco: Ons moet nader aan mekaar kom. 

Sterns: As ons vol foute is, wil Hy he <lat ons vol foute moet bly? 

Jaco: Nee, ons moet werk daaraan en verbeter. Ons moet mekaar respekteer. 

Elize: Oat ons mekaar sal liefhe en nie baklei nie, nie mekaar haat nie, <lat ons 

vrede sal he, <lat ons almal saarn op die smal paadjie sal loop. 

Emmie: Oat ons eensgesind sal wees, dat ons mekaar sal liefhe. Oat ons God eerste 

sal stel en dan ons gesin. As dit waar is, dan sal ons mekaar se laste dra, dan sal ons 

'n fyn aanvoeling he vir mekaar. Ons sal vergewe. 

5. 4. I Reflektering A 

Die invloed en rejlektering van die dekonstruksie-proses het in hierdie gesin tot gevolg dat 

hulle besluit het om daar te wees vir mekaar. Hulle wil oak nie meer weg wees van mekaar 
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nie, omdat hulle opnuut ontdek het dat hulle eintlik baie lief is vir mekaar. Die invloed van 

die gesprek het by die kinders die gevolg dat hulle alles sat los as hulle ma by die huis kom 

en dadelik vir haar koffie maak dat sy kan ontspan, is ook 'n bewys van hul liefde en 

waardering vir haar. 

5.4.2 Reflektering B 

Ek sou in hierdie gesin meer by die vrae oor die huwelik en die uitlewing van liefde binne die 

huwelik kon stilstaan. Die vrae is nie hanteer nie, dit het vir my op daardie stadium gevoel 

dat die gesin nie gereed is om enigsins daarop te reageer nie. 

5.5 Gesin vier - gesprek twee 

Stems: Tydens ons laaste gesprek is ons uitmekaar met die gedagte van die 

tenniswedstryd. Wat het in die tussentyd metjulle gebeur? 

Sus: Ek het verander, ek probeer om my nie meer so vinnig te wip nie en soek eerste 

toenadering. 

Tinus: Ek <link voor ek praat. 'n Paar weke terug was ons glad nog nie op die baan 

nie. As ons nog nie aan dieselfde kant is nie, dan is ons beslis baie na aan die net. 

Sus: Ek word nog steeds kwaad, want Tinus doen dinge waarvan ek nie weet nie en 

eers later uitvind. 

Stems: Op 'n skaal van 1-10, waar sou jy julle huweliksgeluk en lief de plaas? 

Sus: As <lit 1 was sal ek nou 6 gee. 

Tinus: Beslis. 'n Mens word eintlik bang, want dit gaan te goed. 

Stems: Is <lit nie die bedoeling <lat <lit met ons in ons huwelike moet goed gaan nie? 

Hoe lank gaanjulle nog probeer <lat dit goed gaan? 

Sus: Vir ewig, vir seker. My suster het selfs raakgesien <lat daar iets in ons huwelik 
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gebeur het. 

Tinus: Ons soek altyd groot goed, maar dit is die klein dingetjies wat die speelveld 

gelykmaak. 

Stems: Hoe het julle van julle kant af met die kinders gekommunikeer? 

Sus: Omdat Christiaan nooit praat nie, vra ek horn alles uit. Ek het regtig probeer 

om met Lelani te praat. Op 'n stadium was daar eintlik 'n beter verhouding tussen my 

en Christiaan, en Lelani het my gergnoreer. Nou kom ons eintlik so goed met 

mekaar klaar, want ons gesels so lekker. 

Tinus: Lelani is nou op daardie stadium dat as sy van die skool afkom, dan is niks 

en niemand reg nie. 

Sus: Uit haar eie sal Lelani op Sondae beddens opmaak en Christiaan sal die 

skottelgoed wegpak. Hy sou dit nooit doen nie, want net moffies doen sulke dinge. 

Stems: Die video Maksimum Man se dit neem 'n man om sensitief te wees vir die 

mense rondom horn. 

Tinus: 'n Mens soek dikwels manlikheid op die verkeerde plekke. 

Sterns: Lelani en Christiaan, julle sou aan die kommunikasie tussenjulle werk, 

julle sou die klein dingetjies weer begin doen. Hoe het dit gegaan? 

Tinus: Dit gaan beslis beter, want hulle slaap in een kamer met die hond by hulle. 

Lelani sou dit nooit toelaat nie. 

Stems: Hoe beleef jy dit Lelani? 

Lelani: Ek probeer om nie so gou kwaad te word vir horn nie, ek help horn met sy 

huiswerk. 

Stems: Christiaan, en vanjou kant af? 

Christiaan: As sy iets se dan bly ek maar eerder stil. 

Stems: Daar is dinge wat 'n mens weet vir die ander belangrik is, wat julle vir 

mekaar kan se. Sonder om noodwendig jou mond te gebruik. Byvoorbeeld, jy hou 

van lees, daarom blaai hy ook so nou en dan in 'n boek, om met jou te kan gesels. 

Lelani: Ek lees elke aand, en Christiaan sal eers wag dat ek klaar gelees het, dan sal 
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hy met my gesels. 

Stems: Dus akkommodeer hy jou. 

Lelani: Ja. As hy weer musiek wil luister en ek wil gesels, dan los ek horn totdat 

hy klaar is. 

Stems: Hoe beleef julle die kommunikasie tussenjulle en die gesin op 'n skaal van 

1-10? 

Lelani: 6,7 

Christiaan: 6,7. 

Stems: Op hierdie stadium beleefjulle daar is 'n openheid, julle kan met mekaar 

praat enjulle gee mekaar ook daardie ruimte omjou te vererg. 

Sus: Ons word nog steeds kwaad, maar ons bly nou net nie meer kwaad nie. 

Tinus: Ek word ook nog steeds kwaad, maar ek wys dit nie en ek se niks. 

Sterns: Hoe <link julle hoe voel die Here hieroor? 

Sus: Ek <link Hy moet wonderlik voel. 

Tinus: Baie beslis is Hy tevrede. 

Stems: Julie het almal die video, 'When a man loves a woman', gekyk. Wat in die 

storie staan vir julle oor lief de uit? 

Sus: Die man. 

Lelani: Die man wat nog steeds vir sy vrou lief gebly het, haar gehelp het. 

Tinus: Daar is bitter min mans wat sou doen wat hy gedoen het. 

Christiaan: Die feit dat die man by sy vrou gebly het. 

Stems: Is daar 'n Bybelgedeelte waaraan ditjulle laat <link? 

Sus: Die verlore seun. Die man was soos die pa gewees. 

Lelani: Joh 3:16. 

Tinus: Ek baseer dit op die hele Bybel, God se liefde en Sy vergewensgesindheid. 

Christiaan: Ook die verlore seun. 

Stems: Hoe voel julle oor die volgende gedagtes van verskillende skrywers oor die 

lief de? 
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Wat is liefde? deur Helen Steiner Rice. 

Tinus: Dit is 'n gawe van God. 

Sus: Ek stem saam met Tinus, liefde kom van God af 

Lelani: Dit is goed. 

Die beste ding wat 'n pa vir sy kinders kan doen, is om hulle ma lief te he. Theodore 

Hers burgh 

Lelani: Ek sal baie bly wees. 

Christiaan: ...... uitjou pa en ma se verhouding leer jy mos ook hoe om eendagjou 

vrou of man lief te he. 

Sus: My ma was altyd baie kwaai en soms onredelik, en my pa het maar altyd 

gepamperlang. Dit was vir ons sekuriteit. Ons sien Pa word nie kwaad nie, dus is dit 

. . 
me so erg me. 

Die huwelik is 'n lee houer wat leeg sal bly tensy 'n mens meer daar insit as wat jy 

daar uithaal. Anoniem. 

Tinus: 'n Mens dink baie keer jy moet meer ontvang as wat jy moet gee. 

Christiaan: Jy kan nie iets uithaal as jy nie iets ingesit het nie. 

'Wat is die formule vir 'n suksesvolle huwelik?' is op sy vyftigste verjaardag aan 

HENRY FORD gevra. Sy antwoord was: 'Dieselfde as die vir 'n suksesvolle motor: 

Hou by dieselfde model.' 

Sus: Dit is vir my die wonderlikste een. 

Waardeer die werk watjou vrou in die huis doen. Jy sal nerens op aarde 'n kneg kry 

wat dieselfde werk vir dieselfde prys doen nie. C. J. Langenhoven. 

Tinus: Ek stem daarmee saam. 

Liefde wat vir ewig duur is duur: dit vra meer as om die regte huweliksmaat te vind; 

<lit is om die regte huweliksmaat te wees. William Law. 

Almal gee te kenne dat hulle saamstem. 

Getroudes se eerste en laaste les moet wees om nooit voor 'n derde persoon 'n enkele 

vyandige woord te se nie. Honore De Balzac. 
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Tinus: Dit is absoluut die waarheid. 

