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This research pursues the changes in South African society on its way to the 

twenty-first century and the subsequent changes it has brought about in the 

church and theology. The focus is on Caucasian church members of Afrikaans 

speaking, reformed or sister churches. An overview is given of the shift that is 

taking place from a modern to a postmodern approach about reality, knowledge, 

the acquiring of knowledge and the effect there of on the church in the changing 

context in South Africa. The aim of the research is to explore the type of 

questions of present-day believers and whether the church is willing to confront 

these questions. The implication of churches not providing room for member's 

exploration to contextualise their faith can be profound for believers as well as for 

the church. A narrative paradigm is adopted to discuss discourses that evolved 

from the research. The discussions focus mainly on discourses of doubt, reason, 
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Die navorsing fokus op die snelle verandering wat veral in die laaste dekade van 

die twintigste eeu plaasgevind het in Suid-Afrika en die implikasies en gevolge 

daarvan vir die kerk en die teologie. Blanke, Afrikaanssprekende lidmate van 

gereformeerde en verwante kerke is gebruik as 'n navorsingsgroep. Daar word 

'n oorsig gegee van die verskuiwing van 'n moderne na 'n postmoderne 

benadering ten opsigte van die beskouing van die realiteit, kennis en die 

verwerwing en die invloed daarvan op die kerk en gelowiges. Die doel van die 

navorsing is om die tipe vrae wat deur blanke Afrikaanse gelowiges aan die 

einde van die twintigste eeu gevra word, te identifiseer. Daaruit spruit die vraag 

of die kerke ruimte skep om aktuele en ingrypende vrae te eksploreer. lndien 

daar nie voldoen word aan hierdie behoefte nie, kan die gevolge verreikend 

wees vir die kerk en gelowiges. Vanuit 'n narratiewe benadering word die 

diskoerse van twyfel, die rede, die uitverkiesing en die kerk in konteks 

geeksploreer. 

Sleutelterme: 

-
Veranderinge in die gemeenskap in die een-en-twintigste eeu 

Veranderinge in kerk en teologie 

Fokus op blanke, Afrikaanssprekende lidmate 

Verskuiwing van 'n moderne na 'n postmoderne benadering 

Benadering tot die inwinning van kennis 

lmplikasies van die veranderende konteks vir die kerk 

Doelstelling om vrae van kerklidmate te eksploreer 

Die rol van die kerk by die eksplorering van religieuse vrae 

'n Narratiewe paradigma 

Diskoerse wat eksploreer word 



HOOFSTUK 1 

INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN METODOLOGIE VAN DIE STUDIE 

1. lnleiding 

Mense bevraagteken God, die Bybel en die kerkleer 

(De Klerk 1998:77) 

Bostaande stelling is inderdaad niks nuut nie. Reeds in die Ou Testament 

worstel groot geloofsreuse met die hoe's en die waarom's van die praktyk van 

hulle lewens. Talle geskrifte is deur die eeue geskryf en baie boeke gepubliseer 

deur Christene wat probeer verstaan hoe God binne elkeen se leefwereld werk. 

Daar word vrae gevra oor: godsdiens, die heelal, herkoms van die mens, 

morele standpunte, seksuele etiek, die lewe na die dood - in werklikheid oor alle 

aspekte waarmee die moderne mens sukkel in sy pogings om sy eie lewe in 

verband met sy geloof in God te bring. 

Wanneer vrae nie gehanteer word binne 'n gemeente of Christelike 

gemeenskap nie, vind 'n vereensaming en vervreemding tussen kerk en lidmaat 

en dikwels tussen God en mens plaas. Omdat die vrae wat in hierdie eeu gevra 

word uniek is, moet die hantering daarvan pas by die unieke leefwereld van die 

mens in die twintigste en een-en-twintigste eeu. So se Steenkamp (1996:747): 

"Die kerk moet-noodwendig by die kultuur aansluit om by die mens uit te kom." 

Wanneer vrae nie met die nodige ems bejeen word nie, lei dit tot twyfel oor hoe 

en of geloof dan relevant is. In wese het ons dus hier te make met die vraag na 

dit wat sin maak in die lewe. As die sin binne 'n geloofsraamwerk gevind word, 

m6et dit binne die praktyk van elke dag tot uiting kan kom. 



Viktor Frankl (1976:66) is van mening dat dit die mens se diepste motivering is 

om sin en betekenis in sy lewe te vind: "Die groat spanninge van die mens se 

bestaan is dat hy waardes moet vind waarvoor hy lewe; dat sy keuses en 

beslissings verantwoordelik moet wees; dat hy die sin van sy lewe moet 

begryp." 

1.1 Agtergrond 

Vir baie jare, tot min of meer 'n dekade gelede, was die lewenswyse en die 

leefwereld vir blankes in Suid-Afrika rustig, voorspelbaar en relatief 

ongekompliseerd. Studies deur Pauw en Cilliers (in Pieterse 1993:169) toon 

aan dat mense se landelike houdings en waardes behoue gebly het selfs in die 

eerste dekades van die verstedelikingsproses van ons land. 

Die Nasionale Party as synde oorwegend Afrikaans en vormgewende op 

polities-maatskaplike terrein en die tradisionele kerke het 'n baie belangrike 

basis van sekuriteit vir die blanke Afrikaanse gelowige geskep. Vir die doel van 

hierdie navorsing word "kerk" hier omskryf as Suid-Afrikaanse blanke kerke 

soos byvoorbeeld die Nederduitse Gereformeerde, Hervormende, 

Gereformeerde en die Apostoliese Geloofsending kerke. Wetgewing deur die 

staat het 'n "kerklike" lewenswyse onderhou, byvoorbeeld ten opsigte van 

Sondagviering, seksuele etiek en aborsie. 

Waardes en norme is feitlik onbevraagtekend aanvaar. Die horisonne van die 

blanke Afrikaner in die politiek en die kerk het grootliks ooreengekom. 

Ekonomiese welvaart het daartoe bygedra dat hoop en toekomsverwagtinge 

gevorm kon word. Die hoofstroom van wit mense het tevrede binne die kerklike 

en staatkundige norme beweeg en selfs stelsels soos apartheid sander 'n eie, 

kritiese waardepaling aanvaar. Sisteme en strukture wat binne hierdie bestel 

geskep is, is grootliks onvoorwaardelik as "reg" beskou en het 'n groat rol 

gespeel in die vorming van persoonlike identiteit (Steenkamp 1995:605). 
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Daar was min of geen plek vir twyfelaars nie of vir vrae oor standpunte wat as 

rotsvas beskou is. Hoewel lidmate of gelowiges self die Bybel kan lees in hulle 

eie taal, het mense hulle feitlik geheel en al verlaat op kerkleiers se interpretasie 

van voorskrifte in die Bybel. Kultuur en kerk se grense het vervaag sodat dit 

moeilik geword het om te onderskei. Hierdie konvensionele, onbevraagtekende 

waardes het 'n kragtige diskoers geword. Hoe emosionele waardes is daaraan 

geheg sander dat die aannames waarop dit berus, deeglik in oenskou geneem 

is. Daar was min ruimte vir alternatiewe en twyfelvrae is baie selde in die ope 

gebring. 

As gevolg van die rasionele paradigma van die moderne kultuur het die mens, 

volgens Steenkamp (1996:752), sy redding deur middel van die rede verwag. 

Die kerk het ingekoop in hierdie paradigma deur antwoorde te probeer verskaf 

wat rasioneel aanvaarbaar is. 

Kleredrag, taal, musiek, die kunste soos toneel en skilderkuns, is binne die 

algemeen aanvaarde norms en houdings bedryf. Die "regte" dinge is gedoen, 

soos byvoorbeeld kerkbywoning, hetsy uit gewoonte of oortuiging. 

Gedurende die afgelope paar jaar het ek bewus geword van sekere religieuse 

diskoerse wat herhaaldelik in gesprekke gefigureer het. Dit was meestal binne 

klein, sosiale groepe van tussen min of meer vier tot tien persone wat in 'n 

ontspanne en intieme atmosfeer in die natuur, om 'n kampvuur of om 'n 

koffietafel bymekaar was. Hierdie gesprekke het dan ook weer oorgevloei in 

ander gesprekK.e in ander kontekste. 

Ek het terselfdertyd bewus geword dat soortgelyke diskoerse ook tot uiting kom 

in eietydse tydskrifte, koerante en boeke. So is byvoorbeeld boeke van 

dr. Wimpie de Klerk: Die Vreemde God en Sy mense (1998) en Die Groot 

Gedagte (1998) van G. Joubert reeds vir maande onder die top 10 van nie

fiksie Afrikaanse boekverkope. 
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In 'n koerantartikel word Ruda Landman aangehaal: "Die volgende keer as ek 

na 'n antwoord op iets soek, dan kyk ek in die Bybel. Dan dink ek: maar hier is 

soveel goed wat skynbaar nie meer net so aanvaar word nie, hoe moet ek dit 

verstaan? Ju lie moet dit vir ons se" (Jackson 1999: 1 ). 

My indruk uit bogenoemde diskoerse was dat daar min ruimte en forums binne 

die Afrikaanse kerke is om eerlike, indringende vrae te vra en dat dit definitiewe 

gevolge het vir lidmate, vir die gemeente en vir die kerk. Dit het my genoop om 

hierdie diskoerse dieper en wyer te eksploreer omdat dit uit 'n eietydse, 

konkrete milieu na vore kom en myns insiens die studieveld van praktiese 

teologie betree. 

Die snelle en dikwels traumatiese veranderinge in Suid-Afrika het, volgens 

bogenoemde gesprekke, 'n besliste rol gespeel om vrae en diskoerse te 

konstitueer. Vervolgens wil ek aandag bestee aan die relevansie van die 

veranderinge in Suid-Afrika op geloofsvrae. 

1.2 Behoeftes en relevansie 

1.2.1 Ontwikkeling en verandering in Suid-Afrika 

Gedurende die afgelope dekade het omstandighede in Suid-Afrika vinnig en 

ingrypend verander. Op politieke en sosiale gebied is die land geskud deur 

grootskeepse veranderings. 

Steenkamp (1995:604) druk dit myns insiens akkuraat uit: 

Die politieke, ekonomiese en sosiale konteks waarin kerk en 

teologie hulle onderweg na die een en twintigste eeu bevind, is 

een van ongekende verandering en groat onsekerheid. Hierdie 

verandering raak die totale spektrum van die leefwereld van 

lidmate, dit raak die staatkundige, ekonomiese en sosiale strukture 
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waarbinne die kerk en die lidmate van die kerk hulleself vir baie 

jare in Suid-Afrika gevestig het, en waarbinne hulle bepaalde 

sekerhede beleef het wat deur wetgewing gereel en in stand 

gehou is. 

Die Afrikaner is ontnugter met die Nasionale Party en die tradisionele kerke -

eens sy sekuriteit. Ernstige verskille ontstaan in eens hegte geledere. Dit loop 

uit op skeurings binne die kerk en politieke partye. Nuwe kerke en partye 

ontstaan, wat weerspieel is hoe onlosmaaklik die kerk en politiek verbonde is. 

Daar word bely dat apartheid 'n mistasting, 'n waninterpretasie was. Veral in 

gemeentes wat hoofsaaklik in fase drie van Fowler (1981) se geloofs

ontwikkelingsfases verkeer, ontstaan verwarring en onsekerheid. (Daar word in 

hoofstuk drie van hierdie navorsing meer volledig verwys na die fases van 

geloofsontwikkeling). Daar word kennis geneem dat die Bybel deur kerkleiers 

verkeerd interpreteer kan word en dit dra by tot grater onsekerheid (Steenkamp 

1995:617). In 'n postmoderne samelewing word van die kerk en sy lidmate 

uitsprake verwag oar waardes wat voorheen onbevraagtekend was, 

byvoorbeeld homoseksualiteit, aborsie, Sondagviering en vigs (Van der Merwe 

1998:70). 

In 1994 kry Suid-Afrika sy eerste swart staatspresident en word begin met 

regstellende optrede. Werkloosheid en armoede neem toe. Misdaad en 

geweld neem verbysterende afmetings aan. Volgens wereldwye statistieke tel 

Suid-Afrika ortder die voorste lande wat moord, roof, verkragtings en 

motorkapings betref. Beeld (22 Oktober 1998) berig: "Suid-Afrika is nag steeds 

die land met die hoogste verkragtingsyfer ter wereld ... roof met verswarende 

omstandighede en gewelddadige diefstal is die naashoogste en die moordsyfer 

die derde hoogste ter wereld" (Coetzee 1998:12). In 1997 is 24 684 moorde, 

52 110 verkragtings en 'n kwart miljoen huisbrake aan die polisie rapporteer. 

Meer as 'n duisend voertuie is per maand gekaap (Pereira 1998:42). 
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Voortspruitend uit bogenoemde faktore kom angs en spanning meer en meer 

voor. Stres, depressie, moegheid - siektes van ons tyd met verwante optredes 

soos selfmoord, gesinsmoorde en huweliksverbrokkeling neem op groot skaal 

toe (De Villiers 1997:14). Van die grootste oorsake is, volgens Van Jaarsveld 

(1996:20) spanning oor afdankings en die misdaadsituasie. Ek haal Van 

Jaarsveld (1996:20) aan: "Die politieke oorgang wat Suid-Afrikaners tans 

beleef, lei landwyd tot ongekende stres, angs en depressie. Sielkundiges en 

psigiaters word oorval deur mense wat aan 'n soort 'Nuwe Suid-Afrika-sindroom' 

ly". 

In die volgende deel wil ek in die lig van die veranderinge in Suid-Afrika, die 

probleme uitlig wat binne die kerk ontstaan en so my probleemstelling vir die 

navorsing formuleer. 

2. Probleemstelling 

De Klerk (1998:13) is van mening dat die kerk in Suid-Afrika nie voorbereid of 

gereed is vir die mens in 'n postmoderne wereld se soeke na sin nie. Hy spreek 

die mening uit dat ander werelddele die geloofs- en teologiese krisis sien kom 

het en nuwe kanale geskep het om God se boodskap aan mense te bring. 

Maar "in Suid-Afrika is daar in die algemeen weerbarstig vasgehou aan ou 

modelle. Die paar stemme wat roep, word vinnig en dadelik gesmoor" (De 

Klerk 1998:13). 