Getroude diplomasie is om jou maat jou sin te gee. Mark Twain. 

Tinus: Ek kom agter dat daar by my en Sus 'n groot stuk diplomasie bygekom het. 

Sus: Alles word nou bespreek. 

Tinus: Die oomblik as jy jou wil op iemand wil afdwing, dan kom daar konflik. 

Sterns: Ek beleef ook tussen die kinders diplomasie. Christiaan speel met Jock en 

Lelani lees haar boek. 

Standhoudende lief de - die soort waarop huwelike gebou behoort te word - is nie 'n 

emosie wat ons oorweldig nie. Dit is 'n deurdagte, nugtere wilsbesluit: om getrou te 

bly aan iemand vir wie jy baie omgee. Om getrou te bly, ten spyte van die persoon se 

foute en irritasies, en selfs al voeljy glad nie (meer) verlief nie. M. Scott Peck. 

Tinus: Dit is baie belangrike woorde. 

Sus: Dit is nie om die antler een tevrede te stel nie, maar om die keuse te maak om 

'ten spyte van' lief te he. 

Die huwelik: deur Kahlil Gibran. 

Tinus: Dit is werklik so. 

Foute: deur Phil Bosmans. 

Sus: As jy net op die foute sou konsentreer dan sal dit baie sleg wees. Ons was eers 

so. 

Wat se hierdie bogenoemde twee vir jou injou situasie? 

Tinus: Jy moenie altyd kyk na die fout wat die ander een gemaak het nie, jy moet 

kyk of jy nie die fout gemaak het nie. 

Lelani: Daar moet ruimte wees, moenie op die foute konsentreer nie. 

Weegjou liefde nie af: deur Phil Bosmans. 

Tinus: As jy jou lief de gaan afweeg, dan sal dit opdroog Dit het by ons so gewerk. 

Sterns: Daar was aanvanklik nie 'n wilsbesluit nie? 

Sus: Nee, die keuse is onlangs eers gemaak. 

Sterns: Bybelstudie oor die opdrag van liefde: 
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Watter voorbeeld is daar vir ons in die Bybel wat vir ons liefde die beste beskrywe? 

Sus: Die verlore seun. 

Lelani: Johannes 3:16 

Tinus: Die hele Bybel, God se liefde en vergewensgesindheid. 

Christiaan: Ook die verlore seun. 

Stems: Wat bedoel Jesus met wat Hy se in Joh. 13:34? 

Sus: Dit is 'n gebod. 

Stems: Het Hy ook hierdie nuwe verbond aan julle as gesin gegee? 

Sus: Ja, beslis. 

Stems: Wat hetjy in die afgelope 2 weke gedoen wat v.35 sigbaar injul lewe 

gemaakhet? 

Tinus: Dit was 'n openbaring gewees om te sien wat het jy vir 'n baie lang tyd gemis. 

Alles het gebeur uit lief de vir mekaar. 

Stems: Lief de het vir jou maat ruimte gegee. 

Tinus: Absoluut. 

Sus: Ons het geleer om mekaar te akkommodeer. 

Lelani: Ons het mekaar verdra. 

Christiaan: Ons het vir mekaar begin omgee. 

Stems: Wat verstaanjulle onder die volgende teksgedeeltes oor LIEFDE? (Rom. 12: 

lOa-b; 15: 5-7; Gal. 5: 13, 6: 2; Fil. 1: 9; Ef 4: 2, 5: 21; Kol. 3: 13; 1 Tess. 3: 12, 

5: 11, 1 Pet.4: 9; 1Kor13:8.) 

Tinus: Aanvaar mekaar. Dit gaan oor begrip vir mekaar, dan sal lief de mos groei. 

Tot 'n mate kan 'n mens dit aanleer om lief de te leef, maar as die genade van die Here 

nie daar is nie, kan jy dit maar los. Verdra, dek nogal 'n wye spektrum. 

Sus: Jy moet 'n keuse maak. Jy moet bid vir genade. Dis soms nogal moeilik om 

onderdanig te wees, want elkeen wou so graag sy eie baas wees. 

Lelani: Ons moet altyd mekaar liefhe en mekaar se laste dra. 

Christiaan: Ons moet liefhe en bemoedig. 
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Sterns: Hoeveel van hierdie lief de is in jou lewe en <lade sigbaar? 

Sus: Nogal heelparty daarvan. 

Sterns: Hoe voel jy daaroor? 

Tinus: Baie goed en gelukkig. 

Sus: Ek was baie kwaad na die eerste gesprek, nou gaan <lit al beter. Ek voel nie 

meer soos 'n meubelstuk nie. Ek het nooit vir Tinus gese ek is lief vir horn nie, nou 

seek <lit al. 

Sterns: Wat kan ons doen om <lit wat God in gedagte het, in ons lewens sigbaar te 

maak? 

Lelani: Doen <lit wat God van ons vra en lees <lit in Sy Woord en bid vir krag en 

genade. 

Sterns: Wat dinkjulle probeer God ons in sy Woord leer in 1 Kor. 13: 4-7 oor die 

lief de? 

Tinus: Hoe Sy liefde in ons moet lyk. 

Sterns: Watter van hierdie liefdeseienskappe verhinder uitlewing daarvan tans injou 

lewe? 

Sus: Ek word nog baie kwaad. 'n Mens werk daaraan. 

Sterns: Wat verstaanjy as man wat in Ef. 5: 22-24 staan oor die rol van die vrou 

binne die liefde? 

Tinus: As altwee luister na mekaar dan is beide mos onderdanig aan mekaar en aan 

die Here. 

Sterns: Hoe voel jy as vrou oor wat hy verstaan? 

Sus: Ek voel goed daaroor, want ons luister nou na mekaar. 

Sterns: Wat verstaanjy daaronder? 

Sus: Ek kan nog nie se ek is jammer nie, maar doen 'n hele klomp goed <lat die ander 

moet sien ek is jammer. 

Sterns: Wat verstaanjy as vrou wat in Ef. 5: 21en25-28 oor die liefde van die man 

binne die huwelik gese word? 
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Sus: Met respek en lief de, dit is 'n opdrag. 

Stems: Hoe voeljy oor haar verstaan van hierdie gedeelte? 

Tinus: Ek sien dit ook so. 

Stems: Wat verstaanjy uit die gedeelte? 

Sus: Ek sal nogal daarvan hou dat ek op daardie punt kom dat ek horn net so liefhet 

soos ek myself liefhet. 

Stems: Hoe dinkjy aan die hand van Sp.30: 18,19 werk die liefde tussen 'n man en 

'n vrou? 

Sus: 'n Mens kan dit nie definieer nie, lief de is 'n gawe. 

Stems: Volgens Sp. 10:12, hoe hetjulle liefde al dinge bedek wat aanstoot gee in 

jul lewens? 

Tinus: Ek dink dit is waaroor die hele gesprek nog gegaan het. 

Stems: Wat dinkjulle droom God in sy Woord vir julle as gesin oor die liefde? 

Tinus: Die hele Bybel is 'n riglyn vir lief de. As jy dit doen sal jou huwelik die vrugte 

dra. 

Lelani: Ons moet almal lede van die liggaam wees. 

Sus: Ons het 'n slegte beeld uitgestraal voor mense, voor hulle was ons na aan 

mekaar en wanneer ons by mekaar is het elkeen sy eie pad geloop. Hierdie nuwe 

keuse van ons moet nou spontaan en sigbaar vir ander wees. 

Christiaan: Ons moet ons lief de uitlewe teenoor mekaar in die gesin en vir mekaar 

lief wees. 

5. 5 .1 Reflektering A 

Die invloed van dekonstruksie oor die liefde-diskoers in hierdie gesin het my baie opgewonde 

gemaak. Hier het die hele gesin hulle herposisioneer om lief de te lee[ in die belang van die 

ander. Daar het 'n skuif weg van die gesin van oorsprong se verstaan van lief de gekom en 

daar kan gese word daar is 'n eie identiteit geskep van liefde wat vir die gesin aanvaarbaar 
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is. Hier is reeds begin met die herskryf van 'n nuwe storie. 

5.5.2 Reflektering B 

In retrospek van hierdie gesprek sou ek die volgende vrae kon vra: 

- wat sou julle nog kon doen om die keuse vir die uitlewing van lief de binne die 

gesin nog meer sigbaar te maak? 

- in watter mate speel geloof'n rol injulle verstaan van liefde in die gesin? 

5. 6 Die invloed van dekonstruksie en die herskryf van nuwe stories 

5. 6. I Gesin een - gesprek drie 

Stems: Van dit wat ons in die vorige twee gesprekke met mekaar gedeel het, is daar 

iets waarop julle wil reageer? Hoe lyk die lief de nou in julle lewe? 