Dit is duidelik,,._ dat die postmoderne kultuur ook neerslag vind in kerkwees 

vandag. Die kerk kan nie los van kultuur of kultuurpatrone wees nie - "die kerk 

leef en tree nooit in 'n lugleegte op nie" (Steenkamp 1996:7 46). 

Die bedoeling is nie dat die kerk onderdanig aan kultuur sal raak nie. Mense is 

egter onlosmaaklik as kultuurmense by die kerk betrokke. Kultuur bepaal tot 'n 

groot mate die identiteit van die mens en dit is die taak van die kerk om ook as 

deel van en binne die kulturele lewensuitkyk steeds liggaam van Christus te bly. 
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Steenkamp ( 1996:7 4 7) stel dit so: "Dit bring 'n onontwykbare spanning van om 

'in hierdie wereld' te wees maar nie 'van hierdie wereld nie"'. 

Die vraag is of die kerk in pas bly met die snelle verskuiwing van 'n moderne na 

'n postmoderne paradigma van die hedendaagse wereld. 

Volgens Bosch (in Nel 1996:37) het die kerk in die negentiende en twintigste 

eeu in 'n baie groot mate ingekoop in die moderne benadering. Die kenmerke 

van die moderne tydperk het eintlik ook die kenmerke van die kerk geword. 

Lidmate en ampsdraers het grootgeword in die modernistiese paradigma waar 

Christelike waardes dikwels onkrities geag is as "suiwer" replikas van Bybelse 

gedagtes (Van Aarde 1996:749). Persone wat goed geag was om God se wil 

aan mense mee te deel, het feitlik onbetwisbare gesag gehad. Die mens se 

outonomie en sy ge'individualiseerdheid is beklemtoon as sou hy deur sy 

rasioneel-gegronde sekerhede orde en ontwikkeling kon verseker (Jordaan 

1996:2). Godsdiens het 'n sentrale rol gespeel in die samelewing wie se 

strukture deur die Christelike paradigma onderhou is. Steenkamp (1996:751) 

beskryf die toestand as volg: "Die godsdiens is gebruik om die sosiale orde en 

kulturele waardes te legitimeer deur middel van sakralisering." 

Reeds vroeg in die eeu het daar egter al vertwyfeling en verwerping van die 

werkbaarheid van die moderniteit begin ontstaan. Daar is begin besef dat die 

mens nie sy redding van die rede kan verwag nie. "Om net te weet 'wat ons glo' 

is nie meer voldoende nie. Daar word ook gevra na: 'wie is ons en behoort ons 

te wees"' (Steenkamp 1996:757). 

'n Verarming en vervreemding is in medemenslikheid en verhoudings ervaar. 

Ou, maar steeds belangrike waardes is 'herontdek', naamlik: 

... dat die mens tot mens gemaak word in die kommunikatiewe 

samesyn met ander; in die dialogiese medeskepping van 

betekenisse, dat die verhoudingslewe van die mens . . . te 
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belangrik is om getrivialiseer te word deur die modernistiese 

verheerliking van die outonomie van die mens. 

(Jordaan 1996:11) 

Die moderne mens se ontnugtering met die tydsgees het 'n soeke na nuwe 

dimensies na vore gebring. Daar was in die laaste dekades 'n eensydige klem 

op tegnologiese ontwikkeling ter wille van oorlewing. Dit het egter daartoe 

bygedra dat die mens se geestelike behoeftes nie meer bevredig word nie, 

dinge soos lewensbetekenis en innerlike vrede het in die slag gebly (Van der 

Merwe, 1998:41 ). 

Ou, tradisionele waardes word gedurig deur die postmoderne mens getoets. 

Dogmatiese leerstellinge - opvattings oor die ontstaan en skepping wat 

byvoorbaat antwoorde verskaf en geen teenspraak duld nie - word in twyfel 

getrek en ontleed. In die postmodernistiese tydsgees is daar 'n 

"herkontekstualisering van die plek wat die rede, waarheid, verstaan, kultuur, 

God, geskiedenis ... in ons lewens inneem" (Vos 1996:72). 

De Villiers (1997:13) beweer dat die wereld in 'n ekologiese krisis verkeer 

weens lugbesoedeling, die groeiende gat in die osoonlaag en die invloed van 

chemiese afval. Daar is 'n wereldwye toename in geweld, hongersnood, 

oorbevolking en ongeneeslike siektes. Mense kom in opstand hierteen, nuwe 

vrae ontstaan en mense soek antwoorde by verskillende godsdienste en 

gelowe. 

Die kerk het sy sentrale en oorheersende rol in die gemeenskap verloor: "Die 

kerk word bloot as een van die baie rolspelers beskou wat in 'n omvattende 

netwerk van interrelasies tussen 'n veelheid van partye, 'n weg moet vind" 

(Steenkamp 1996:754 ). Die implikasies van die skeiding tussen kerk en staat 

reik wyd en bring nuwe onsekerhede na vore. Wereldwyd word met 'n nuwe 

dringendheid geworstel oor die sin wat Christelike godsdiens bied - ook deur 

Afrikaanssprekendes. Mense raak nie noodwendig meer godsdienstig nie, 
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maar daar is sprake van 'n nuwe spiritualiteit, 'n bereidheid om uit nuwe hoeke 

na die Godheid te kyk (De Villiers 1997:53). 

In 'n vrouetydskrif (Sarie 29 Julie 1998 p71) is teoloe se mening gevra oor die 

stand van die kerk binne 'n postmoderne paradigma. Daarin spreek prof. 

Corne! du Tait, hoof van die Navorsingsinstituut vir Teologie en Godsdiens aan 

Unisa, die mening uit dat die tradisionele kerke in Suid-Afrika ge'isoleer is van 

ontwikkelinge wereldwyd. Die antwoorde wat die kerk gee is dus geyk. Mense 

is verveeld daarmee. 

Uit verskillende bronne (De Villiers 1997, De Klerk 1998, Joubert 1998) is dit 

duidelik dat die vrae wat mense vandag vra en die voldoening daaraan oor 

meer gaan as blote inkleding van eredienste in terme van formeel of informeel, 

kerkmusiek of kleredrag. Die wat, waarheen en waarom is vrae wat eerlike 

besinning vereis binne die eenheid wat mens en kosmos vorm. 'n Baie 

konkrete, relevante weg na 'n eerlike, opregte lewende verhouding met God 

word vandag gesoek. 

Wanneer daar nie 'n openheid en ruimte binne die kerk bestaan vir lidmate om 

gewaande sekuriteite en "heilige koeie" te bevraagteken nie, raak so 'n persoon 

ge'isoleerd en vervreemd van die kerk: "Vir baie mense het die kerk muf, nors 

en passief geraak. Daarom eksperimenteer hulle met alternatiewe 

godsdienstige praktyke" (De Klerk 1998:26). 

Oberholzer is van mening omdat binne die praktiese teologie ook "geweldige 

verskuiwings plaasvind met gepaardgaande onsekerhede en herorientering" dit 

geen maklike taak is om dinamies en kreatief om te gaan met die vrae wat op 

die vooraand van die millennium gevra word nie (aangehaal deur Steenkamp 

1995:604 ). Dit sou dalk makliker wees om te ontvlug na die dogmatiese en 

resepmatige antwoorde van moderne konfessionele "waarhede". 
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Tans blyk dit juis dat daar nog vasgehou word aan die dogmatiese en 

resepmatige wanneer met geloofsvrae geworstel word. Dit lei tot vervreemding 

en vereensaming van gelowiges. 

Samevattend wil ek die probleemstelling soos volg formuleer: 

Wat is die aard van geloofsvrae wat deur blanke Afrikaanse kerklidmate 

gevra word aan die einde van die twintigste eeu? Watter gevolge is daar 

vir die gelowige indien hierdie vrae nie bevredigend gehanteer word nie? 

Die doelstelling van die navorsing is dan om die vrae van gelowiges te 

eksploreer en dit word vervolgens duideliker uiteengesit. 

3. Doelstelling 

Die doel van die navorsing is om geloofsvrae en diskoerse wat binne 'n 

spesifieke kultuur, naamlik 'n blanke, Afrikaanse geloofsgemeenskap 

gekonstrueer word, te eksploreer. Dit word uit 'n narratiewe, hermeneutiese 

benadering gedoen. Hierdie benadering word meer volledig in hoofstuk twee 

bespreek. 

Vrae word uit verskillende oogpunte gestel - soms uit twyfel, soms uit ongeloof, 

en daar word onderskeid gemaak tussen twyfel en ongeloof. Die gelowige wat 

twyfel, soek opreg na begrip en antwoorde juis ter wille van die versterking en 

verdieping vafi sy geloof. Dit kan deel vorm van 'n groeiproses. Die 

ongelowige vra vrae om sinvolle keuses te kan maak (De Klerk 1998:22). 

Ek sal graag die gelowige deelnemers se stemme wil laat hoor oor geloofsvrae 

wat hulle het en hulle verwagtinge en behoeftes oor die hantering van die vrae 

wat tot vervreemding kan lei. 
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'n Verdere doelstelling is om deur middel van "kritiese en kreatiewe interaksie" 

(Pieterse 1993: 175) deur sosiale konstruksie nuwe betekenis te genereer. 

Hoewel Pieterse (1993:176) meer van 'n handelingswetenskaplike as 'n sosiale 

konstruksie diskoers praat, sal die volgende ook hopelik uit hierdie skripsie 

figureer: "As die proses deurloop is, behoort daar ..... 'n veranderde horison te 

vorm van waaruit ons die Bybel verstaan vir die eie tyd - spesifiek met die oog 

op optima le kommunikasie van die Evangelie" (Pieterse 1993: 176). 

Die doelstelling van die navorsing is bepalend vir die keuse van die metode van 

navorsing. In die volgende gedeelte word die metodologie meer volledig 

bespreek. 

4. Metodologie 

Bawden (1991 :21) stel dat dit belangrik is om krities te kyk na die verskillende 

filosofiese raamwerke, nie net om 'n keuse te doen van 'n spesifieke metode 

nie, maar omdat kennis van bestaande teoriee en paradigmas noodwendig die 

metodologie van navorsing in verskillende stadiums sal be'invloed. 

Die aard van hierdie navorsing is eksplorerend en prosesmatig. Die ondersoek 

is dus 'n voortdurende konstrueringsproses. Soos Patton (in Roux 1996:19) dit 

stel: "There is no burden of proof'. Die doel is nie om iets te ontdek of te 

bevestig nie, maar om te ontwikkel, om te 'verhaal'. "We research in order to 

explain and share propositions about the nature of our world or to interpret 

issues withiri "'"it (eie aksentuering)" (Medewar, aangehaal deur Bawden 

1991:19). 

Die navorsing berus op 'n bree rasionaliteitsbenadering (verwys hoofstuk 2.1 ). 

In die lig se Pare (1995:7): "If the modernist is an engineer guided by laws and 

science, the postmodernist is a storyteller inspired by the imagination." 
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Epistemologies word in hierdie ondersoek die standpunt gehuldig dat 

werklikhede onderling gekonstrueer word. Die wereld word as verteen

woordigend van veelvuldige werklikhede gesien - 'n "multi-verse" in plaas van 'n 

"universe" (Pare 1995:13). 

Kennis word gesamentlik en gemeenskaplik gekonstrueer. Dit is 'n taalproses 

wat altyd binne verhoudings plaasvind. Dill (1998) noem dit "kommunale 

konstituering van kennis". Kennis is dus nie gesetel in die waarnemer of 

waargeneemde nie: "but rather in the place between the two, in the social 

arena among interpreting subjects" (Pare 1995:5). 

Hoewel Pieterse (1993:86) se term van 'werklikheidsdefinies' ook dui op 'n 

wedersydse dialogiese totstandkoming van kennis, verskil dit myns insiens 

ontologies en epistemologies van 'n postmoderne benadering. Roux (1996:25) 

munt die term koinoniale konstruksie wat myns insiens veral in die lig van 

hierdie ondersoek, besonder beskrywend is van die betekenisgewing van 

christene. 

Die waarheid is, soos Du Toit (1997:939) dit stel, "limited to the fragmented 

nature of our speaking". As daar wel van 'n 'waarheid' sprake sou wees, 

verwys dit nie na absolutes en objektiwiteite nie, maar eerder na 'n ko

konstruksie van wat lokaal vir 'n spesifieke groep of kultuur gesamentlike 

betekenis het. Die waarheidsiening is veral in 'n geloofsdimensie 'n sensitiewe 

saak. My eie beskouing daarvan word verwoord deur Du Toit (1997:942) as hy 

se: 

"The end of religious truth is the end of exclusive religious truth." 

En 

"There is no universal criterion outside a specific faith to judge between 

religions." 

Navorsing bestaan uit narratiewe gesprekvoering waarin diskoerse 

gekonstrueer en gedekonstrueer word. Pare (1995:25) is van mening dat: "The 

narrative orientation most explicitly aknowledges the cultural implications of a 
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social constructionist epistemology." Elke kultuur konstitueer dus sy eie 

diskoerse rondom die Godheid, verlossing en kerkwees. In 'n multi-kulturele 

land soos byvoorbeeld Suid-Afrika kan onoorbrugbare probleme ontstaan as 

kultuurgroepe vashou aan 'n modernistiese beskouiing van wat die waarheid is. 

Ons eie stories staan dus nooit los van ander se stories nie, en in die lig van 

God se Groot Storie met 'n mens, konstrueer 'n mens nie net nuwe stories nie, 

maar word 'n mens ook deur jou storie gekonstitueer. So word binne die 

raamwerk van die storie betekenis van ervarings gekonstrueer. Die storie is 

dus nie 'n kronologiese reeks van gebeure nie, maar bestaan uit dit wat 

betekenis en sin gee. Daar is dus 'n verskuiwing van handelingsisteme na 

betekenissisteme. Volgens De Jongh van Arkel (1991 :71) is dit binne die 

praktiese teologie 'n baie beduidende skuif: " ... (daar sal beslis) oorweeg moet 

word om 'n semantiese definisie aan prakties-teologiese handelingsisteme te 

gee." Dit beteken dat nuwe betekenis, nuwe stories voortdurend kommunaal 

gekonstrueer word. Die klem van die studie val dus nie soseer op handelinge of 

waarnemings nie, maar volgens Von Foerster (1991 :78) op "meanings 

generated by all the persons as they collectively generate descriptions". Die 

deelnemers aan die navorsing kan gesien word as 'n kultuurgroep wat saam 

pro beer sin maak van hulle I ewe. Dit is dus, volgens Pare ( 1995: 12), 'n groep 

" ... that gives primacy to the interpretative, constructionist, cultural and narrative 

aspects of lived experience ... " Daarom maak dit sin " ... to depict individuals, 

families and other client groupings as storying cultures" (oorspronklike 
-aksentuering). 

Hoewel die navorsingsgroep 'n kultuurgroep vorm, moet in ag geneem word dat 

elke persoon uit sy persoonlike diskoers, tradisies en waardes in hierdie 

gesprek tree. Niemand word dus beskou as 'n 'objektiewe' deelnemer nie. Ook 

die rol van die navorser is die van 'n gespreksgenoot binne die kultuurgroep. 

Daar is nie voorafgaande deskundige kennis nie. Die navorser neem deel uit 'n 

'not-knowing position" (Anderson en Goolishian 1992:27). Hierop lewer Boyd 

(1998:318) kommentaar en se dat in 'n postmoderne sosiale konstruksionistiese 
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epistemologie deskundige kennis s6 beskou kan word: "Expertise is a 

dialogical co-creation of problem-dissolving/solution-generating wisdom." 

Anderson en Goolishian (1992:27) sien die rol van die navorser/terapeut ook 

eerder as "master conversationalist". So kan die navorser/terapeut as 

deelnemer optree en is sy/haar storie nie, soos Parry (1994:39) dit stel "a 

privileged story" nie. Waar die navorser nie as deskundige optree nie kan alle 

deelnemers mekaar dus onvoorwaardelik, in vryheid en op gelyke voet erken 

(Pieterse 1993: 181 ). 

Die navorser is egter meer as 'n passiewe fasiliteerder. In die lig van 

aksienavorsing is die navorser ook 'n aktiewe deelnemer - dit is dan ook die 

aktiewe deelname van die navorser wat die groep konstrueer en konstitueer as 

navorsingsgroep (Bawden 1991 :24). Deur middel van aktiewe deelname 

bestaan daar dan die moontlikheid van "mutual creation of data" (Oleson 

1994:166). 

Die rol van die navorser soos wat ek dit hier gebruik, vind aansluiting by die 

kwalitatiewe aard van die navorsing soos wat vervolgens aangedui word. 

4.1 Kwalitatiewe navorsing in hierdie studie 

Die doel van die navorsing sal sekerlik die epistemologie van die ondersoek 

bepaal. Dit spreek vanself dat navorsingsprosedures, metodes en prosesse in 

ooreenstemmirtg met die epistemologiese diskoerse van die navorsing sal 

wees. Myns insiens leen die postmoderne aard van die navorsing tot 'n 

kwalitatiewe metodologie. 

'n Kenmerk van 'n postmoderne benadering is 'n openheid om ander 

standpunte en perspektiewe in ag te neem sander om 'n 6f/6f houding in te 

neem. Hoewel kwalitatiewe navorsing meer akkomoderend is vir die aard van 
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'n postmodernistiese benadering, is die gebruik van kwantitatiewe navorsing in 

'n postmodernistiese lig nie uitgesluit nie. Die kwalifiserende vraag vir beide 

hierdie navorsingsparadigmas sal myns insiens die epistemologiese 

uitgangspunte wees. 

Vervolgens sal ek aandag skenk aan kenmerkende eienskappe van 

kwalitatiewe navorsing. 

Eerstens is kwalitatiewe navorsing beskrywend en verkennend van aard wat 

aansluit by die aard van die navorsing wat hierdie studie wil eksploreer. In 

hierdie verband skryf Kvale (1992a: 13): "The research process is not a 

mapping of some objective social reality; research involves a co-constitution ... 

with an emphasis on qualitative, interactive and involved research (eie 

aksentuering)." 

Tweedens maak kwalitatiewe navorsing dit moontlik om, volgens Pieterse 

(1993:186) met verwysing na Claessens en Van Tillo "dieper te grawe om die 

sosiale werklikheid en die verskynsels daarbinne in al sy kompleksiteit na te 

gaan". Waar die doel van hierdie skripsie nie is om geldigheid en 

betroubaarheid van 'eksakte' resultate van 'n 'objektiewe' studie te vind nie, is 

dit moontlik om deur middel van kwalitatiewe navorsing die verwagtings, 

behoeftes, geloofsdimensies en singewing te eksploreer: "Qualitative data, it is 

asserted, can provide rich insight into human behaviour" (Guba en Lincoln 

1994: 106). Kwalitatiewe navorsing het dus die potensiaal om die navorsing wat 

uit die bree rasionaliteitsbegrip gedoen is, te ondervang. Ek wil Kvale 

(1992b:51) se mening oor die aard van kwalitatiewe onderhoude onderskryf en 

horn breedvoerig aanhaal: 

Qualitative research interview is no longer a mere adjunct to the 

basic scientific methods of observation and experimentation, but 

provides through conversation between persons, privileged access 

to the cultural world of intersubjective meaning. In several 

respects the knowledge produced in an interview comes close to 
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postmodernistic conceptions of knowledge as conversational, 

narrative, linguistic, contextual and interrational. 

Derdens is dit dus moontlik om, soos in hierdie ondersoek, sosiale konstruksie 

as epistemologie te gebruik, want binne kwalitatiewe navorsing bestaan die 

moontlikheid om betekenis en singewing te ondersoek. So skryf Roux 

(1996:20) met verwysing na Patton: "Qualitative inquiry cultivates the most 

useful of all human capacities - the capacity to learn from others." 

Vierdens betrek kwalitatiewe navorsing die ondersoeker op 'n kubernetiese 

wyse en sluit dit aan by die rol van die navorser soos hierbo beskryf. 

Dit is dan my mening dat uit die aard en epistemologie van die studie, 

kwalitatiewe navorsing 'n feitlik vanselfsprekende keuse is. 

Vervolgens wil ek myself as navorser binne kwalitatiewe navorsing posisioneer. 

4.2 lmplikasies van die navorser as aktiewe deelnemer 

Die rol van die navorser as gespreksgenoot is tweeledig. In die eerste plek is 

die navorser deelnemer, maar in die tweede plek steeds navorser wat 'n 

bepalende invloed op die rigting van die gesprek het. Volgens Bawden 

(1995:24 ): "Thus we have the case of the professional researcher learning 

about the world in order to be more informed in his or her actions, and the 

researcher helping others to enquire into their own worlds as a basis for better 

informed actions all around." 

Dit is nodig vir die navorser as deelnemer om bewus te wees dat hy/sy, net 

soos die ander deelnemers, uit sy/haar eie ge'internaliseerde diskoerse 

betekenis en kennis konstrueer. Wat Anderson en Goolishian se oor 'n 

terapeutiese situasie is myns insiens ook waar ten opsigte van navorsing: 

(1992:30) "The therapist always enters the therapeutic arena with expectations 
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about the issues to be discussed that are based on the therapist's prior 

experiences and the referral information". 

4.3 Verloop van die navorsing 

Ten tye van die navorsing was ek lid van 'n selgroep van die N.G.-Gemeente 

Rant en Dal. Hierdie groep het saam met nog 'n ander selgroep as 

deelnemende gespreksgenote tot die navorsing toegetree. Ek het besluit om 

selgroepe as navorsingsgroepe te gebruik, aangesien dit grootliks binne hierdie 

en soortgelyke gemeenskappe is dat ek bewus geword het van mense se soeke 

na antwoorde en die gevolge beleef het waar daar nie ruimte binne die kerk is 

vir gesprek oor vrae nie. 

Die groepe het bestaan uit altesaam 26 volwassenes tussen die ouderdomme 

van 30-50 jaar en 7 tieners van standerd 6 tot standerd 9. Die volwassenes is 

feitlik almal beroepslui wat akademies goed gekwalifiseer is. Die 

navorsingsgroep maak dus ook nie daarop aanspraak om 'n heterogene 

verteenwoordigende groep te wees nie. Ons het met mekaar ooreengekom om 

4 gespreksgeleenthede per groep te he van min of meer een uur elk. 

Aksie-navorsing impliseer dat daar 'n dinamiese proses aan die gang is; dat die 

navorsing 'n stukrag en verloop van sy eie verkry (Bawden 1991 :29). So het 

daar dan ander persone buite die geskeduleerde groepe, natuurlikerwys tot die 

navorsing toegetree. 'n Verskeidenheid van gesprekke op verskillende vlakke 

het deel gewoFd van die ko-konstruering van die diskoerse van die navorsing. 

Gesprekke oar gesprekke wat informeel plaasgevind het, het ook die 

navorsingsproses gekonstitueer. 

Tydens die eerste gesprek is die doe/ van die navorsing aan die groepe 

verduidelik. Die postmoderne en kwalitatiewe aard van die navorsing is ook 

met die groepe bespreek. Daar is gesprek gevoer oar die nie-direktiewe, 
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deelnemende rol van die navorser en ook oor die uitkoms van die navorsing. 

Daar word nie gepoog om 'objektiewe data' in te win nie, maar die verwagte 

uitkoms is nuwe betekenisse wat koinoniaal gekonstrueer sal word. In die 

woorde van Bawden: "Our purpose together is to seek desirable and feasible 

improvements to complex, problematic situations where not only are the 

answers unknown but the questions themselves problematic. In the absence of 

known worlds we aim to bring forth new worlds together" (Bawden 1991 :26). 

Die etiese aspekte van vertroulikheid en anonimiteit is ook in die eerste gesprek 

aangespreek. Die groepe het ingestem dat die gesprekke op band geneem 

mag word. Daar is ook ooreengekom dat skuilname vir die doel van die 

navorsing gebruik sal word. 

Eties was dit vir myself oak belangrik om gesprek te voer oor die moontlike 

persoonlike gevolge vir deelnemers. Die basis hiervoor is my bewustheid dat 

vrae en navorsing nuwe betekenisse konstrueer wat kan lei tot verdere vrae, 

twyfel of verwarring. In die lig het ek 'n oop uitnodiging tot individuele 

gesprekke aan alle deelnemers gerig - sou dit ten tye van die navorsing of na 

die afloop van die proses wees. Ek ondersteun Oleson (1994:166) se stelling 

dat deelnemers nooit gesien mag word as 'n "means to an end" om 

navorsingsinligting in te win nie. 

Oorsigtelik sal die res van die navorsingsverslag uit nog vier hoofstukke 

bestaan. Daarin wil ek myself posisioneer binne die praktiese teologie en die 

fases van gelOofsontwikkeling belig. Verder wil ek verslag lewer oor die 

narratiewe fasilitering van geloofsvrae en reflekteer oor die 

navorsingsgesprekke. 

In hoofstuk twee wil ek die ondersoek binne die praktiese teologie as wetenskap 

posisioneer. 
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HOOFSTUK2 

POSISIONERING VAN DIE ONDERSOEK BINNE DIE PRAKTIESE 

TEOLOGIE AS WETENSKAP 

1. Epistemologiese en ontologiese ontwikkelings in die lig van die 

aard van geloofsvrae 

1.1 lnleiding 

Die vraag ontstaan oor watter plek navorsing in die teologiese, en spesifiek in 

die prakties-teologiese, veld het. Uit die literatuur oor wetenskaplike navorsing 

in die teologie is dit baie duidelik dat God nooit die objek van navorsing is of kan 

wees nie. Wat wel empiries ondersoek kan word, is die mens se geloof in God, 

sy geloofshandeling en interpretasie van Skrif en praktyk (Van Wyk, 1995:91 ). 

Die navorsing in hierdie skripsie is juis gerig op hoe geloof en praktyk aan die 

einde van die twintigste eeu kan sin maak. 

Dit is nodig om die begrip en gebruik van die woord empiries in die post

moderne konteks en die praktiese teologie op te helder voordat verder na die 

praktiese teologie en empiriese navorsing gekyk word. 

1.2 Die ontwikkeling van die empiriese metode as epistemologie in die 

praktiese teologie 

Rolston (1996:70) se aanhaling vat myns insiens die ontwikkeling van 'n eie 

metode binne die religie asook die wetenskap besonder goed saam: "Both 

science and religion not only seek to explain the historically developing worlds 

they study: each is itself caught up in this history, each needs to explain itself 

and other as part of the cognitive story on Earth." 
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Histories was die gebruik van empiriese navorsing beperk tot die 

natuurwetenskaplike veld. Fisies meetbare feite of attribute is ondersoek en 

statistiese resultate is verkry. Daar is veronderstel dat sekere teoriee deduktief 

of induktief as reg of verkeerd bewys is en dat die resultate toepaslik en 

oordraagbaar kan wees op 'n grater groep van die bevolking. Objektiewe 

kennis van die werklikheid is dus deur middel van sistematiese waarneming 

verkry (Dreyer 1998:241 ). 

'n Positivistiese beskouing dat die beginsels van wetenskap soos in die tydperk 

van Newton daargestel, ook op mense van toepassing is, word dus aanvaar. 

Hierdie benadering van wetenskap word dan gewoonlik beskou as die enigste 

werklike vorm van wetenskap. 

Reeds in 1637 het T. Hobbes, en later veral Auguste Comte begin pleit dat die 

natuurwetenskaplike metodes oorgedra word na die gebruik van die bestudering 

van menslike gedrag en verskynsels. Comte het tussen 1830 en 1850 verskeie 

geskrifte gepubliseer ten gunste van die "positiewe" of wetenskaplike studie van 

die mens (Dreyer 1998:240). Volgens Comte sou dit "negatiewe" spekulasie oor 

menslike gedrag die hok slaan. 

Ondanks die feit dat verskeie stemme van kritiek - onder andere deur persone 

soos W. Dilthey, W. Wundt, C. Brentano, Max Weber en W. James - teen die 

gebruik van natuurwetenskaplike metodes in die menswetenskappe opgegaan 

het, het dit mettertyd algemene gebruik geword. Die ontologie en epistemologie 

van 'n moderne, natuurwetenskaplike benadering het so ook neerslag in die 

geesteswetenskappe gevind. 