J anneman: Daar het baie dinge gebeur rondom my studies. 

Stems: Hoe hanteer lief de dit? 

Janneman: Ek weet nie, ek weet net ek kan sien hoe mense daaroor voel en daaroor 

reageer en dit ervaar. 

Stems: Het jy begrip vir hoe mense dit ervaar? 

Janneman: In party opsigte kan ek dit verstaan. 

Stems: In terme van jou studies, as mense anders reageer as wat jy dit wil he, kan 

jou lief de hulle dit vergewe, of hou jou lief de boek van die kwaad? 

Janneman: Nee, dit hou boek van die kwaad. 

Stems: Tog se jy het daar 'n stuk groei injou plaasgevind. Het daar ook geduld 

gekom? 
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Janneman: Ja, ek <link daar het geduld bygekom en ook begrip. 

Jacques: Daar het nog 'n bietjie groei gekom. 

Jan: Ek sal se 'n mens het in die tyd gegroei, 'n mens het beslis nie agteruitgegaan 

nie. Baie keer het jy maar stilgebly. Daar word mos altyd gese dat jy moet stilbly, 

dan sal daar nie 'n argument wees nie. Ek het dit nou so gedoen, maar die ander gaan 

nou maar net so aan. Die laaste tyd is 'n mens baie gefrustreerd met die 

plaasaanvalle, studies en dan krap mense ook nog aan jou en dan moet jy nie kwaad 

word nie, want dit is nie goed nie. 

Stems: Het jy dit reggekry? 

Jan: Ja, ek probeer, maar net tot op 'n punt. 

Sterns: Dan het daar mos 'n groot stuk groei in jou plaasgevind. 

Jan: Ja, ek <link so. 

Lida: Op hierdie stadium is dit nogal vir my 'n slegte ervaring, ten spyte daarvan dat 

jy voel jy probeer, ervaar jy <lat jy geskok word in wat uitkom. Ek ontdek in my goed 

wat nie so lekker is nie. Dit is dinge wat jy gedink het in jou verstaan van lief de, die 

verdraagsaamheid, geduld, begrip, ........ , ek het gedink ek kan <lit hanteer, maar 

toe <lit na my kant toe kom, toe kan ek nie en dit is vir my sleg. Ek <link nie sleg is 

altyd negatief nie. 

Stems: As 'n mens <link aan Jesus wat met soveel aggressie die tafels in die tempel 

omgekeer het, dan <link ek net so ms is daar soveel misverstaan in ons lief de ook. 

Ons <link baie keer lief de het geen opinie, geen ruggraat geen emosie nie. 

Lida: Lief de is mos baie na aan emosies, en hierdie emosie is vir my die slegte. Vir 

die oomblik is <lit vir jou sleg en daama word dit tog weer rustiger. 'n Mens bid mos 

ook daaroor. Ek het net nooit gedink ek sal so reageer nie. 

Stems: Wat wonderlik is, is die feit dat 'n mens mos ook hierin 'n bepaalde pad stap. 

Elkeen van ons het lief de binne ons. Soos Jan gese het, het hy mos ook in sy lief de 

gegroei en het daar ruimte vir die ander se opinie gekom. Nou sal daar mos vanuit 

die pad wat hy gestap het, weer ruimte en begrip wees juis vir die ander wat daarmee 
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sukkel. 

Lida: Ek het altyd gese lief de, ten spyte van. Skielik moes ek dit in die pral'tyk 

toepas. Ek is nie opgewonde oor wat ek daarmee gemaak het nie. 

Sterns: Is daar net een regte manier hoe 'n mens kan hanteer en reageer? 

Lida: Nee. Ek het altyd bekend gestaan as iemand wat gematig is ook in 

konflikhantering, en tog het daar ook al 'n reuse verandering in my plaasgevind. 

Konfrontasie is seker een van my grootste probleme, in die sin dat ons nooit 

regtig gepraat het nie en skielik is dit vir my baie sleg. 

Sterns: Johan, in ons vorige gesprek het jy gese daar het niks met jou gebeur nie en 

na die tyd het jy tog te kenne gegee dat daar 'n positiewe groei in jou was. Hoe voel 

jy tans oor wat met jou in die gesin gebeur? 

Johan: Ek sal se dit was nie lekker die afgelope tyd nie, dit het nie goed gegaan nie. 

Sterns: Kan julle aan 'n voorbeeld dink wat julle in die huis reg hanteer het? 

Lida: Ek is nou al oor die vingers getik en daar is gese ek noem net altyd die goeie 

dinge, maar ek wil weer se, met ons kerkbywoning het ek net by hierdie standpunt 

gebly en skielik het dinge oor jare verander, waarvoor ek die Here loof 

Sterns: Hoe voel julle, is daar dinge wat julle in die huis reg hanteer het? Wat van 

die pas afgelope situasie oor die studies? 

Janneman: My pa het dit reg hanteer. 

Sterns: Beteken dit dat jou ma dit verkeerd hanteer het, of het sy dit net anders 

hanteer? Vir die gemak daarvan het jou pa dit verseker reg hanteer, maar is die 

ander een noodwendig verkeerd? 

Janneman: Nee, dis seker ook reg. 

Sterns: Kan julle aan 'n woord dink om 'n gesin wat dinge reg hanteer te beskryfl Dit 

beteken nie dat julle nie foute maak nie. Dit beteken net dat waar ander besluit hulle 

gooi handoek in, daar kom hierdie gesin weer bymekaar en praat en vergewe maar 

weer en probeer weer. 

Jan: 'n Gelowige gesin. 'n Gesin wat die Here ken en dien. 
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Stems: Is daar 'n ander woord waarmee julle nog so 'n gesin kan beskryf? 

Janneman: Nee. 

Stems: Sou so 'n gesin nie ook 'n wenner-gesin kon wees nie? Het julle al ooit vir 

mekaar gese <lat julle dinge reg hanteer het? 

Lida: Baie keer het 'n mens gedink die bepaalde ruimte wat jy vir jouself gehad 

het, is reg. Iemand het by geleentheid gese, eers wanneer jy saam met iemand onder 

'n kombers geslaap het, dan kenjy horn. Wat ek bedoel is dat as ons hier nie 

vergifnis kan aanvaar en gee nie, hoe kan ons dan die vergifnis wat God vir ons in 

Jesus gee, aanvaar? Hierdie is tog mos vir ons die leerskool. 

Stems: Ek <link nogal <lit is partykeer moeilik. Dit is makliker om hierdie dinge te se 

as om dit te doen. 

Lida: Ja, <lit is vir seker so. 

Stems: Ek wil vir julle 'n storie vertel van die toring van Pisa in Italie wat besig 

was om om te val. Vanaf 1912 tot 1992 het 16 ingenieurspanne vir 80 jaar geprobeer 

om hierdie toring te stabiliseer. Hulle het vasgestel dat die een helfte van die toring 

op modder staan en die ander helfte op 'n stewiger basis. Vir jare het hulle baie 

tonne sement en beton aan die modderkant ingepomp, maar die toring het al hoe 

meer gesak. In 1992 het daar 'n ingenieurspan gekom en aan die stewiger kant, die 

rotskant, 600 ton lood vasgesit wat die toring gestabiliseer het. In enige mens se 

huwelik is daar 'n modderkant en 'n rotskant. Injulle uitleefvan liefde, wat soujy 

moes doen om die rotskant te verstewig. Wat soujy moes bele in die verhouding <lat 

<lit nie breek nie, <lat <lit stabiliseer? 

Lida: Ons is dalk elkeen so besig met sy eie dinge <lat ons die Here net nie meer 

raaksien nie. Dit is my eie opregte opinie. Ons moet weer ons dinge en prioriteite in 

plek kry. 

Jacques: Ons moet mekaar help. 

Sterns: Deur wat te doen? 

Jacques: Deur daar te wees vir mekaar. Om lief de te gee vir mekaar. 
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Janneman: Deur nie altyd eers te reageer nie, maar eers te luister wat die ander een 

te se het, voordat jy reageer. Deur waarderend te wees teenoor mekaar. 

Jan: Deur stil te bly. 

Lida: Ek sal nog wil byvoeg dat ons ook vir mekaar kan bid in die huis. 

Johan: Ek wil saam met my ma stem en se gebed, dis seker in die gesin, die beste wat 

ons in mekaar kan bele. 

Stems: Ek wil he dat julle op die volgende sal reageer: 'Tough times never last, 

tough people do'. 

Almal stem saam dat hulle dit tans beleef 

Stems: Die wenner is altyd deel van die oplossing, die verloorder is altyd deel van 

die probleem. 

Die wenner het altyd 'n program, die verloorder het altyd 'n verskoning. 

Die wenner se Iaat ek dit vir jou doen, die verloorder se dit is nie my werk nie. 