Ek wil vervolgens die beperkinge van die gebruik van die natuurwetenskaplike 

empiriese epistemologie op die geesteswetenskappe uitlig: 

• Geleidelik het filosofiese en wetenskaplike paradigmas verander. Sekere 

aannames is deur persone soos K. Popper bevraagteken, soos of 
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objektiwiteit moontlik is en of wetenskap kan loskom van 'n historiese 

perspektief. (Dreyer 1998:241 ). Ook Thomas Kuhn het 'n belangrike bydrae 

gelewer in sy siening dat wetenskapsbeoefening 'n bepaalde menslike 

aktiwiteit is. 

Dill en Kotze (1997:6-12) gee 'n volledige oorsig oar die epistemologiese 

dilemmas wat in die fisika, biologie, kosmologie, rekenaarwetenskap en 

wiskunde ontstaan. Die implikasies hiervan is dat kritiek teenoor die 

teologie, dat kennis soms uit die onsigbare en selfs uit die ondenkbare 

ontstaan, nou oak op die fisikus en die kosmoloog van toepassing is 

(Murphy 1996:154). Daar het ook, soos Pieterse (1991:39) dit stel, "'n 

verandering plaasgevind van 'n eng na 'n bree rasionaliteitsopvatting". 

Die logiese, positivistiese epistemologie word ook op geestelike gebied meer 

en meer krities bevraagteken en ontoereikend bevind. Dill en Kotze 

(1996:14) wil, met verwysing na Brueggeman 'n epistemologiese, 

postmoderne alternatief voorstel: 

Teenoor 'n wetenskap wat alles wil abstraheer, stel huUe dat kennis 

eerder kontekstueel te vind is. 

Teenoor 'n wetenskap wat alles wil veralgemeen, stel hulle dat kennis 

eerder 'n /okale invloed uitoefen. 

Teenoor 'n wetenskap wat waarheid as objektief en enkelvoudig 

voorhou, stel hy dat alle kennis eerder op pluralistiese wyse 

betekenis moet kry. 

• Die insam8ling van data kan etiese en morele beperkings inhou, want 

menslike gedrag behels dikwels sensitiewe aspekte wat nie summier aan 

navorsing blootgestel kan word nie. Die kompleksiteit van die subjekte in 

geesteswetenskaplike navorsing word moeilik eksak geanaliseer en 

gekwantifiseer. 
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• Normatiewe en morele kwessies kan nie deur die wetenskaplike metodes 

opgelos word nie, aangesien die metodes wat gebruik word van toepassing 

is op die natuurwetenskaplike vakgebied. Houdings, betekenisgewing en 

kommunikasie kan nie deur die bestaande meetinstrumente akkuraat 

gemeet word nie, aangesien die metodes wat gebruik word van toepassing 

is op die natuurwetenskaplike vakgebied. Van Huyssteen (1996:125) stel 

die rol van die wetenskap in Barbour se woorde soos volg: 

The sciences are eminently competent when it comes to theory 

construction and to experimental and pragmatic enterprises, but 

they are unqualified when it comes to finding answers to our 

deepest religious questions. In religion ... we focus on the role of 

story and ritual and on the noncognitive functions of religious 

models in evoking attitudes and encouraging personal 

transformation. 

In die postmoderne kultuur waar al hoe meer wegbeweeg word van direkte 

kousaliteit na 'n holistiese benadering, is dit dus duidelik dat die praktiese 

teologie epistemologies meer versoenbaar sal moet word met die aard van 

praktiese teologie. Waar praktiese teologie besig is met die mens en die Woord 

van God, word grootliks besin oor houdings, invloede en die unieke aard van 

verhoudings wat nie binne die raamwerk van direkte kousaliteit gemeet kan 

word nie. 

Vervolgens wir ek aandui hoe empiriese ondersoeke dan binne die praktiese 

teologie gebruik kan word. 

1.3 Die gebruik van empiriese ondersoeke in die praktiese teologie 

J.A van der Ven, 'n prominente Nederlandse teoloog, het baanbrekerswerk op 

die gebied van empiriese ondersoek in die praktiese teologie gedoen. Op die 

22 



omslag van sy boek stel hy die vraag of moderne teologie relevant genoeg is vir 

die mens en lewe elke dag: "Until now, it has failed to provide systematic and 

methodical answers to empirical questions and to incorporate these answers in 

theological thought" (Van der Ven 1993). 

Die doel van die empiriese in die praktiese teologie is volgens Van der Ven (in 

Pieterse 1994:82) steeds om die christelike geloof so te verstaan dat dit 

moontlik is om dit aan die wereld van vandag te kommunikeer. 

In die moderne kultuur word rasionele kennis gemeet aan twee kriteria, naamlik 

empiries getoetste kennis en logies-konsekwente afleidings. Steenkamp 

(1996:757), met verwysing na Beukes, meen dat die implikasies vir die kerk is 

dat dit die "kerk en lidmate tot 'n eensydige beklemtoning van objektiewe 

verstandskennis gebring" het. Mense het meer en meer beset dat die 

werklikheid nie net deur harde bewysbare feite begryp kan word nie: "We live in 

a more interesting, less rigid, more vague world than we once thought" 

(Wildman 1996:52). Dit lyk asof die moderne Westerling sy behoeftes vir 

betekenis, sin, geluk en geregtigheid al hoe meer ernstig opneem. 

Epistemologies het die basiese metafore verander. Daar word nie meer aan 

kennis gedink as 'n fondament waarop gebou moet word deur middel van 

rasionaliteit nie. Kennis word gesien as 'n "web of beliefs" wat deur mense 

gekonstrueer word en deur ondervinding be'invloed word. Waar die 

fundamentalistiese ("foundationalists") slegs van die basis af verder konstrueer, 

is daar in 'n hOlistiese benadering nie 'n vasgestelde rigting van argumentering 

nie. Daar word op verskillende vlakke raakpunte gesoek binne die bestaande 

"web of beliefs": "Each theological belief is tied to a number of other beliefs -

some theological, some experiental and (ideally) some scientific" (Murphy 

1996:108-119). 
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Wildman (1996:43-60) se mening, wat ek onderskryf, is dat die 

wetenskap/godsdiensdebat aanduidend is van 'n dieperliggende kulturele krisis. 

Volgens Wildman het die eensydige beklemtoning van die rede 'n 

fragmenteerdheid, 'n "skisofrenie" in die Westerse wereld veroorsaak. Hierdie 

krisis het ontstaan as gevolg van die modernistiese mens se onvermoe om die 

geestelike, etiese, intellektuele en sosiale aspekte van sy menswees te 

integreer en te verenig. 

In 'n postmoderne kultuur word dus al hoe meer wegbeweeg van die ou 

"wetenskap" vs "godsdiens" benadering. Die feitlik antagonistiese skeiding 

word in die huidige tydsgees meer gesien as verskillende kennissoorte wat 

gesamentlik deel is van die rasionele mens. Wildman (1996:51) stel dit duidelik: 

"Human rationality is united with every other aspect of human life in a biological, 

emotional, spiritual, practical unity. Scientific and theological modes of 

reflection are both aspects of the rich and finally unfathomable reality that is 

human rationality." 

Ons kan dus praat van verskillende vorme van kennis wat ooreenstemmende 

kenmerke asook verskille toon. Die doelstelling van beide wetenskap en 

teologie is dan oak om deur middel van beter verduideliking tot nuwe begrip te 

kom. 

Tog het teologie en wetenskap elk sy eie intrinsieke strukture en reels waardeur 

die wereld verken wil word. Binne die teologie moet die onderskeid tussen 

teologie en geloof in gedagte gehou word. Van Huyssteen (1996:106) haal 

Proudfoot aan as hy se: "On this view religion has its own integrity, with both 

religious belief, reflection and practice viewed as valid expressions of the 

religious dimension of life." 

Epistemologiese verskille het in 'n positivistiese benadering die grootste verskil 

tussen wetenskap en teologie blootgele. In 'n moderne kultuur is daar min hoop 
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op epistemologiese versoenbaarheid tussen wetenskap en teologie. In die 

pluralistiese, bree rasionaliteitsbenadering waarin die objektiwiteits-basis van 

die wetenskap grootliks verkrummel het, en die herontdekking van die 

hermeneutiese, is dit moontlik dat: " ... science can indeed be a potential and 

reliable source of knowledge that not only transcends the cultures in which the 

various sciences first appeared, but can epistemically relate to broader and 

different notions of rationality" (Van Huyssteen 1996:111 ). 

Teologie, soos deur Murphy (1996:154) beskou as die "discovery, 

understanding and justification of the convictions that are held by Christians", 

deel dus die uitgangspunt dat kennis kontekstueel, eksperimenteel en 

interpretatief is. Tog is die rasionele eenheid in spanning met homself, volgens 

Wildman (1996:51 ). Die verskil le in die kompleksiteit van ondervinding en 
, 

interpretasies waarin die geloofskennis gewortel is. Van Huyssteen (1996:124) 

meen dan dat in 'n eie teologiese epistemologie die aannames en 

ondervindings van die Christelike geloof as relevant en empiries 

epistemologiese vertrekpunte gesien moet word. Epistemologies word daar in 

die teologie beweeg van rasionaliteit na "intelligibility", na persoonlike begrip en 

persoonlike ondervinding of ervaring. Van Huyssteen (1996:24) wys daarop dat 

hoewel die epistemologiese basis van die rasionaliteit van die geloofsdimensie 

grootliks verskil van die van die wetenskap, dit nie impliseer dat die een meer 

rasioneel as die ander is nie. Pieterse ( 1994:77) sluit hierby aan en verwys na 

Van der Ven as hy se dat die uitsprake wat in die praktiese teologie gemaak 

word, altyd ervarings-teologiese uitsprake sal wees. 

Ek wil Van Huyssteen (1996:24) se epistemologiese uitgangspunte onderskryf, 

maar dit definieer in terme van sosiale konstruksie. Om tot onderlinge begrip te 

kom, is uiteraard 'n taalproses. Deur middel van taal konstrueer 'n mens sy 

geloofservaringe en kom daar gesamentlike, kontekstuele kennis deur middel 

van sosiale konstruksie in 'n geloofsgemeenskap tot stand. Epistemologies 

vorm die benadering van die sosiale konstruksie dus 'n rasionele grondslag vir 
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die empiriese dimensies van die praktiese teologie. My keuse vir die 

wetenskapsbenadering vir hierdie studie berus dan op die bree hermeneutiese 

rasionaliteitsopvatting van 'n postmoderne kultuur met die sosiale konstruksie 

as epistemologie. 

Ek wil hierdie afdeling afsluit met die woorde van H. Rolston (1996:76) 

... (failures) ... reveal science as human institution. They reveal 

not so much what science should do, but what religion must do, 

complementing science . . . for science has the same need for 

evaluation as do all other human activities, including religion. A 

century hence, we will still be needing God's agency in the world, 

informing and inspiring the courses of history to make and keep 

life human. 

Ek wil in die volgende deel dan die konteks van die praktiese teologie 

waarbinne hierdie navorsing gedoen is, bespreek. 

2. Kontekstualisering binne die praktiese teologie 

2.1 Agtergrond en inleiding 

Praktiese teologie het geleidelik deur baie jare uit die. vakgebied van die 

teologie ontwikkel tot volwaardige universiteitsvak. Friedrich Schleiermacher 

word allerwee beskou as een van die belangrikste figure by die totstandkoming 

van praktiese teologie as vak met 'n "eie, duidelike en volwaardige plek in die 

teologiese wetenskap" (Heyns 1990:94 ). Daar word verskillende definisies van 

teologie gegee, so skryf Hefner (1996:406): "Theology is the religious 

community's ongoing effort to articulate the system of meanings that is 

embodied in the community's life - chiefly for its internal life, but also for the 

outside world". 
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Van Niekerk (1994:286) omskryf teologie as teoretiese denke oor God, die 

mensdom en die wereld: '"n voortgaande proses van interpretasie". Dit moet 

egter beklemtoon word dat God nooit die objek is, of kan wees van die teologie 

nie. Die objek of veld van die praktiese teologie is eerder die Woord van God 

en hoe God besig is met die mens. Dit gaan dus oor hoe die mens besig is om 

deur middel van sy ervarings, diskoerse oor God en sy verhouding met God, te 

konstrueer. 

Hoewel daar geen vaste definisie bestaan van wat praktiese teologie is nie, 

word J. Firet se formulering van praktiese teologie as teologiese teorie van 

kommunikatiewe handeling in diens van die Evangelie, toenemend aanvaar 

(Pieterse 1993: 112). Breedweg gestel het praktiese teologie ten doel om in die 

praktyk, in konteks, die geloofshandelinge van die mens te bestudeer. Die 

reikwydte van die praktiese teologie strek vandag dus verder as die ampte 

binne die kerk en wil die gelowige betrek in die werklikheid van die praktyk 

waarbinne hy leef. Ek wil saamstem met Baumler soos deur Van Wyk 

( 1995:87) aangehaal dat die taak van praktiese teologie is om die onderbreekte 

kommunikasieproses tussen die kerk en sosiale prosesse te analiseer en om 

dan suksesvolle kommunikasie daar te stel. 

Die taak van die praktiese teologie is wel om uit 'n ander en besondere 

perspektief te kyk na die teologie en die wereld. Lauw (1993:82) verwys verder 

na die taak en objek van praktiese teologie as "die konkretisering van die 

Woord, die geloofsrealisering en transformasie van die werklikheid". Die aard 

van hierdie skripsie, waarin dit juis handel oor die sin en geloofsrealisering 

binne die twintigste eeu, plaas dit dus midde in die veld van die praktiese 

teologie. Verskillende denkrigtings wat in die veld van die praktiese teologie 

ontstaan het, word vervolgens bespreek. 
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2.2 Strominge binne die praktiese teologie in Suid-Afrika 

Die komplekse situasie in Suid-Afrika bied 'n groot uitdaging vir die praktiese 

teologie om werklik relevant en praktykgerig te bly (Pieterse 1990:249-256). In 

Suid-Afrika is die praktiese teologie nog besig om 'n eie, unieke aard en 

karakter te ontwikkel. Dit is 'n dinamiese proses waarin Burger (1991) in sy 

studie oor die ontwikkelinge binne die praktiese teologie 'n belangrike rol 

gespeel het (Pieterse 1993:99). 