Die wenner sien 'n oplossing in elke probleem, die verloorder sien 'n probleem in 

elke oplossing. 

Die wenner se dit mag moeilik wees, maar dit is moontlik; die verloorder se dit 

mag moontlik wees maar dit is te moeilik. 

Lida: Ek wil saamstem met die heel laaste een wat se dat dit moeilik is, maar dit is 

moontlik. 

Stems: Soos ek na julle geluister het wil ek se dit klink vir my julle is besig met die 

oplossing. Dit mag moeilik wees, maar julle werk aan die oplossing. 

Stems: Korn ons bid dat die Here julle as gesin sal seen en die maksimum injulle as 

gesin na vore sal laat kom, dat Hy verheerlik sal word. 

5. 6. 1. I Retlektering A 

In die herskryf van die gesinstorie het hierdie gesin besluit dat hulle 'n gelowige gesin is en 

dat hulle die Here dien. Hulle het hulself beskryf as wenners wat in die toekoms, oak al is 
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omstandighede hoe moeilik, dit attyd sat beskou as moonttik om te kan hanteer. In die nuwe 

storie sat daar ook getuister word na mekaar en sat grater begrip vir mekaar aan die dag 

gete word Daar sat in die nuwe storie gekonsentreer word op die 'positief van die ander en 

nie op die 'negatief nie. Hierdie is 'n gewetdige deurbraak in die gesin. 

5.6.1.2 Reflektering B 

In hierdie gesprek met die gesin sou ek die volgende vraag kon vra: 

- kan julle die groei wat daar in die gesin was verduidelik? 

Wat in die gesprek reg gedoen is, is die feit dat daar nie kant gekies is toe daar 'n argument 

oor die hantering van die konflik was nie. 

5. 7 Gesin twee - gesprek drie 

Sterns: Van dit wat ons in die vorige twee gesprekke met mekaar gedeel het, is daar 

iets waarop julle wil reageer? 

Ane: Nee. 

Dirkie: Jy moet almal net altyd liefhe en nie se dat as jy nie uit my kamer uitgaan nie, 

dan is ek nie meer lief vir jou nie. Ongeag, dis mos wat God in gedagte het. 

Lynette: Meer onvoorwaardelike lief de; 'n mens is geneig om jou irritasie vrye teuels 

te gee om jou gevoelens te regverdig, al is dit nie in jou huisgesin nie. Net omdat jou 

menswees nie lekker voel nie, laat jy dit toe om te ver te gaan. Jy koester dit vir 'n 

tyd en jy glo jy het die reg om so te voel omdat jy swanger is, of moeg is, of 'n 

hormonale krisis het. Maar ten spyte van al daardie goeie redes het ons die Goddelike 

vermoe om dit uit te werk. 

Dirk: Die twee gesprekke was 'n goeie ding. Ek dink 'n mens laat na om vir mense te 

se hoe jy dinge sien en hoe jy oor dinge voel. Dit is baie waardevol om sulke 
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gesprekke te he, want dit laatjou opnuut besefhoe lede van die gesin dinge sien. 

Dinge wat jy baiekeer as vanselfsprekend aanvaar, of nie as belangrik beskou nie. 

Die bewuswordingsproses is baie belangrik. 

Sterns: Aan die einde van julle eerste gesprek het jy gese 'n mens hoop alles is in plek 

en dit is goed om te weet alles is nog in plek. By die tweede gesprek het daar dalk 

dieper emosies na die oppervlak gekom, maar daar het iets tussen die eerste en die 

tweede gesprek met julle gebeur. Daar het ander emosies na die oppervlak gekom, 

want wat jy nou se kontrasteer dit wat jy in die eerste gesprek gese het. 

Dirk: Ek <link die koms van die nuwe baba het tot gevolg dat ons baie op 'n 

gevoelsvlak met mekaar kommunikeer. So het ek ook maar weer bewus geword van 

die waarde van kommunikasie en dit wat 'n mens maar so baie veronderstel. 

Sterns: Ek wil vir julle 'n storie vertel van die toring van Pisa in Italie wat besig 

was om om te val. Vanaf 1912 tot 1992 het 16 ingenieurspanne vir 80 jaar geprobeer 

om hierdie toring te stabiliseer. Hulle het vasgestel dat die een helfte van die toring 

op modder staan en die ander helfte op 'n stewiger basis. Vir jare het hulle baie 

tonne sement en beton aan die modderkant ingepomp, maar die toring het al hoe 

meer gesak. In 1992 het daar 'n ingenieurspan gekom en aan die stewiger kant, die 

rotskant, 600 ton lood vasgesit wat die toring gestabiliseer het. In enige mens se 

huwelik is daar 'n modderkant en 'n rotskant. In julle uitleef van lief de, wat sou jy 

moes doen om die rotskant te verstewig? Wat soujy moes bele in die verhouding dat 

dit nie breek nie, dat dit stabiliseer? 

Dirkie: As jy lelike goed van iemand se dan werk jy aan die modderkant en as jy 

mooi goed van iemand se dan werk jy aan die stewige kant. Jy moet altyd mooi van 

iemand praat en mooi dinge doen, dan sal jy en jou gesin altyd stewig staan. 

Sterns: Watter mooi dinge kanjy doen? 

Dirkie: Jy kan bid, jy kan vir ander mense bid en vir hulle van die Bybel vertel, 

miskien kan hulle ook nog Christene word. 

Sterns: Jy sou hulle kon bemoedig en as een dalk verkeerd doen, kan jy met die 
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Bybel kom en se dat ons moet doen wat die Here vir ons se. Nog iets? 

Dirkie: Jy kan hulle help. 

Ane: Ons moet vir mense mooi goeters se en nie lelik praat nie. 

Stems: Watter mooi dinge kanjy van iemand se? 

Ane: As hulle iets goed gedoen het, om dit te se. 

Lynette: Daar kan ek werklik die twee kinders komplimenteer; hulle skryf gedurig 

briefies om dankie te se dat Mamma dit gedoen het en ek is baie liefvir Pappa. 

Vanmiddag toe ek van die dokter af kom, toe vra Ane of ek hospitaal toe moet gaan. 

Toe ek nee se, toe se sy sy weet hoekom, want sy het dadelik gaan bid toe ek dokter 

toe gery het. Hulle is baie sensitief op die gebied om te se ek bid vir jou of vir Pappa; 

hy is 'n goeie pappa. Dit is vir my wonderlik, dat hulle altyd iets het om te waardeer. 

Ane: Ek het 'n briefie geskryf: Pappa is sterk en Mamma is mooi. 

Stems: So bou ons aan die rotskant, die stewige kant. So weet Pappa en Mamma dat 

julle waardering het vir wat hulle doen. 

Dirkie: As een lid. van die familie moed verloor, dan kan jy horn weer help om moed 

te kry. 

Lynette: Jy waardeer en sien dat jou kinders wonderlik is en dit is vir jou heerlik, 

maar dit is goed as jy dit se. Ouers wat kinders toelaat om die vrymoedigheid te he 

om vir jou enigiets te vertel - dit is wonderlik. Dit maak nie saak ofhulle <link dat 

ons daarmee gaan saamstem of nie. Ek waardeer dat hulle dit wel ook doen; ons 

noem dit bieg. Ek dink Mamma sal nie daarvan hou nie, maar ek sal jou daarvan 

vertel. Dit is vir my wonderlik as mens daardie vertroue onderling het om vir mekaar 

iets te vertel, al weet jy die ou gaan nie daarvan hou nie. 

Dirk: Dis 'n besluit wat jy moet neem om te se ons gaan op mekaar se goeie punte 

konsentreer en nie op mekaar se swakpunte of tekortkominge nie. Soos ons by die 

vorige gesprek ook gese het, as jy konsenstreer op die goeie punte dan raak hulle al 

hoe meer en verdwyn die slegte punte, terwyl as jy op die tekortkominge van iemand 

konsentreer, dan raak dit al hoe erger. 
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Stems: Ek <link nie die feit dat julle die positief in mekaar raaksien maak dat julle 

onbewus is van wat verkeerd is nie. Jy se dit nie om te breek nie. Die gemeenskap 

sien in julle as gesin 'n sterkte, 'n keuse vir die Here, vir mekaar, wat nie maak dat 

julle blind is vir die ander se foute nie. Die antler een se fout is eerder vir jou 'n 

uitdaging. 

Stems: Ek wil he dat julle op die volgende sal reageer: 'Tough times never last, 

tough people do'. 

Lynette: In die moeilike tye kom 'n mens reeds agter hoe swakjy is en hoe min eie 

krag en vermoe jy het. Dit is wat Paulus ook gese het, ' .. .in my swakheid word Sy 

krag volbring'. Dit is jou geleentheid om in aanraking met die krag van die Here te 

kom. 