Die groepe wat deur Burger (1991) gebruik is, gebruik almal die Bybel as norm, 

maar uit verskillende gesigspunte. Burger (1991) onderskei drie benaderings 

tot die praktiese teologie: 

'n Konfessionele benadering: Die Bybel is sentraal en die enigste kenbron 

en word fundamentalisties gebruik. 

'n Korrelatiewe benadering: Geloofshandelinge word bestudeer en die 

Bybel word eerder indirek gebruik en word aangevul met insigte uit die 

sekulere wetenskappe. 

'n Kontekstuele benadering: die konteks is dominant, maar word dikwels 

selektief gebruik. 'n Edukatiewe metode word gebruik. 

Dit blyk uit Burger se studie dat die oorgrote meerderheid respondente in 1991 

(16 uit 23) hulle instemming betuig met die konfessionele benadering (Wolfaardt 

1998:7). 

Pieterse (1993: 103) gebruik die volgende formulering vir die verskillende 

benaderings. · bie klemverskille tussen die verskillende benaderings word ook 

so verder belig: 

'n diakoniologiese benadering (konfessioneel) 

'n handelingswetenskaplike benadering (korrelatief) 

'n kontekstuele benadering. 
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Ek sal beide Pieterse en Burger se terminologie afwisselend in die skripsie 

gebruik. 

Binne bogenoemde benaderings staan ek veral krities teenoor die 

konfessionele benadering soos voorgestaan deur onder andere H. Jonker, W.D. 

Jonker en C. Trimp. Hierdie benadering toon sterk raakpunte met die 

fundamentalistiese denke van die modernistiese kultuur. Met die Skrif as 

enigste kenbron word daar eensydige klem gele op kennis van die Woord en 

die menslike ken-verhouding. Die praktiese geloofshandeling neem 'n baie 

ondergeskikte plek in. Hierdie kennis word normatief-deduktief ingewin en in 

positivistiese, vaste, regulatiewe uitsprake van bo af vir die "gewone" lidmate 

ingegee. Myns insiens kan ons nie meer saamleef met moderne denke wat 

gemunt is in die rasionele denke en neerslag vind in empiriese metodes nie. 

Die postmoderne mens soek na betekenis en besef al hoe meer dat die wereld 

nie net deur koue feite begryp kan word nie. 

Anders as die neiging tot de-differensiasie binne 'n postmoderne benadering, 

waar benaderings in gelyke reg langs mekaar kan bestaan, ontstaan daar 'n 

hierargiese orde binne die konfessionele denke. Die Bybel is die hoogste 

gesag waar kerkleiers histories-krities met die Skrif omgaan en feitlik as 

goddelike middelganger optree tussen God se openbaring en die lidmaat. 

Die diakoniologiese benadering is duidelik beperkend en afhanklik van die 

verklaring en teologie van die teoloog. Nel (1996:11) haal Van Wyk aan wat 

dit s6 stel: ·"'Die diakonoloe (Jonker en De Klerk) beoefen 'n bepaalde 

gereformeerde teologie wat beslissend is vir hulle beskouing oor die 

diakoniologie." 

Die konfessionele benadering beperk die vertolking van die Skrif tot die teks 

alleen en bereken nie die effek van die voorkennis waarmee die interpreteerder 

met die teks omgaan nie. Aangesien die "studie van die religieuse praktyk nie 
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as teologie beskou word nie" (Pieterse 1996: 107), bestaan daar 'n wesenlike 

gevaar dat die benadering sy relevansie binne 'n postmoderne samelewing kan 

verloor. 

Daar is vir my groat winste binne 'n handelingswetenskaplike benadering soos 

voorgestaan deur R. Zerfass, H.J.C. Pieterse, L.M. Heyns, J.A. van der Ven en 

tot 'n groat mate J. Firet. Wolfaardt (1998:9), met verwysing na Tillich, gee die 

volgende opsomming van die korrelatiewe benadering " ... (it) explains the 

content of the Christian faith through existential questions and theological 

answers in mutual interdependance." 

Daar is verskeie uitgangspunte binne die benadering waarby ek aansluiting 

vind, naamlik: 

Die gerigtheid op die geloofshandelinge van die mens in die konteks van 

die samelewing in die breedste sin. 

Die studieveld van die vak as die kommunikatiewe handelinge in diens 

van die Evangelie. 

Die verryking van die Woord as norm en kenbron deur geloofservaringe 

en insigte uit ander sekulere menswetenskappe (Pieterse 1993: 115). 

Louw (1993:70-78) wys op 'n belangrike ontwikkeling wat uit die 

korrelatiewe benadering ontstaan het, naamlik dat teologie en veral 

praktiese teologie beskou word as 'n hermeneutiese aangeleentheid. 

Daar word dus wegbeweeg van die dogmatiese en positivistiese na 'n 

dialogiese, kommunikatiewe epistemologie. 

Vanuit 'n postmoderne epistemologie is daar egter ook sekere kenmerke van 

die handelingswetenskaplike benadering wat bevraagteken word. Ek wil op 

hierdie punt die onderskeid tussen teorie en praxis krities beskou. 

Die konsep van die bipolere spanningsverhouding tussen teorie en praxis is 

myns insiens 'n wins vir die praktiese teologie. Dit het 'n verskuiwing weg van 
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die eensydigheid en positivistiese benadering teweeggebring en die belang van 

die praxis vir effektiewe teologie weer na vore gebring. Maddox (1991:166) 

beskryf praxis as kreatiewe aksie, ge·inspireer deur kritiese reflekie, wat 

aanleiding gee tot verandering. Die punt waarvan ek wil verskil, le nie in die feit 

dat daar wel kritiese nadenke oor die praktyk plaasvind nie, maar wel in die 

epistemologiese vertrekpunte. 

Uit die oogpunt van die sosiale konstruksie is 'n onderskeid tussen teorie en 

praxis nie moontlik nie. Ek wil Dill soos deur Botha (1998:87) aangehaal, se 

standpunt dat teorie en praxis nie onderskei kan word nie, ondersteun en dit so 

verduidelik: 

'teoriee' ontstaan nie as voorafvervaardigde entiteite in mense se denke 

nie, 

'teoriee' is altyd die produkte van 'praxis', met ander woorde sekere 

diskoerse word sosiaal konstruksionisties gekonstitueer, 

die 'praxis' word onafwendbaar ge'interpreteer en gekonstitueer deur 

'teorie', 

'praktyk' is dus 'teorievorming' en 'teorievorming' is 'praktyk', 

'teoriee' is nooit vasgestelde entiteite nie, dit is eerder diskoerse wat 'n 

voordurende proses is en nooit afgehandel word nie, 

diskoerse is die vernaamste teoretiese objek asook die metode van die 

praktyk (Lowe 1991 :88). 

Dill stel dit iri "'"n gespreksgeleentheid (Oktober 1998) dat sosiale konstruksie 

tegelykertyd teorie en praxis wil wees, want: 

Daar moet betekenis wees tussen twee persone 

Die betekenis ontstaan deur middel van taal (sosiale konstruksie) 

Die verhouding bepaal die betekenis 

Daar kan dus nie onderskeid tussen teorie en praxis wees nie. 
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Ek sou die elips-voorstelling van Heyns (1994:34) dus uit 'n sosiale 

konstruksionistiese hoek epistemologies eerder as 'n diskoers wil interpreteer. 

Hierdie uitgangspunt het konsekwensies vir die handelingswetenskaplike 

benadering. Die benadering van die praxis as objek wat geanaliseer en 

wetenskaplik beskryf kan word, dui myns insiens nog op spore van 'n moderne 

erfenis. 

Ontwikkeling binne die praktiese teologie is dinamies en deurlopend. Sedert 

Burger (1991) se navorsing word toenemend kennis geneem van verdere 

ontwikkeling en klemverskille binne die praktiese teologie (byvoorbeeld v Arkel 

1991, Dill & Kotze 1997, Dill 1996, Louw 1993). Dit val buite die omvang van 

hierdie skripsie om hierdie nuwe ontwikkelinge volledig te bespreek. Ek verwys 

slegs na die volgende benaderings om my posisionering te motiveer. Dill (in 

Botha 1998:85) onderskei saam met die drie benaderings soos deur Burger 

onderskei, ook 'n hermeneutiese benadering. Dill posisioneer persone soos J. 

Firet, H.J.C. Pieterse, D.J. Louw, D. Capps, G.C. Gerkin en H.J. Veltkamp binne 

die hermeneutiese benadering. 

Praktiese teologie se primere funksie is, volgens Louw (1993:78), die 

reflektiewe dimensie van pieteit; dit is 'n paging om God en die wereld in 

verhouding tot God te verstaan. Louw (1993:79) definieer praktiese teologie ten 

diepste as: '"n hermeneutiese aangeleentheid wat betrokke is by die 

verstaansproses en vertolkingsgebeure van die God-mens interaksie". 

Die sin en betekenis van die geloofshandelinge word dus die studieveld van 

die praktiese teologie. Pieterse (1991 :40), met verwysing na Gadamer, wys 

daarop dat normatiewe en subjektiewe gesigspunte in ag geneem en gebruik 

kan word in ons pogings tot kennisverwerwing en verstaan. 
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Singewing binne 'n hermeneutiese benadering sal uiteraard 'n teologiese 

hermeneutiek wees wat ten doel het om deur middel van die werking van die 

Heilige Gees vernuwing en transformasie te bewerkstellig. Deur middel van die 

hermeneutiek word dit moontlik vir praktiese teologie om empiries te werk te 

gaan en ook sy teologiese karakter te behou. 

Hierdie begripsproses sal dus altyd voorlopig wees. Die kommunikatiewe 

geloofshandeling is oop vir "relativering vanuit die Woord en die ervaring van 

mense wie se lewens verander word deur die impak van ons metafore oor God" 

(Van Niekerk 1994:286). Die interpretatiewe proses binne die praktiese teologie 

vind uiteraard in taal plaas. Van Niekerk (1994:287) praat van taal as 'n 

"lewende spreke" waardeur werklikhede geskep word. Hier is duidelik sprake 

van 'n sosiale konstruksie diskoers waarbinne werklikhede gekonstrueer word. 

Die dialogiese karakter van die hermeneutiek kom na vore op twee vlakke, 

naamlik 'n interpreteerder in dialoog met 'n teks en ook 'n interpreteerder in 

dialoog met 'n mens as 'n "living human document" (Gerkin 1984 ). Die 

magsdimensie wat onderliggend is aan die diskoerse en wat ook binne die 

hermeneutiese proses gekonstrueer word, word deur SteinhoffSmith (1997:446-

449) uitgewys. Poling meen dat praktiese teologie ook as volg gedefinieer kan 

word: "Practical theology is theological interpretation of the unheard voices of 

personal and community life for the purpose of continual transformation of faith 

in the true God of love and power toward renewed ministry practice" (aangehaal 

deur SteinhoffSmith 1997:446). 

My siening van die rol van die vertolker en die teks onderskryf die stelling van 

Dill (1998) ten sterkste dat die waarde van die hermeneutiek juis nie in die 

oordrag van ge·interpreteerde kennis le nie, maar hopelik in groter ruimte vir 

verskillende interpretasies. 
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Kulturele paradigmas reflekteer altyd ook in die geloofslewe van die mens. 

Fowler (1981) se vierde fase van geloofsontwikkeling sou in die meer moderne, 

konfessionele benadering neerslag vind. Die meer kritiese bevraagtekening 

van die godsdiens in fase vier sal heelwaarskynlik tot uiting kom in 'n 

korrelatiewe, hermeneutiese benadering. 

Ek wil my posisioneer binne die praktiese teologie as hermeneutiese wetenskap 

wat sin of waarde wil bring vir die mens binne sy lewensorientasie. Dit impliseer 

dat ek ook binne die skripsie hierdie gerigtheid van die praktiese teologie tot die 

"opklaring van die bestaansonsekerheid van die mens en die ervaring van 

sinloosheid in die werklikheid" wil ondersoek (Lauw 1993:80). 

In die volgende deel wil ek aandui hoe pastorale terapie binne die praktiese 

teologie funsioneer en wat my eie perspektief daarop is. 

2.3 Die unieke aard van pastorale sorg - 'n eie posisionering 

Pastoraat, as vakgebied binne die praktiese teologie, sluit aan by die 

beskrywing van die taak van praktiese teologie " ... om die sin/bedoeling van die 

verbondsmatige ontmoetingsgebeure tussen God en mens so te laat vertolk dat 

hierdie vertolkingswerksaamheid opbouend sal inwerk op die kerk en 

vernuwend en veranderend sal inwerk op die ganse kosmos" (Louw 1993:80). 

Geanker in die teologie is pastorale sorg dan oak gevorm deur die helpende 

dissiplines. Breedweg kan pastoraat omskryf word as sorg wat gewortel is in 

die Woord (Lauw 1993:87). Ek wil aansluit by Gerkin (1986:21) wat daarop wys 

dat daar 'n mate van spanning ontstaan tussen die historiese betekenis van 

pastorale sorg teenoor 'n spesifieke betekenis vir mense in spesifieke situasies. 

Hierdie historiese en spesifieke kenmerke vorm gesamentlik die basis vir 

pastorale sorg. Dit is dus noodsaaklik dat die keuse vir 'n terapeutiese 
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benadering die eiesoortige sorg van God sal ontsluit binne 'n konkrete, eietydse 

milieu (Louw 1993:84 ). 

Die manier waarop ek met die Woord wil omgaan binne pastorale sorg is om 

saam te stem met 1 Korinthiers 13:9: "Want ons ken maar gedeeltelik, en ons 

verkondig God se wil maar gedeeltelik, ... " (Die Bybel 1983 vertaling). Die teks 

en die wereld kan hermeneuties vertolk word om sin te maak, maar hierdeur 

ontstaan egter nie 'n meerdere kennis ten opsigte van die Bybel of 'n ander 

mens in sy situasie nie. Ons kyk maar almal deur die "loergaatjie van die Bybel" 

om iets te vermoed van wie God is en wie ons is in verhouding met Hom (De 

Klerk 1998:49). Boyd (1998:318) erken die terapeut as die kundige, maar " ... 

the Gospel calls us to expertise in agape - love, not knowledge." 

Ek posisioneer my dus hier teenoor 'n positivistiese, konfessionele gebruik van 

die Bybel. Hierdie benadering, soos voorgestaan deur byvoorbeeld Trimp en 

Adams, is gesetel in die herder-kudde model wat 'n hierargiese orde voorstaan. 

In plaas van om resepmatig en regulatief met die Bybel om te gaan, sien ek my 

verantwoordelikheid om die Woord selektief te gebruik met die doel om 

genesing en herstel te bewerkstellig. Deur sosiale konstruksie sal ek, as 

gespreksgenoot, sensitief wil te werk gaan met die religieuse diskoerse in 

mense se lewe binne die grater diskoers van die kerk en gemeenskap. Die 

Woord van God, as gespreksgenoot, sal dan altyd - hetsy eksplisiet of implisiet 

- in 'n pastorale gesprek teenwoordig wees. 

=-

'n Terapeutiese benadering moet dus ruimte skep vir die pastorale 

hermeneutiek, die epistemologie van die sosiale konstruksie sowel as die 

eietydse, spesifieke konteks. Die narratiewe benadering betrek myns insiens 

hierdie vereistes op 'n unieke manier. Vervolgens sal dus aandag gegee word 

aan wat 'n narratiewe benadering behels. 
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3. Die narratiewe benadering binne die pastorale sorg 

Gerkin (1986:26) poneer dat die woord pastoraal gefundeer is op 'n narratiewe 

struktuur, dit is gebaseer op die stories van mense: "All things human are in 

some sense rooted in, or find their deepest structural framework in a narrative 

or story of some kind." 

Michael White wat die narratiewe tot 'n volwaardige terapeutiese benadering 

ontwikkel het, argumenteer dat, om sin te maak van 'n mens se ervarings en om 

uitdrukking daaraan te gee, moet 'n mens se ervarings "gestorie" word (White 

en Epston 1990: 10). Barbieri (1998:366) sluit hierby aan as hy se: "narrative 

thus describes the way in which we create or use coherent linguistic forms to 

interpret, evaluate, and represent the situations we find ourselves in." 

Die inherente hermeneutiese komponent van 'n narratiewe paradigma word 

deur Parry (1991 :51) uitgewys as hy se: "all stories are valid though not 

necessarily true". Hierdie uitgangspunt kan gebaseer word op die 

epistemologiese siening van die postmoderne paradigma dat die werklikheid nie 

objektief geken kan word nie. Ervarings word ge'lnterpreteer en geen 

interpretasie kan as onveranderlik beskou word nie. Daar kan dus nie gepraat 

word van kernwaarhede of "essential truth" nie (Freedman en Combs 1996:22). 

'n Verdere sentrale konsep van narratief en die begrip "self' is: our 

knowledge of what we ought to be and do is always mediated by the different 

stories we rely:.on in interpreting our world" (Barbieri 1998:370). In verskillende 

kontekste is dit dus moontlik dat verskillende konstrukte van die "self' na vore 

kom. Omdat die "self' deur sosiale konstruksie en deur middel van taal tot 

stand kom en deur stories in stand gehou word, kan die "self' verander soos 

wat taalkonstrukte en stories verander. Die gevolgtrekking wat hieruit gemaak 

kan word, is dat daar in 'n narratiewe paradigma en epistemologie van sosiale 

konstruksie, nie 'n "ware self' wat absoluut en onveranderlik is nie, bestaan. 
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Freedman en Combs (1996:34) vat die konsep van die self goed saam deur dit 

te beskryf as "a process of activity that occurs in the space between people". 

White ( 1998: 1) definieer storie as: "sequence of events linked through time 

according to a plot/theme". Met verwysing na Crites meen Gerkin (1986:27) dat 

dit egter nie die kronologiese gebeure of realiteit is wat aan 'n narratief vorm 

gee nie, maar die betekenis wat 'n mens aan gebeure heg. Hierdie 

betekenisgewing is dan as't ware 'n seleksieproses waardeur ons ons 

persoonlike stories konstrueer. Rushdie se: "every story is a form of 

cencorship; it excludes several other stories" (aangehaal deur Parry 1991 :41 ). 

Uit veelvuldige gebeure heg ons dus meer waarde aan sommige as aan ander. 

Dit sal dan die storie wees wat die grootste vormende krag op ons lewens het 

en wat ons aan ander oorvertel. So 'n storie word deur Michael White die 

dominante storie van ons lewens genoem (White 1998: 1 ). Ander ervarings 

vorm 'n onderliggende storie wat 'n baie kleiner of geen vormende invloed op 

ons lewens het nie. Dit vorm 'n ondergeskikte, alternatiewe storie wat dikwels 

nie vertel word nie (White en Epston 1990:15). Die sin of betekenis wat aan 

ervarings gegee word, bestaan en verander binne verhoudings. 

'n Mens se dominante storie ontwikkel ook in en deur kulturele en kontekstuele 

stories om ons. Volgens Mair " ... stories inform life. They hold us together and 

keep us apart. We inhabit the great stories of our culture. We live through 

stories. We are lived by the stories of our race and place" (aangehaal deur 

Freedman en Combs 1996:31). 

Mense leef dus altyd in en uit verskillende diskoerse wat vormend inwerk op 'n 

mens se lewe. 'n Mens konstrueer met ander woorde nie net jou persoonlike 

narratief en diskoerse nie, jy word ook deur jou storie gekonstitueer. Kotze 

(1994:36) is van mening dat, alhoewel diskoerse 'n bepalende invloed op die 

persoonlike diskoerse en lewens van mense het, mense dit gewoonlik nie so 
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direk ervaar nie: "People, however, do not necessarily live in a reflexive and 

self-reflexive way within these discourses, but in a narrative way." 

Die proses van dekonstruksie kan 'n mens bewus maak in watter mate 

diskoerse 'n mens se dominante storie bepaal. In die volgende gedeelte word 

dekonstruksie van diskoerse verder toegelig. 

3.1 Dekonstruksie van diskoerse 

Kotze (1994:18) stel: "Cultural discourses that disempower people are abusive 

and must be deconstructed to empower the individual, group and family within a 

culture." 

Die term dekonstruksie figureer veral in die werk van J. Derrida (Freedman en 

Combs 1996:46). Derrida glo dat daar nie 'n enkel of ware betekenis van 'n 

teks is nie, maar dat dit wat nie gese word nie juis dui op vele ander 

interpretasies. Elke storie is inherent onvolledig en gefragmenteerd en daar 

word noodwendig meer uitgelaat as wat ingesluit word (Parry 1991 :41 ). 

Dekonstruksie is dan 'n proses waardeur oak dit wat ongese of teenstrydig is 

"uitgepak" of ontrafel kan word. Die aannames waarop diskoerse berus, word 

blootgele en moontlikhede vir alternatiewe begrip word oopgestel. Deur die 

narratief kan ans as menslike wesens tyd transendeer. So kan betekenis 

verander of gekonstrueer word na aanleiding van die verband met die verlede 

en die toekoms. 

Vir die dekonstruksie van die storie waarin mense leef, stel White (1991 :126) 'n 

verobjektivering voor van die probleme waarvoor terapie benodig word. Deur 

middel van taal word die probleem geskei van die persoon sodat die persoon 

bemagtig word om standpunt in te neem teen die effekte van die probleem in sy 

lewe. Hierdie proses noem White 'n proses van eksternalisering (White 1991, 

1992, White en Epston 1990). 
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Dit spreek vanself dat 'n narratiewe lewensbeskouing neerslag sal vind in 

terapeutiese modelle. Die implikasies word kortliks opgesom in die volgende 

deel: 

3.2 lmplikasies van die narratiewe benadering vir terapie 

Anders as die modernistiese, strukturalistiese beskouing dat daar 'n 

dieper, verborge betekenis agter die storie is, beskou narratiewe 

terapeute 'n storie as net 'n storie. Elke persoon se storie is geldig ten 

opsigte van homself en is nie onderworpe aan vergelyking met ander 

norms en strukture nie (Parry 1991 :42). 

Die persoon is nooit die probleem nie, die probleem is die probleem 

(O'Hanlon 1994:23). Die persoon kan dus kies tot watter mate hy die 

probleem toelaat om houvas op sy lewe te kry - "Their stories need no 

longer live them" (Parry 1991 :43). Hy word dus vry om die storie te kies 

waarvolgens hy wil lewe. 

Die doel van terapie kan gesien word as 'n aktiewe fasiliteringsproses 

waarbinne 'n persoon sy/haar eie stem vind om sy/haar lewenservarings 

te beskryf en te interpreteer. 'n Persoon wat vasgeval is in dominante 

stories kan dus die auteur word van 'n nuwe lewensverhaal, waarbinne 

hy/sy kies wat en wie hierdie storie be'invloed. 

Die terapeut as gespreksgenoot verskil ook dramaties van die 

modernistiese beskouing van die rol van die terapeut. Die terapeut word 

gesien as 'n persoon/karakter wat deel word van die klient se storie en 

nie as 'h deskundige wat 'n magsposisie van kennis beklee nie. 'n 

Belangrike konsep wat deur Anderson en Goolishian ( 1988) omskryf 

word, is die "not-knowing" ingesteldheid van die terapeut. 

Prosesse wat sentraal staan in narratiewe terapie is onder andere: 

Eksternalisering, dekonstruksie en posisionering van die probleem wat in 

'n "conversational autobiography" (Parry 1991 :51) deur middel van 

sosiale konstruksionistiese taalkonstrukte tot stand kom. 
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Barbieri (1998:385) vat myns insiens die essensie van 'n narratiewe 

lewensbeskouing uitstekend saam: 

... narration emerges as the fundamental modality of rationality in 

general and of practical rationality in particular. In a manner prior 

to any separation of fact and value or theory and practice, 

narratives - the means through which we render our experience 

coherent, intelligible, and meaningful - ground the whole spectrum 

of human knowledge, ranging from our immediate identification of 

the relation between two objects or ideas to the great cultural and 

religious stories addressing our status as embodied human 

existents in the world. As expressions of our experience divised 

from the shared stock of language, stories pervade and condition 

the interaction between community and individual. 

Barbieri (1998:385) fundeer van sy eie siening op P.L. Poteat as hy se: 

"Narrated and subscribed to by us, stories for their part shape our perceptions 

of morality, our character, and - perhaps paradoxically - the manner in which 

we determine ourselves." 

Ek wil hierdie deel met die volgende storie afsluit: 

Toe mense eendag 'n wyse man vra hoe 'n mens 'n storie moet vertel, het hy 

geantwoord: 

'"n Storie moet s6 vertel word dat dit op sigself hulp verleen aan die wat dit hoar 

en aan die wardit vertel. 

"My oupa was lam," vertel die man toe verder. 

"Eendag het mense horn gevra om hulle te vertel van sy held, Baal Sjem Tov. 

My oupa begin toe vol geesdrif vertel hoe die heilige Baal Sjem altyd 

rondgespring en gedans het wanneer hy baie ernstig bid. 
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"Terwyl my oupa so van sy held vertel, het hy uit sy stoel opgestaan. 

Meegevoer deur sy eie vertelling het hy self begin rondspring en dans om te 

wys presies hoe Baal Sjem gemaak het ... 

"Van daardie oomblik af was Oupa van sy lamheid genees. 

"Dit is hoe 'n mens 'n storie moet vertel." 

(Naude 1998:153) 

Vervolgens sal aandag gegee word aan die verenigbaarheid van die pastorale, 

prakties-teologiese en narratiewe benaderings. 

4. Narratiewe pastorale teologie 

Die taak van die praktiese teologie is volgens Gerkin (1986:60-61) om betrokke 

te wees by die proses van interpretasie van die Christen se verhaal in 

verskillende kontekste. 

The truth of the Gospel story impacts the interpreted human reality of 

the activity. In that mutual abrasion the movement of both our 

appropriation of the Christian story through time and of human activity 

is broken open and made vulnerable to reinterpreted meaning and 

transformed activity. 

(Gerkin 1986:67) 

4.1 Die aard van pastorale, narratiewe terapie 

Die vraag waf dikwels gevra word is hoe kliniese en pastorale terapie van 

mekaar verskil. Vir Veltkamp soos deur Lauw (1993:84) verwys, le die verskil 

daarin dat die pastorale terapeut teologies hermeneuties te werk gaan om 'n 

verband tussen mense se verhaal en God se verhaal met die mense te le. 

So 'n stelling berus op die oortuiging dat mense in hulle eie stories leef binne 

die grater storie van God. Gerkin (1986:48) stel dit as volg: 
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The sense in which practical theological thinking is grounded in 

narrative is, of course, rooted in the faith that the Bible provides us 

with an overarching narrative in which all other narratives of the 

world are nested. . .. The story of the world is first and foremost 

the story of God's activity in creating, sustaining, and redeeming 

that world to fulfill God's purposes for it. 

In die Bybel is 'n ryke versameling verhale opgeteken waardeur ans deur 

verskillende lense kan kyk na God se storie met die mens. Die mens gebruik 

dus voortdurend die Bybelse verhaal om sy verhaal met God te konstrueer. 

Verskillende skrywers uit verskillende kontekste het stories oar God opgeskryf 

en praat maar oak, soos ans, in metaforiese taal oar God (Van Niekerk, 

1994:287). Dit impliseer dat hoewel daar baie onthul word oar God, daar oak 

baie is wat verborge bly (Gerkin 1986:49). Mense leef dus elkeen met 'n eie 

verstaanshorison binne hul eie stories met God. Die verstaanshorisonne word 

oak gevorm deur verskeie aktiwiteite en kontekste waaruit die lewe bestaan. 

Wanneer hierdie horisonne in konflik met die horison van die Christenstorie 

kom, val dit binne die veld van die praktiese teologie en pastorale terapie. Deur 

middel van interpretasie word dan gepoog om ooreenstemmende 

verstaanshorisonne te konstrueer. Gerkin (1986:62) noem dit die 'fusion of 

horizons'. 