Stems: Hoe sal julle op die volgende reageer: 

Die wenner is altyd deel van die oplossing, die verloorder is altyd deel van die 

probleem. 

Die wenner het altyd 'n program, die verloorder het altyd 'n verskoning. 

Die wenner se, laat ek dit vir jou doen, die verloorder se, dit is nie my werk nie. 

Die wenner sien 'n oplossing in elke probleem, die verloorder sien 'n probleem in 

elke oplossing. 

Die wenner se dit mag moeilik wees, maar dit is moontlik; die verloorder se dit 

mag moontlik wees maar dit is te moeilik. 

Dirk: Dit is belangrik om in vandag se lewe 'n visie en 'n droom te he. As daar nie 'n 

visie is van waarheen jy en jou gesin op pad is nie, dan is daar ook nie energie nie, 

dan is daar ook nie hoop nie en sukses word uit hoop gebore, en hoop is geloof 

Stems: Ek sal graag 'n gebed saam met julle as gesin wil doen, dat die trou en die 

sorg van die Here in die besonder met julle as gesin sal wees en dat julle elkeen by 

God se droom vir jouself sal uitkom, ook as 'n gesin. 
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5. 7 .1 Reflektering A 

Jn die herskryf van die nuwe storie hou ek die hoof van die huis se siening voor: 'Dit is 

belangrik om in vandag se !ewe 'n visie en 'n droom te he. As daar nie 'n visie is van 

waarheen jy en Jou gesin op pad is nie, dan is daar oak nie energie nie, dan is daar oak nie 

hoop nie, want sukses word uit hoop gebore, en hoop is geloof' Hier is 'n voorbeeld van 

hoe Epston en White (1990), die alternatiewe storie in die gesin beskryf het. Die gesin was 

aan die begin heel tevrede met hoe hulle lief de geleef het, maar na dialoog het hierdie storie 

na vore gekom. 

5.7.2 Reflektering B 

Vrae wat in die gesprek gevra sou kon word: 

- watter rol het geloof in julle lewe gespeel met die nuwe verstaan wat julle van 

Iiefde het? 

- in hoe 'n mate sou 'ego' of'geslag' 'n demper op julle verstaan van liefde kon plaas? 

5. 8 Gesin drie - gesprek drie 

Stems: Van dit wat ons in die vorige twee gesprekke met mekaar gedeel het, is daar 

iets waarop julle wil reageer? 

Emmie: Ek dink daar het beslis groei in ons verhouding in die huis gekom. 

Stems: Ek wil vir julle 'n storie vertel van die "Toring van Pisa" in Italie wat besig 

was om om te val. Vanaf 1912 tot 1992 het 16 ingenieurspanne vir 80 jaar geprobeer 

om hierdie toring te stabiliseer. Hulle het vasgestel dat die een helfte van die toring 

op modder staan en die ander helfte op 'n stewiger basis. Vir jare het hulle baie 
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tonne sement en beton aan die modderkant ingepomp, maar die toring het al hoe 

meer gesak. In 1992 het daar 'n ingeneurspan gekom en aan die stewiger kant, die 

rotskant, 600 ton lood vasgesit wat die toring gestabiliseer het. In enige mens se 

huwelik is daar 'n modderkant en 'n rotskant. In julle uitleef van lief de, wat sou jy 

moes doen om die rotskant te verstewig? Wat soujy moes bele in die verhouding dat 

dit nie breek nie, dat <lit stabiliseer? 

Emmie: Ons moet op die positiewe dinge bou en op die positiewe dinge konsentreer. 

Jaco: Bybel lees, bid, positiefbly en uit die moeilikheid bly. 

Elize: Jy moet netjouselfwees en die ander in ag neem. 

Stems: Elize, wie is jy? 

Elize: Jesus Christus se kind. 

Stems: Wat maak dit vanjou? 

Elize: 'n Wenner, 'n Koningskind. 

Stems: Ek wil he datjulle op die volgende stelling sal reageer. 'Tough times never 

last, tough people do'. 

Emmie: Moeilike tye het nie die se nie, maar mense wat besluit het om te doen, het 

die se. 

Stems: Ek wil he <lat julle luister na die volgende gedeelte en dan sal reageer. 

Die wenner is altyd deel van die oplossing, die verloorder is altyd deel van die 

probleem. 

Die wenner het altyd 'n program, die verloorder het altyd 'n verskoning. 

Die wenner se, laat ek <lit vir jou doen; die verloorder se, <lit is nie my werk nie. 

Die wenner sien 'n oplossing in elke probleem, die verloorder sien 'n probleem in 

elke oplossing. 

Die wenner se dit mag moeilik wees, maar dit is moontlik; die verloorder se dit 

mag moontlik wees maar <lit is te moeilik. 

Elize: Soms is ons verloorders. 

Stems: Waarom saljy so se? 
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Elize: Partykeer gee ons moed op en is nie lus vir 'n ding nie. 

Jaco: Ons is baie keer die wenner. 

Stems: Hoekom sou jy so se? 

Jaco: Ons het baie keer die oplossing. 

Emmie: Ek dink nog altyd ons gesin is positief en wenners. As ons 'n probleem 

ondervind het, probeer ons altyd 'n oplossing daarvoor kry. 

Sterns: Ek wil graag 'n gebed saam met julle doen en saam met julle vra dat die Here 

julle sal seen enjulle liefde vir mekaar al meer sal Iaat groei, sodat Hy verheerlik sal 

word. 

5. 8 .1 Reflektering A 

In hierdie gesprek het die herskryf van die gesinstorie die volgende nuwe storie na vore 

gebring. In die narratiewe terapie word die alternatiewe storie, die herskryf van die nuwe 

storie volgens White (1991), hier baie duidelik gesien. Die dominante diskoers van die 

gesin, naamlik: 'ons is baie besig en ons wys nie vir mekaar dat ons lief is vir mekaar nie', 

het plek begin maak vir die nuwe storie waarin die volgende eienskappe dee! vorm van die 

nuwe storie. Die gesin het 'n skuif gemaak om 'n ander storie te skryf 'Ons moet op die 

goeie dinge bou en op die goeie dinge konsentreer. Bybel lees, bid, positief bly en uit die 

moeilikheid bly'. Dit is die nuwe storie van die gesin. Jy moet net jouself wees en die ander 

in ag neem. Ons moet altyd onthou dat ons Jesus Christus se kinders is. Dit maak van ons 

gesin wenners en in Christus wat sy liefde vir ons bewys het, is ons Koningskinders. 

5.8.2 Reflektering B 

Vrae wat in die gesprek anders gevra kon word: 

- het die feit dat julle Christene is, 'n invloed op julle verstaan van lief de? 

- watter maatreels kan julle tref om vol te hou met julle keuse vir die uitleef van 
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liefde in die gesin? 

5. 9 Gesin vier - gesprek drie 

Stems: Van dit wat ons in die vorige twee gesprekk:e met mekaar gedeel het, is daar 

iets waarop julle wil reageer? Dink julle dat julle dalk tot 'n nuwe verstaan gekom het 

van wat liefde is? 

Lelani: Baie beslis. Voorheen was dit asof net Pa en Ma hier is en ons kuier net hier, 

maar dit was nooit dat jy alleen gaan sit en <link wat jy saam kan doen en gesels nie. 

Dit was nooit so dat ek net gou vir Pa en Ma iets wil vra nie. Nou het ons meer 

vrymoedigheid om hulle iets te vra en weet dat jy ordentlik geantwoord sal word. 

Stems: Kanjy nog onthou met watter metafoor jy jouselfbeskryfhet? 

Lelani: 'n Kaktus. 

Stems: Sou jy nog steeds by 'n kaktus volstaan of <link jy daar het iets anders gebeur? 

Tinus: Die dorings is uit. 

Lelani: Die dorings is seker uit, maar ek gaan nog steeds nie le nie. 

Stems: Sou jy nog steeds by die kaktus volstaan of wil jy nou 'n ander metafoor vir 

jouself gebruik? 

Lelani: Nee, nog steeds 'n kaktus, maar nou sonder dorings. 

Christiaan: Ek <link ook so. Ons praat nou meer en ons kry goeie antwoorde. 

Stems: Kanjy onthou met watter metafoor jy jouselfbeskryfhet? 

Christiaan: Met rugby. Partykeer word jy geskop en partykeer word 'n drie gedruk 

en dan word jy geprys. Deesdae word ek meer geprys as geskop. 

Stems: Wordjy nou meer geprys? 

Christiaan: Ja. 

Stems: Hoe voel dit vir jou? 

Christiaan: Dit is wonderlik. 
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Tinus: 'n Rustigheid. 'n Ou hoef nie alewig te loop en wonder wat nou weer, of 

hoekom nou weer, nie. 

Stems: Gee <lit vir jou vrede? 

Tinus: Absoluut. 

Stems: Voel jy <lat die vorige twee en selfs hierdie gesprek iets aan die gesin se 

verstaan van liefde gemaak het en ook aanjou uitleefvan liefde in die gesin? 

Tinus: Baie beslis. Dit gaan nie alles oomag regkom nie. Daar is beslis 'n enorme 

verandering en verbetering. 

Sus: Ek is nie meer 'n meubelstuk nie. Ek sien hulle erken my almal en hulle help 

ook. Ek is nou deel van hulle. 

Stems: Beleef jy <lat daar nou 'n verandering gekom het? 

Sus: Ja, konsiderasie, aandag en lief de - ek ken myself nie. 

Stems: Vanjou kant af of van die ander kant af? 

Sus: Ja, definitiefvan die ander kant af en ek hoop van my kant af ook, want ek 

probeer ook hard van my kant af 

Stems: Hoe voel julle oor die proses wat in julle gesin aan die gebeur is? 

Lelani: Dit gaan my net nog meer aanmoedig om nog meer van my kant af te doen. 

Christiaan: Dit gaan my aanmoedig om dinge nog beter te laat gaan. 

Stems: Jy het jou dus verbind daaraan dat jy hierdie ding gaan laat werk! 

Christiaan: Ja. 

Tinus: Voortbou daarop en kyk waar kan 'n mens nog verbeter. 

Sus: Iemand het vir my gevra wat met ons aangaan dat dit nou al vir twee maande so 

wonderlik gaan met ons gesin. Toe dog ek dis wonderlik, dit moet net so aangaan. 

Stems: Ek wil vir julle 'n storie vertel van die toring van Pisa in Italie wat besig 

was om om te val. Vanaf 1912 tot 1992 het 16 ingenieurspanne vir 80 jaar geprobeer 

om hierdie toring te stabiliseer. Hulle het vasgestel dat die een helfte van die toring 

op modder staan en dat die ander helfte op 'n stewiger basis. Vir jare het hulle baie 

tonne sement en beton aan die modderkant ingepomp, maar die toring het al hoe 



130 

meer gesak. In 1992 het daar 'n ingenieurspan gekom en aan die stewiger kant, die 

rotskant, 600 ton lood vasgesit wat die toring gestabiliseer het. In enige mens se 

huwelik is daar 'n modderkant en 'n rotskant. Injulle uitleefvan liefde, wat soujy 

moes doen om die rotskant te verstewig? Wat soujy moes bele in die verhouding <lat 

<lit nie breek nie, <lat <lit stabiliseer? 

Tinus: Die gesonde of rotskant van 'n gesin is mos die Iiefde. As die mense aanjou 

kant vir jou lief is, dan gaan jy mos outomaties, nie dat dit gee en neem is nie, 

maar as ons almal aan die betonkant is, sal die verhouding nie omval nie. Dus moet 

ons sorg dat almal aan die betonkant is. 

Lelani: Jy moet aan die modderkant net meer en meer liefde pomp. 

Stems: Onthou die verhaal van die toring wat sou omval as daar nie iemand met die 

idee gekom het om aan die rotskant die 600 ton lood te plaas nie. 

Lelani: Ja, ek sal my lief de meer en meer inpomp in dit wat ons tans in die gesin 

beleef 

Sus: Ek sal self moet werk aan die betonkant. Hoe meer 'n mens gee hoe meer kry jy 

ook terug. 

Christiaan: Jou gee van lief de moet net meer en meer word, dit moenie ophou nie. 

Stems: Sonder voorbehoud? 

Christiaan: Ja. 

Stems: Hetjulle al vir mekaar gese datjulle almal verbind is om aan die rotskant te 

bele in die gesin? 

Tinus: Ek glo nie ons het dit al vir mekaar gese nie, maar deur die optredes van 

elkeen kan jy sien dat elkeen horn hieraan verbind. 

Stems: Hoekom laat julle mekaar wonder? 

Sus: Ons het nooit 'n verhouding gehad waarin ons vir mekaar gese het nie. 'n Mens 

druk en soen, maar 'n mens se nie. Ons het so groot geword, ons ma's het <lit so 

gedoen. 'n Mens sien, maar jy se nie. 

Stems: 'n Mens hoef mos nie op hierdie stadium te se, ek is lief vir jou nie, jy kan 
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mos net seek het my verbind om te werk aan die geluk in hierdie gesin. 

Sus: Ja, ons moet <lit se. 

Stems: As net wonder al soveel sekuriteit bied, hoeveel te meer sal die sekerheid 

van presies elkeen se verbintenis nie beteken vir die betonkant in hierdie gesin nie. 

Sus: Ons sal nog werk daaraan. 

Sterns: Hoe voel julle oor die volgende stelling: 'Tough times never last, tough 

people do'. 

Tinus: Ons gaan as gesin deur moeilike tye lewe. 

Stems: Hoe sal julle op die volgende reageer? 

Die wenner is altyd deel van die oplossing, die verloorder is altyd deel van die 

probleem. 

Die wenner het altyd 'n program, die verloorder het altyd 'n verskoning. 

Die wenner se laat ek dit vir jou doen, die verloorder se <lit is nie my werk nie. 

Die wenner sien 'n oplossing in elke probleem, die verloorder sien 'n probleem in 

elke oplossing. 

Die wenner se dit mag moeilik wees, maar dit is moontlik; die verloorder se dit 

mag moontlik wees maar <lit is te moeilik. 

Sus: Ons gesin het na die oplossing en die wenner se kant toe geskuif Ons het so 

baie verskonings altyd gehad. 

Lelani: Voorheen as dinge goed gegaan het, het jy dadelik 'n probleem gesien, half 

gewonder wat gaan nou weer gebeur. 

Tinus: Ek dink ek het geskuif na die gedeelte, dit is moeilik, maar dit is verseker 

moontlik. 

Christiaan: Ons is nou wenners. 

Stems: Hoe sou julle as wenners dubbelmaats kon bly? 

Tinus: 'n Mens sal nog steeds van tyd tot tyd rondom 'n tafel moet gaan sit en dinge 

deurpraat. Jy sal gereeld moet evalueer en mekaar vra of jy dink dat ons nog aan 

dieselfde kant is. 
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Sus: As ek dink hoe dit was, wil ek my nie indink dat dit ooit weer so kan word nie. 

'n Mens moet net aanhou. As dit so nou en dan gebeur dat dit amper word soos 

voorheen dan herinner ons mekaar daaraan dat ons mos nou wenners is. Ons moet 

openlik met mekaar bly en nie weer terugval daarin dat elkeen sy eie ding wil doen 

me. 

Stems: Hoe voel julle kinders oor wat jul ouers nou net gese het? 

Lelani: Ons moet mekaar ken in besluite wat ons neem. 

Christiaan: Ons sal mekaar help. 

Stems: Ek sal graag saam metjulle 'n gebed wil doen waarin ons net vir die Here 

dankie se vir die proses waarin ons betrokke kon wees. 

5. 9 .1 Reflektering A 

Jn hierdie gesin het daar 'n totale skuif gekom in die herskryf van die nuwe storie wat vir die 

gelooftgemeenskap in Bloemhof van baie groat waarde is. Ek gee gedagtes hoe hulle nuwe 

storie klink: 

'Ons gesin het na die oplossing en die wenner se kant toe geskuif. Ons het so baie 

verskonings altyd gehad Voorheen as dinge goed gegaan het, het jy dadelik 'n 

probleem gesien, half gewonder wat gaan nou weer gebeur. Ons het geskuif na die 

positiewe gedeelte, dit is moeilik, maar dit is verseker moontlik. Ons is nou 

wenners.' 

Uit die gesin van oorsprong het die gedagte sterk voortgeleef dat dit nie nodig is om vir 

mekaar te wys dat hulle lief is vir mekaar nie. Jn die skuif wat in hulle !ewe plaasgevind het, 

het hierdie gesin die verandering gemaak om voortaan vir mekaar te wys dat hulle lief is vir 

mekaar. In hulle reflektering is die dominante diskoers nou dat in die nuwe verhaal dit 

lekker is om vir mekaar te wys dat jy lief is vir mekaar. Die verandering het 'n invloed op die 

gemeenskap en ek wil ter stawing een se opmerking aanhaal: 'Iemand het gevra, dit is nou 
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al twee maande, wat het Julie gedoen?' 

In die reflektering is die keuse gemaak dat dit altyd so moet bly. 

5. 9 .2 Reflektering B 

Vrae wat nog gevra sou kon word: 

- wat sou julle kon doen dat julle altyd wenners bly? 