Die rol van die pastor of terapeut word deur Lauw (1993:84) beskryf as 'n 

"representant en referent van God se verhaal". Binne die diskoers van die 

sosiale konstruksie sou ek eerder die terapeut of pastor as 'n gespreksgenoot 

wil beskou en die gesprek as 'n trialoog met God as deelnemende 

Gespreksvoerder. Binne so 'n gesprek word daar in die lig van God se verhaal 

met mense, nuwe begrip gekonstrueer wat mense dan weer konstitueer as 

deelgenote van God se storie. God se storie met die mens is nooit afgehandel 

nie, maar is 'n "open-ended story ... it concerns the activity of God in all of 
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history, a story that continues in the present and is to be fulfilled in the future" 

(Gerkin 1986:48). 

Ek moet erken dat my posisie binne die narratiewe pastorale benadering dan 

openlik gebaseer is op 'n konfessionele posisie in die sin dat ek oortuig is dat 

God skep en herskep en dat Hy teenwoordig is binne die verhoudings en stories 

van die mens se lewe. My eie verhaal met God en as pastorale terapeut sal 

dus ook relevant wees binne 'n hermeneutiese, narratiewe benadering met 

sosiale konstruksie as epistemologie. 

In hoofstuk twee het ek myself geposisioneer ten opsigte van die teorie en 

konsepte waarop hierdie navorsing berus. In hoofstuk drie wil ek vervolgens die 

invloed van die fases van geloofsontwikkeling en die aard van die navorsing 

onder die loep neem. 
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HOOFSTUK 3 

FASES VAN GELOOFSONTWIKKELING EN GELOOFSVRAE 

1. Fases van geloofsontwikkeling 

1.1 Die interpretasie van "geloof" vir hierdie navorsing 

Fowler (1981 :292) omskryf geloof nie noodwendig as die Christelike geloof nie, 

maar eerder as 'n persoon se geloof en steun op dit wat vir hom/haar in sy/haar 

lewe sin maak. Daar is gedurige orientering en seleksie ten opsigte van die 

lewe en dinamiese sisteme, waardes en oortuigings wat koers en rigting in 

iemand se lewe gee. Vir die doel van hierdie skripsie sal geloof meer uit die 

hoek van christelike geloof beskou word. Die blanke Afrikaner se 

geloofsontwikkeling kan dus ook nie losgemaak word van die kultuur en 

diskoerse van sy kultuurgroep van die afgelope paar dekades nie. 

Kerk en kultuur is onlosmaaklik verbind en Gerkin stel hierdie interaksie as volg: 

"Thus all it means to be a member of the Christian community is rooted in the 

story of the community's origins and history" (Gerkin 1986:26). 

Myns insiens kan die tydperk waarin die blanke Afrikaner horn bevind het tot 

ongeveer 'n dekade gelede gekoppel word aan Fowler se fase drie van 

geloofsontwikkeling. Dit word beskryf as 'n sinteties-konvensionele stadium 

waar die kon¥ensionele geassimileer word en daarbinne word logies en 

operasioneel gedink (Fowler 1981 :167). 

Persone in fase 3 kan hulle eie verhaal vertel en nadink oor hul eie denke. 

Volgens Fowler (1981 :162) ontwikkel 'n nuwe selfbewustheid en interpersoon

like perspektief en daarmee saam 'n nuwe beeld van God. God word beleef as 

lemand met ongelooflike diepte en dan ook die enigste Een wat die persoon se 
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diepste belewenisse kan ken. Vir hierdie persone word God dus 'n baie 

belangrike model in sy leefwereld - die sogenaamde "significant other". 

'n Baie belangrike kenmerk van die stadium is dat daar kognitiewe disonansie 

plaasvind en die self word gereflekteer deur belangrike persone in die 

leefwereld. ldentiteit word dus gevorm deur dit wat ander van my dink. Fowler 

(1981:154) met verwysing na Sharon Parks, noem dit "the tyranny of the they". 

Omdat outoriteit buite die self le en gesetel is in ander, word groepdruk baie 

belangrik. Die self word bepaal en onderhou deur die groep en dit kan 

veroorsaak dat 'n persoon ten volle konformeer met 'n groep en die groep 

blindelings volg. Hauerwas en Willimon soos deur Steenkamp (1995:617) 

aangehaal, beskryf die ervaring as volg: " ..... Church, home, and state formed 

a national consortium that worked together to instill "national values". People 

grew up Christian simply by being lucky enough to be born in places like 

Greenville, South Carolina or Pleasant Grove, Texas". 

As God dan vir 'n persoon wat binne fase 3 funksioneer 'n "belangrike ander" is 

wat die beeld van die self reflekteer, word God 'n kragtige bepaler van waarde 

en identiteit. Die Godsbeeld is gewoonlik baie persoonlik, kameraadskaplik, 

liefdevol en ondersteunend. 'n Baie absolute Godsbeeld word gekonstrueer en 

min ruimte vir interpretasie gelaat. 

Die waardestelsel binne hierdie stadium is konvensioneel, algemeen 

aanvaarbaar en onbevraagtekenend. Dit berus op waardes wat "nag altyd so 

was" waaroor nie analities nagedink word nie, maar waarop 'n baie hoe 

emosionele premie geplaas word. Ek verwys hier oak na Gerda se opmerking 

dat sy nooit, ooit wil vrae vra nie. Sosiale groepe word afgebaken as "ans" en 

"hulle" waar die "ans" se waardes as die totale gemeenskap se waardesisteem 

gesien word. 'n Voorbeeld binne die kerk van die afgelope twee dekades, is die 

sisteem van apartheid wat blindelings aanvaar is en beskou is as van 
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toepassing en reg vir die hele gemeenskap. Nog 'n voorbeeld is die vorm van 

belydenisaflegging waar jongmense onder geweldige groepdruk en in die fase 

3-stadium doodgewoon 'n geloof bely waaroor nog nie persoonlik en analities 

gedink is nie, en wat nie noodwendig die persoon se unieke en ware 

geloofsbelydenis is nie. 

Kenmerkend van fase 3 is die noue verwantskap wat simbole en hulle betekenis 

vorm. Die relatiewe en objektiewe waarde van simbole word nie herken nie. 

Simbole en hulle betekenisse is onafskeidbaar en deel van die self en die 

waardesisteem. In hierdie lig gesien, saam met die emosionele waarde wat 

daaraan geheg word, is dit geen wonder dat storms losbars random kwessies 

soos die gebruik van die kerkgebou, die toga, kleredrag en musiekinstrumente 

binne die kerk nie. Wanneer simbole bevraagteken word, is dit 'n 

onlosmaaklike aantasting van dit wat kosbaar geag word. 

Hoewel Fowler hierdie stadium kronologies indeel as gedurende die tienerjare, 

is dit nie daartoe beperk nie. Fowler wys dan ook daarop dat enige fase kan 

deurloop en vassteek in volwassenheid. 

In die volgende deel wil ek kortliks wys hoe hierdie geloofsfase die diskoerse 

van 'n geloofsgemeenskap be'invloed. 

1.2 lmplikasies van fase drie-geloof in 'n geloofsgemeenskap 

In talle opsigtels dit voor die hand liggend dat kerklike instansies baie rustig kan 

funksioneer waar lede hulleself hoofsaaklik in hierdie fase van geloof bevind. 

Omdat gefokus word op 'belangrike and er', byvoorbeeld kerkleiers en 

staatkundige leiers om verwagtings en waardes van die identiteit in stand te 

hou, word blindelings gevolg en gekonformeer. 'n Leier in die "ons"-groep se 

outoriteit en interpretasies word onvoorwaardelik aanvaar. Kerk en wereld 

aanvaar die onbetwisbare gesag van persone wat God se gesag 

"verteenwoordig". Daar sal dus min standpunte en onenigheid tussen lede van 
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dieselfde groep voorkom. Hierdie nie-analitiese eenheid kan maklik verwar 

word met 'n ideale geloofseenheid wat dikwels nog die geval in die 

hedendaagse kerk is (Fowler 1981: 164 ). Dit word versterk deur die waarde wat 

geheg word aan interpersoonlike verhoudings en wat dan nie noodwendig te 

doen het met ware geloof nie. 

Om binne so 'n geloofsgemeenskap waardes en norme te bevraagteken of te 

analiseer, is totaal bedreigend. Ek wil hier 'n voorbeeld noem van 'n 

sendinggroep waarvan ek deel was, waar die vraagstuk van poligamie na vore 

gekom het. Dit het 'n heftige reaksie veroorsaak en nie een van die drie 

predikante het kans gesien om die kerk se standpunt te stel nie. 

As belangrike ander jou teleurstel, kan 'n nihilistiese wanhoop volg. Waar 

onaantasbare waardes moontlik kan verander, het die peroon niks om in plek 

daarvan te stel nie. Waar simbole bedreig word, word die subjektiewe 

geloofswaardes bedreig. Andersdenkendes word as 'n "hulle"-groep 

geklassifiseer. So 'n persoon word as uit pas met die totale geloofgemeenskap 

beskou en buite Christen-wees geplaas. Daarom is dit minder bedreigend om 

liewer geen vrae te vra nie en binne die modernistiese benadering sal mense 

liewer onttrek, soos een van die vroulike deelnemers in die navorsingsgroep. 

Dit is sekerlik deels die rede waarom mense liefs hulle vrae en worstelinge vir 

hulleself gehou het, soos Ria se opmerking verder in die studie: "Ons mag dit 

nie vra nie" en "Hulle sal haar uit die kerk gooi". Die faktore wat meewerk dat dit 

dringend en noodsaaklik word vir mense om vrae te vra en sodoende na 'n 

volgende geloofsfase beweeg, word vervolgens bespreek. 

1.3 Fase 4 van geloofsontwikkeling 

In die sogenaamde "nuwe" Suid-Afrika het baie sisteme en strukture wat as 

heilig en onwankelbaar beskou is, ineengestort. Persone wat hulleself in 
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geloofsfase 3 bevind, kan hulle in 'n bestaanskrisis bevind. Aangesien 

diskoerse nooit bevraagteken is nie, kan dit nie persoonlik verantwoord word 

nie. Ander se waardes en strukture wat ge·internaliseer is, word dan 

teleurgestel. 'n Vakuum ontstaan dikwels wat persone angstig en verward laat. 

'n Gevaar is dat persone wat so konformerend en blindelings op ander gerig is, 

se teleurstelling misbruik kan word in 'n paging om vorige strukture en sisteme 

in stand te hou. 

Veranderinge soos wat die afgelope dekade in Suid-Afrika plaasgevind het, gee 

dan ook dikwels aanleiding tot die oorgang van fase 3 tot fase 4 van Fowler 

(1981:173) se uiteensetting van geloofsontwikkeling. 

In die gespreksgroep het dit ook duidelik geword dat mense wat deur 

persoonlike krisisse gegaan het, nuut kyk na hulle geloof. So is daar Anet wat 

deur 'n egskeiding is, Johan wat sy werk verloor het en Liana wie se kinders in 

'n motorongeluk was. Johan het verduidelik hoedat hy skielik as werklose nuut 

begin kyk het na die strukture wat horn in stand hou en wie hy werklik is. Ook 

Anet het gese dat sy skielik beset het haar geloof was maar een van die 

elemente van haar lewe en sy moes nou meer dink hoekom sy glo, wat dit 

werklik beteken en of sy kan glo. 

Persone word gedwing om ingrypende gebeure wat direk of indirek op hulle 

lewens inwerk, te herevalueer. Twee kenmerkende eienskappe van fase 4 is 'n 

kritiese distansiering van vorige waardesisteme en die totstandkoming van 'n 

nuwe identiteit Vanaf onbevraagtekende waardes word beweeg na meer 

kritiese denke en minder afhanklikheid van 'n ander se denke. Hierdie nuwe 

identiteit wat gevorm word, vind uitdrukking in nuwe/ander keuses van affiliasies 

en groepe. So bestaan die moontlikheid dat 'n nuwe lewensstyl hieruit gebore 

kan word (Fowler 1981 :183). 

Dit word ook nou moontlik om afstand te verkry tussen simbole en hulle 

betekenisse. Betekenisse kan gevorm word in terme van dit wat vir die individu 
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waarde vorm random simbole. Fowler ( 1981: 181) praat van die 

demitologisering van simbole. 'n Verandering in die gebruik van simbole of 

tekens is dus nie meer 'n bedreiging vir 'n persoon se totale identiteit nie. 

Daar word meer tot die beset gekom dat interpretasies en ondervindings relatief 

is en dat daar 'n eie waarde daaraan geheg kan word weg van ander se 

waardes. Hoewel hierdie insig tot groter vryheid kan lei, kan die 

verantwoordelikheid vir belangrike keuses ook spanning wek. Die proses van 

om as 't ware ontnugter te wees deur bestaande diskoerse en verplig te word 

om persoon-unieke waardes daar te stel, is dikwels pynlik en moeisaam. 

Fase 4 van Fowler vind ook aansluiting by Bowen se differensiasieteorie asook 

Erikson se intimiteitsbeginsel (Fowler 1981: 181 ). Bowen se differensiasieteorie 

beskryf die vermoe van 'n individu om emosionele outonomie te kan handhaaf 

in verhoudingsisteme. Hierdie outonomie (differensiasie) is egter nie gelyk aan 

isolering nie. Hoe hoer die outonomie of hoe beter die differensiasie van 'n 

persoon is, hoe beter is sy vermoe om homself te handhaaf in verhoudings. Dit 

bring egter ook mee dat hy ander kan toelaat om hulleself te wees. 

Omdat mense binne hierdie geloofsfase meer en meer antwoorde op hulle vrae 

soek, word daar gepoog om te verstaan en dit gee aanleiding tot die diskoers 

van begrip wat volgende bespreek sal word. So se Steenkamp (1996:759): 

"Die styl van kommunikasie wat tipies voorkom in kerklike gesprekvoering, is die 

van bo-af mededeling van feite." 

Daar is dus 'n behoefte dat dit wat nou beleef word, erken en verstaan moet 

word sodat mense nie ge·isoleerd voel en die kerk nie meer relevant beskou nie. 

So se Steenkamp (1996:749): "'n Teologie wat pretendeer om tydloos en 'n 

geslote sisteem te wees, loop die wesenlike gevaar om irrelevant te word ... " 
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Uit elke geloofsfase word verskillende diskoerse dus verskillend ge·interpreteer 

en binne elke fase van geloof poog mense om te verstaan hoe die lewe en hulle 

ervaring van geloof sin uitmaak. 