- hoe sou julle mekaar kon bemoedig dat julle nie weer na die ou verstaan van lief de 

terugkeer nie? 
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HOOFSTUK 6 DIE INVLOED VAN DEKONSTRUKSIE EN 

DIE SKRYF VAN NUWE STORIES IN DIE 

VIER DEELNEMENDE GESINNE IN DIE 

GEMEENTE BLOEMHOF 

6.1 Die invloed van die nuwe stories in die gesamentlike groep 

In die vierde gesprek wat met drie van die vier gesinne gelyktydig gehou is, is die invloed 

van die nuwe stories met die groot groep gedeel. Daar het reflektering hierom plaasgevind 

wat kontekstueel is in die geloofsgemeenskap van die gemeente Bloemhof, maar ook vir die 

groter gemeenskap. Die doel van die studie is <lat die invloed van die dekonstruksie-proses 

gerneenskapskontekstueel sal wees en die proses is deur hierdie gesprek begin. 

In hierdie gesprek is vier vrae aan die orde gestel, 

- wat het die proses aan julle as gesin gedoen? 

- hoe het <lit gevoel om <lit vir mekaar te se? 

- wat was goed in die proses? 

- wat sou anders kon wees in die proses? 

Stems: Ek wil graag he <lat elkeen van ons vir die ander se wat die proses aanjulle as 

gesin gedoen het. Was daar groei injulle gesin, ofhet die gesin net gebly soos julle 

voor die gesprek was? 

Lynette: Daar het met ons dinge gebeur dat ons in die teenwoordigheid van 'n ander 

persoon dinge vir mekaar kon se wat ons nie elke <lag vir mekaar gese het nie. Ons 

het ontdek <lat ons <lit geniet om op so 'n manier mekaar aan te vul en te hoor hoe die 

ander regtig voel en waar jy dalk leemtes gelaat het wat jy dalk self aan kon werk. 

Daar het definitief iets met ons gebeur. 
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Dirk: Ek kan maar net aansluit en saamstem dat daar baie dinge ongese bly. Omdat 

'n mens dag vir dag saam met mekaar Iewe, is jy dalk net nie so ingestel op die ander 

nie en is dit goed om net weer 'n slag te hoor hoe ander dinge sien en ervaar. Dit 

maak jou opnuut weer bewus van sekere aspekte wat jy as heeltemal onbelangrik 

beskou het. Deur hierdie proses sien jy opnuut weer 'n ander sy van dinge. 

Stems: Dirk, as jy my nie sal kwalik neem nie, wil ek met die groep deel wat jy in 

jou reflektering aan die einde van ons eerste gesprek gese het. Die gesprek het nie 

eintlik vir jou iets beteken nie, dit bevestig net dat dit wat jy weet in plek is, wel in 

plek is. Tog het daar as gevolg van eksteme faktore 'n skuif in jou belewing gekom 

en kon jy wat in die gesprek na vore gekom het, net sorteer en daarvandaan 

voortgaan. 

Emmie: Dit het my laat selfondersoek doen, dit was eers vir my 'n openbaring hoe 

die kinders my beleef Mamma mag nie 'n fout maak nie. Ek het net besef dat ek 'n 

absolute voorbeeld van die lief de van Jesus Christus vir hulle is en dit het my meer 

bedag gemaak op wat ek se en doen voor hulle, ook hoe my optrede is. 

Stems: Hoe sal jy se, het julle nader aan mekaar gegroei? 

Emmie: Ek besef nou eers hoe belangrik ons eintlik vir mekaar is en hoe lief ons vir 

mekaar is. Dat ons mekaar sal aanvaar en dat ons die foute in mekaar nie altyd voor 

die ander een se kop sal gooi nie, maar dat ons ook die positiewe meer sal uitbou in 

mekaar. 

Lida: Dit het kwaliteite wat in my gesin is waarvan ek nie eers altyd bewus was nie, 

na vore gebring. Dit het verseker ook dinge wat nie altyd so lekker is nie na vore 

gebring, maar daaraan kon ek weer werk. Die feit dat 'n mens vorentoe gaan is 

lekker, maar soos ek se, 'n mens ontdek ook foute wat nie altyd so lekker is nie. Dit 

sou nie net deur gesprek in die huis tot 'n punt gekom het nie. Dit sou dalk maar net 

oppervlakkig gewees het. Ek het beleef dat deur hierdie proses dit wat ons oor 

gepraat het, vir my uitgekring het tot daar waar dit aan jou lyf vat. 

Jan: Ek sal ook se jy <link dinge is in plek en dit is nie altyd in plek nie. Ja, ons gesin 
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het nader aan mekaar gegroei. 

Stems: Hoe het die proses van die nuwe storie watjulle in die gesin geskryfhet 

julle laat voel? 

Lida: Aanvanklik was <lit nogal vir my skokkend, want daar was dinge waaroor ek 

moes teruggaan en weer aan moes gaan werk. 

Stems: Dinge waarvan jy bewus was? 

Lida: Dinge wat ek ontdek het. 

Stems: 'n Ander vraag wat ek wil vra is: wat het <lit nou aanjulle gedoen om hierdie 

intieme dinge vir mekaar te se? 

Lida: Dit stel 'n mens bloot. Die oomblik as 'n mens begin praat oor goed, <lit is nie 

noodwendig <lat ek <lit negatief ervaar nie, maar ander mense begin verstaan <lat 

elkeen maar in sy eie opset dinge het waaraan hy moet begin werk. 

Emmie: Dit het my so 'n bietjie geraak, want jy moet nou ewe skielik erken en besef 

jy het behoeftes en jy is van ander afhanklik. Dit het ek, dis reg, maar hiervan is ek 

van ander mense afhanklik. Om verskoning te vra vir foute wat jy gemaak het. Ek is 

nie perfek nie en kan ook foute maak en my kinders moet my daarom vergewe vir 

foute wat ek gemaak het. 

Stems: Hoe voel jy om <lit voor die ander te se? 

Emmie: 'n Mens wil nie graag he die ander moet weet wat in jou huis aangaan nie. 

Gelukkig is <lit mense wat ek ken, julle ken my dalk beter as ekself 

Lynette: Wat vir my wonderlik was, is <lat mens dinge vanjou mense beleef, ook 

positiewe goed wat jy nie altyd vir hulle se nie. Dit was vir my goed <lat ek dinge kon 

beleef Dit is nie vir my moeilik om die dinge te se voor mense nie, want dit is 

mense wat ek ken en ek voel ek kan myself voor hulle wees. Ek <link die 

geloofsgemeenskap skep ook daardie ruimte. 

Dirk: Binne die huisgesin was dit 'n enorme groei geleentheid. Wat die kinders 

betref en ook ons, besef 'n mens <lat jy baie foute het en 'n mens doen jou bes. Wat 

die kinders betref, <link ek <lat hulle hierdeur kon sien dat al voldoen hy nie altyd aan 
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die verwagting nie, word hy tog ook aanvaar. Dat hulle daardie sekerheid kan kry, 

dat wat ookal hulle doen dat hulle slegs hul beste sal gee en jy verwag nie iets meer 

van hulle nie. Daar is so baie negatiewe dinge en as jy net daarop konsentreer, dan 

sal dit nag word vir jou. Daar is soveel positiewe dinge en daarop moet jy eerder 

ingestem wees. Wat die groep betref is ons nie vreemd vir mekaar nie en dit is juis 

die ruimte wat ons vir mekaar behoort te skep. Dit is wat ons van gelowiges verwag, 

nie om more in die straat te hoor wat jy hier gese het nie, maar om te weet hierdie 

een het hierdie fout en ek het weer daardie fout, maar ons het ook die ruimte vir 

mekaar. Ons strewe daama om beter mense te wees. 

6.2 'n Oorsig oor die proses 

6.2.1 Evaluering van die vier gesprekke 

Ek was met die blootstelling in my studie, teoreties en prakties, verbaas oor die invloed van 

hierdie terapie-proses op die lewens van mense. 

Aanvanklik skets mense met die eerste gesprek 'n eerlike, baie negatiewe prentjie van 

hulleself Alles wat gese is in die gesprekke en wat gekontroleer was oor gesinne se gevoel 

teenoor mekaar, en die gevolg van hul optrede teenoor mekaar, het in die eerste gesprek nie 

veel indruk gemaak nie. Tog het daar ook uit die gesprekke met gesinne sekere dinge na vore 

gekom wat baie positief was, en nadat die positiewe dinge weer aan hulle voorgehou was, 

miskien omdat dit 'nuwe musiek' of 'taal' was waama hulle moes luister, was van hulle 

reaksies dat hulle dit nie geweet het nie en ook nie weet of hulle dit kan glo nie. Die 

uitnodiging om te gaan dink oor die positief wat uit die gesprekke gekom het, glo ek was die 

deurslag in die hele gespreksproses. Dit is by hierdie ongelooflik logiese stap in die proses, 

om te gaan dink, wat ek <link daar vir baie bevryding vanuit hul situasie kom. 
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In die tweede gesprek het die gesinne, omdat ons eers begin het met wat die vorige gesprek 

aan hulle gedoen het en daar op die altematiewe stories gereageer is, het dit die goeie in 

gesinne of individue van die gesin begin versterk en het die proses net soveel meer vir my 

ook waarde gekry. Reeds in die tweede gesprek het die gesinne begin met die herskryf van 

hul nuwe storie. 

In die derde gesprek het die gesinne die keuse gemaak om wenners te wees en om op die 

positiewe kant van hul gesinwees te konsentreer. Met die narratiewe proses het die 

kokonstruksie van lief de binne gesinne vir my begin duidelik raak. 

In die vierde gesprek het die groep saam gekonstrueer aan die nuwe storie van elke gesin en 

het daar vanuit die reflektering weer nuwe kokonstruksie plaasgevind. 

Met die nodige ondersteuning leer mense om, na vier sessies, sonder dat dit spesifiek gese 

is, in positiewe taal, ook dit wat sleg is in hulle lewe, te verander in taal wat hul menswees 

en gesinwees bou en positief laat groei. 

Oor die algemeen was dit my ervaring dat daar van 'n ou storie die mooiste altematiewe 

storie geskryf kon word, 

- in gesinne het individue weer positief oor hulself en ook oor hulle as gesin begin 

dink; 

- in huwelike waar daar geen entoesiasme meer was nie is daar na die proses getuig 

dat dit wonderlik met hulle as huweliksmaats gaan en dat ander dit ook raaksien; 

- dat gesinne weer 'n visie het in die nuwe storie wat hul geskryf het om voor te leef 

en ook doelwitte wat hulle vir hulself gestel het; 

- die mees uitstaande kenmerk van die sukses van die proses is dat dit weer gesprek 

aangemoedig het en mense weer dinge in mekaar laat ontdek het. 
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6.2.2 Wat kon anders in die gesprekke gedoen word? 

6.2.2.1 In die proses beleef ek dit as 'n gebrek dat daar nie met individue selfontwikkelings 

gesprekke gehou kon word en dit dan ook in die studie gereflekteer kon word nie. Daar was 

in van die gesinne enkelinge wat ek <link die behoefte gehad het om individuele gesprekke te 

voer. 

6.2.2.2 Tydens die intemskap van die kursus, het ons die geleentheid gehad om saam met die 

deelnemers fees te vier ten einde die altematiewe stories wat na vore gekom het, te 

komplimenteer en te erken, Hier verwys ek na Imber-Black (1988:18), 'The new status of 

the family is acknowledged. Extended family and friends gather at the behest of the family 

to celebrate these changes'. Ek beleef die feit dat daar nie erkenning gegee is oor die nuwe 

stories wat ontstaan het nie, as 'n gemis. 

6.2.3 Positiewe dinge van die proses 

Stems: As ons terugdink aan die proses, was daar positiewe dinge wat julle met 

mekaar wou dee!? Was daar dinge reg gedoen in die proses wat julle weer so sou 

doen? 

Lynette: Weet jy wat was vir my goed, die gemaklikheid waarmee jy as huisgesin 

jou kon onderwerp aan hierdie vrae. Dit is partykeer baie makliker om vir die ander 

mense 'n kompliment te gee as wat dit is om vir my eie man te gee, is dit nie? Ons 

raak gereserveerd teenoor mekaar maar ons leef'n gemaklikheid uit na buite en ek 

<link die beste vrugte moet eerste in jou huis kom. Dit het 'n mens bedag gemaak op 

die goeie dinge en die slegte, plekke waar daar pluspunte was en waar daar aan 

gewerk kon word. Dit is vir my 'n bonus om by hulle (die groot groep) te wees. Elke 

geleentheid is 'n leergeleentheid. Die f eit dat die gesprekke opgevolg kan word deur 

iemand in die gemeenskap, maak dit net meer sinvol. Die feit dat jy as ons predikant 
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tog in elk geval ons gesinne ken en weet hoe dit gaan, maak tog dat ons nie leuens 

kan vertel nie en die waarheid uitkom. Jy kan weer terugkom na ons, dit maak dit 

soveel meer sinvol. Ek kon net gaan dankie se vir die gesin wat ek het en vir my man 

wat ek het. Ek dink die privaatheid van die gesin was vir my 'n groot bonus. 

Dirk: Wat positiefvir my is, is datjy om 'n tafel kan gaan sit as gesin en dit is vir my 

anders as op 'n kamp. Hier het ons vir mekaar tyd en plek gemaak en het dit die gesin 

verryk. In die tyd waarin ons leef is daar nie meer tyd om die kleinjakkalsies raak te 

sien nie en in hierdie proses kom dit na die oppervlak. 

Lida: Niemand van ons het geweet watter vraag was volgende en watter vrae kom 

nog nie, daarom moes ons totaal eerlik wees omdat jy jouself net in 'n verleentheid 

sou bring as jy oneerlik sou wees. Ons kon net weer op die "positief" begin 

konsentreer. Ek het geleer om nie teen die probleem vas te kyk nie maar om weer my 

man of my kind raak te sien. 

Jan: Dit was vir my interessant om te sien hoe die kinders dinge ervaar het. Die feit 

dat ons jou kon vertrou het dit maklik gemaak. 'n Mens het mos maar 'n bepaalde 

idee van jouself Dit was vir my goed om weer uit ander se idees te hoor hoe hulle 

my sien, sodat ek my ook beter kan leer ken. 

Emmie: Ons het jou vertrou, ek het van die intimiteit gehou. 

6.2.3.1 Reflektering 

Uit die reflektering wat onder hierdie vraag na vore gekom het is dit sigbaar hoe die nuwe 

stories wat geskryf is, 'n invloed het op die verstaan van liefae. Hierdie nuwe verstaan van 

liefde is gemeenskapskontekstueel. Hier is die voordeel dat dit binne die geloofsgemeenskap 

van Bloemhof gemeente 'n aanwins is, omdat die verandering wat daar in die gesinne 

plaasgevind het reeds vir die nuwe jaar gevolge inhou. Daar is dadelik die gevoel 

uitgespreek dat hierdie tema tydens 'n gemeentekamp hanteer sal word. 



141 

6.2.4 Dinge wat anders kon wees in die proses 

Stems: Was daar dinge in die proses watjulle sal wil he <lat ons <lit volgende keer 

anders moet benader? 

Lynette: Ek <link my dogter was net te klein vir hierdie gesinsproses. Ek <link <lit was 

net bokant haar verstaan. Ek sou nogal daarvan gehou het as sy net 'n klein bietjie 

groter was. Miskien sou <lit beter wees as ons net aan die begin almal saam 'n 

inleiding kon he sodat jy ook die ander se belange op die hart kan dra. 

Emmie: Ek <link dit sou ook lekker gewees het om hierdie proses in 'n gemeentekamp 

wat dan die gesin en die skryf van nuwe stories in gesinsverband in gedagte het, te 

hou. Die proses het my ook weer negatief gemaak in die sin dat ek so alleen gevoel 

het en so gewens het dat ek net 'n maat kon he met wie ek hierdie dinge kon deel. Dit 

was dalk 'n fout want ek het weer agtergekom ek het eintlik iemand nodig. 

6.2.4.1 Reflektering 

Ek glo <lat daar meer gesprekke kon plaasvind. Die tydsduur was geforseerd en ek sou ook 

nog graag by selfontwikkeling by van die gesinslede wou uitkom, en dan met die oog op die 

studie weer 'n reflekterende gesprek binne die gesin wou he, asook in die groter groep. 

Hierdie was vir my in die bediening seker die mees verrykende ervaring binne 

gemeenteverband. 

Ek is van mening dat die inhoud van die tweede gesprek te veel was. Ek sou liewer meer 

gesprek wou he, met 'n korter agenda. 

Ek het in die studie so intens bewus geword van die rol van gesinslede teenoor mekaar en 

binne die gemeenskap en die invloed daarvan op mekaar. Die behoeftes binne gesinne en die 
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ontsettende rol wat die uitleef en verstaan van liefde binne die gesin het, het my so opgeval 

dat ek graag met 'n anoniem vertaalde gebed van St. Franciscus van Assisi hierdie belewing 

wil opsom: 

Here maak my 'n instrument van U vrede; 

W aar daar haat is, laat my lief de bring, 

W aar daar oortreding is, vergifnis, 

Waar daar twyfel is, geloof, 

W aar daar wanhoop is, hoop, 

Waar daar droefheid is, vreugde. 

0, Heilige Meester, gee dat ek, in plaas daarvan 

om vertroosting te soek, andere sal vertroos ...... . 

Om begrip te soek, andere sal verstaan, 

Om liefde te soek, andere sal liefhe. 

Want dit is deur te gee, dat ons ontvang, 

Deur te vergewe, dat ons vergewe word. 

En dis deur te sterwe, dat ons die Ewige Lewe beerwe. 
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