Vervolgens wil ek in meer detail verslag doen van die navorsingsgesprekke en 

die narratiewe fasilitering daarvan. Ek wil ook die kwalitatiewe aard van 

verslagskrywing aandui. 

Die navorsingsgesprekke het gekulmineer in diskoerse. Diskoerse het 

ineengevloei en gelyktydig en dikwels in kompetisie met mekaar gerealiseer. 

Ek sal poog om in die volgende hoofstuk die diskoerse te identifiseer en 

terselfdertyd nuwe betekenis of kennis wat koinoniaal gekonstrueer is, uit te 

wys. 
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HOOFSTUK4 

DIE NARRATIEWE FASILITERING VAN GELOOFSVRAE 

Much has man learnt 

Many of the heavenly ones he has named 

Since we have been a conversation 

And have been able to hear from one another. 

An unfinished Holderlin poem 

(in Story, Sign and Self 1978:74) 

1. Verslagskrywing in die lig van kwalitatiewe navorsing 

Tydens die navorsingsgesprekke het die geloofsvrae wat gekonstrueer is, 

ontwikkel in verskillende diskoerse naamlik diskoerse van twyfel, van die rede, 

die uitverkiesingsdiskoers en diskoerse van kerk en konteks. Dit sal vervolgens 

in hierdie hoofstuk bespreek word. 

2. Diskoers van twyfel 

As daar gekyk word na onuitgesproke vrae, blyk dit dat twyfel 'n belangrike 

diskoers in die lewens van die gespreksgenote is. Dit kristalliseer by hierdie 

groep uit veral in vrae oar: 

die noodlot 

die almag van God 

die beeld van God 

die uitverkiesing 

gebed 

Vrae is gevra oar hoe God se betrokkenheid werk in 'n wereld waar mense en 

kinders grusaam vermoor word, onskuldige mense by die bomontploffing by die 
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Waterfront in Kaapstad dood is, duisende kinders wat oor die wereld in oorloe 

gesterf het, hoogs gekwalifiseerde mense (soos een van die lede van die 

gespreksgroep) werkloos is, en die hoe misdaadsyfer in ons land. Twyfel wat 

uit sulke ervarings ontstaan, kan maklik aanleiding gee tot ontnugtering wat 

omskryf kan word as "die verslae gevoel wanneer dinge nie uitwerk soos ons 

verwag, beplan, geglo het nie" (Van Zyl 1989:12). Rossouw (1993:899) wys 

daarop dat gelowiges nie net nodig het om die storie van die Bybel te verstaan 

nie ... "but they also have to relate the stories of their lives ... to the bigger story 

presented by the Bible." 

Marietha: 

Barend: 

Gerda: 

Tina: 

Barend: 

Korn ons praat oor wat die uitwerking van hierdie dinge op ons 

verhouding met God is. 

Wei, ek weet daar is 'n God, maar is dit 'n God van liefde wat 

sulke dinge toelaat? 

Ek gaan nooit ooit daaroor redeneer nie. God is almagtig, Hy mag 

enigiets doen. 

Dis nie O.K. nie! God is 'n God van liefde, ek moet dit kan vra! 

Ja! As God my 'n verstand gegee het, wil ek dit (my verstand) kan 

gebruik om dit (die wereld) sin te kan laat maak. 

Die uiteenlopendheid en polariteit van die gesprek het die hermeneutiese aard 

van die navorsing aangedui. Ek wil vervolgens die rol van hermeneutiek in die 

navorsing bespreek. 

2.1 Die rol van hermeneutiek in 'n "nuwe" dink oor geloof en godsdiens 

Wanneer 'n persoon begin beset dat sy waarde-oordele afhanklik is van sy 

interpretasie van sy leefwereld, word die gebied van die hermeneutiek betree. 

Hermeneutiek word omskryf as die studie van verstaan deur interpretasie 

(Pieterse 1993:72). "Elke mens is uniek in sy persoonlikheid, geskiedenis, 

lewenservaringe en situasies, daarom moet elke mens, "sy eie individuele 
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moment" vind" (De Kl erk, 1998: 118). Pieterse (1993: 1) haal Bosch met die 

volgende stelling aan: "It is widely accepted today, in all the sciences (natural 

as well as social) that total objectivity is an illusion, and that knowledge belongs 

to a community and is influenced by the dynamic operative in such a 

community." 

Die hermeneutiese tradisie bestaan baie jare reeds in Europa. Pieterse 

(1993:72) dui aan dat dit vanaf Dilthey (1833-1911 ), Heidegger, Gadamer, 

Ricoeur tot by Habermas se vertrekpunte gevind kan word. Pieterse (1993:72) 

verwys na Dilthey wat van mening is dat menslike ervaring en handelinge slegs 

doeltreffend bestudeer kan word deur die bedoelinge, waardes en intensies wat 

agter handelinge le, te verstaan. 

Wanneer nagedink word oor God, Sy betrokkenheid in jou leefwereld en die 

invloed wat dit op jou verhouding met God het, is elke persoon dus besig met sy 

eie subjektiewe verstaan en vertolking van sy konkrete situasie en sy eie 

interpretasie daarvan. Die unieke ontmoeting van God en mens is hier ter 

sprake. Volgens Pieterse (1993:43), met verwysing na Firet, is dit juis hierdie 

geloofshandeling van die mens wat in die praktiese teologie aangespreek word. 

Om mekaar te bedien, te verstaan en te ondersteun, is dit krities vir mede

Christene om te beset dat ons te doen het met verskille van interpretasies en 

nie noodwendig met absolutes, met wit-en-swart lewensreels nie. Die rede 

word dus nie meer alleen gebruik om tot begrip te kom nie. Ek het ook 

deurentyd in aie gespreksgroepe probeer om die hermeneutiese aard te 

promoveer deur verkennende vrae. 

Binne die raamwerk van Ricoeur (Pieterse 1993:88) se hermeneutiese 

perspektief is ons hier dan besig met die eerste fase van deelnemende 

verstaan. Dit beteken dat daar van binne af probeer word om as deelnemer die 

spesifieke situasie van die wereld om ons (ons land; ons gemeente) te 

verstaan. Dit is duidelik dat ons hier te doen het met 'n ander dimensie van 

verstaan wat naas die "objektiewe" werklikheid staan. Ons ondersoek hier die 
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"subjektiewe" verstaan van dit wat sin aan 'n eie werklikheid gee. Elke individu 

gee sin aan sy handeling deur sy subjektiewe verstaan of interpretasie daarvan. 

Elkeen se worsteling, twyfel of vrae moet dus in hierdie lig gerespekteer en van 

binne-af probeer verstaan word. Omdat elke individu uit sy eie "verstaan" van 

sy leefwereld 'n ander individu se leefwereld betree, is ontmoeting en dialoog 

nooit neutraal of absoluut en afgesluit nie. 

Daar word dus wegbeweeg van die klem op die rasionele na 'n meer holistiese 

interpretasie van die wereld en die mens se geloofsreaksie binne die wereld. 

Hoewel dit tot groat onsekerhede en beangstheid kan lei, lei dit ook tot 

bevryding en verryking van insigte. "To be Christian means for us to see 

ourselves, the world about us, and human purposes with the interpretive 

vision provided by the metaphors and themes of the Christian story" (Gerkin 

1986:37). 

In hierdie lig beskou, sal die uitwerking wat twyfel op 'n mens se geloofslewe 

het, vir elkeen uniek wees. Dit sal in die volgende deel bespreek word. 

2.2 Die effek van twyfel 

Uit die navorsingsgesprekke was dit duidelik dat twyfel 'n aspek is wat baie 

negatief op 'n mens se geloofslewe kan inwerk. 

Ba rend: Die vrae wat ons vra, moet beantwoord word. Ek het vir baie jare 

deur ernstige twyfel gegaan. Ek kon met niemand praat nie, almal 

gooi wal. 

En 

Tina: Ek ken die Woord en die Here is 'n Waarmaker van sy Woord, 

maar ek ervaar dit nie so in my lewe nie. Dit is goed en wel, al die 

praatjies en preke, maar vir my werk dit nie so nie en dit maak my 

mal! 
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En 

Ria: Ek is seker niemand hier kan se hy het nog nooit getwyfel nie. 

Ons mag dit net nie se nie. 

Aansluitend hierby se Van Zyl (1989:13): "Onbeantwoorde gebede en 

onvervulde beloftes laat 'n ontnugterde mens agter wat maklik verwyt. Vir so 'n 

persoon lyk dit of al sy regte en voorregte horn ontneem word. Hy betwyfel die 

verbondsonderhouding met God." 

Werklike worsteling oor gebed het in verskeie gesprekke na vore gekom: 

Ben: Ek verstaan deesdae al hoe minder van gebed - maak dit regtig 'n 

verskil? 

Liana: Ja - ons bid tog vir beskerming, ook vir ons kinders maar dit 

gebeur nie altyd nie. 

[Haar kinders was in 'n motorongeluk waar twee persone 

selfmoord gepleeg het.] 

Ria: Maar ons moet uit gehoorsaamheid bid! 

Ben: Maar ek wonder tog of my gebed enige verskil maak. God is tog 

in beheer van ons, ons is Sy kinders? 

Dit was aanvanklik nie maklik vir die groep om openlik te praat oor hierdie vrae 

nie, want dit raak aan die wesenlike aard van geloof. Wanneer dinge nie 

uitwerk soos geglo word nie, raak mense verbitterd, verslae en krities. lemand 

wat deur sy menslike pogings om die Here te dien geestelik uitgeput is, wonder 

ontnugter of dit ooit nog die moeite werk is om die Here te dien (Van Zyl 

1989: 13). Dit is verder bemoeilik deur die verskillende fases van 

geloofsontwikkeling waarin gespreksgenote verkeer het. 

Deurgaans blyk dit dat sodra daar in 'n moderne paradigma beweeg word om 

absolute antwoorde te verkry, daar werklike geloofskrisisse ontstaan. So meen 
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Rolf dat hy nie kan bid nie omdat hy nie weet hoe dit werk nie. Hieruit het 'n 

gesprek rondom die rede ontwikkel en in die volgende deel gee ek aandag aan 

die diskoers van die rede wat hieruit voortgevloei het. 

3. Diskoers van die rede in 'n postmoderne paradigma 

Die rede, die diskoers van begrip, is 'n ander belangrike diskoers wat na vore 

gekom het. Die modernistiese denkwyse van 'n "rationalistic and logical 

theological exercise" (Rossouw 1993:897) blyk 'n diskoers wat nag baie 

problematiek in mense se lewens onderhou. Dit bly uit Johan se opmerking: 

"Wat my pla is dat ans nie kan verstaan nie. Ek is geskep met 'n verstand, 'n 

mens moet antwoorde kry." 

Hierdie diskoers is 'n baie prominente diskoers wat in feitlik al die gesprekke in 

'n meerdere of mindere mate figureer. Dit vorm deel van die veranderende 

kulturele paradigma van 'n moderne paradigma na 'n postmoderne paradigma. 

As gevolg van die relevansie vir die navorsing wil ek dit graag in die volgende 

deel in meer detail bespreek. 

3.1 'n Postmoderne paradigma 

As in ag geneem word dat die moderne paradigma reeds uit die middeleeuse 

kultuur ontwikkel het, en gedurende die negentiende eeu en die begin van die 

twintigste eeu -hoogty gevier het, is dit duidelik dat ons ten opsigte van 'n 

postmoderne paradigma nag maar in 'n oorgangstadium van 'n veranderende 

kulturele paradigma verkeer (Jordaan, 1996: 1 ). 

Die moderne en die postmoderne paradigmas moet nie as teenpole van mekaar 

beskou word nie, maar soos wat Steenkamp (1996:753) met verwysing na 

Welch dit stel: " ... die postmoderne kultuur wil eintlik 'n kritiese metgesel van 
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die moderne kultuur wees. Dit is terselfdertyd produk van en reaksie teen die 

moderne kultuur" . 

Die verskuiwing van 'n moderne na 'n postmoderne benadering het verskeie 

implikasies. 

3.1.1 Ontologiese implikasies 

Die moderne kultuur is hoofsaaklik gebou op die uitgangspunt van 'n bestaande 

subjek-objek realiteit. Die ontologiese beskouing van die moderne benadering 

is dat die werklikheid objektief, onveranderbaar en universeel is. Die 

werklikheid kan geken en verstaan en objektief beskryf word. Uit chaos kan 

daar deur middel van die rede orde geskep word. Universele strukture kan 

geskep word om ewewig te bewerkstellig op natuurwetenskaplike sowel as die 

sosiaal-wetenskaplike gebied. Die subjek met sy "meerdere" kennis geniet dus 

voorrang teenoor die objek wat geken kan word. Die epistemologie van die 

moderne denke word dan gebaseer op rasionele kennis wat empiries getoets 

kan word en waaruit logiese afleidings en gevolgtrekkings gemaak kan word. 

Hierdie verabsolutering van die rede het die verwagting geskep dat daar deur 

middel van die wetenskap meer en meer tot die ontdekking van die waarheid 

gekom sal word wat so tot groat vooruitgang en beskawing sal lei. Groot klem 

is deur die moderne denke geplaas op die individu en die hoop is gewek dat, 

deur middel va"h natuurwetenskaplike instrumente, die moderne paradigma sal 

lei tot die bevryding en die emansipasie van die mens (De Villiers, 1997:19). 

Dit bleik egter dat die mens van die twintigste eeu ontnugter is deur die 

moderne kultuur. Die filosoof Kant (1724 - 1804) was volgens Steenkamp 

(1996:752) van die eerstes om die beperkinge van die rede en rasionele kennis 

te herken. Hoewel kennis en beheer van die fisiese wereld ongekende hoogtes 

bereik het, is die mens grootliks van homself vervreem en word dit duidelik dat 

beheer oor die fisiese omgewing dikwels tot die vernietiging daarvan lei. 
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Sosiale en interpersoonlike strukture het eerder verarm en lei tot Nietzche se 

skokkende kritiek op die moderne kultuur. 

Ook die natuurwetenskappe het tot die ontdekking gekom dat realiteite nie altyd 

objektief en onveranderbaar is nie. Hieroor is daar meer uitgebrei in hoofstuk 2. 

As kritiese reaksie op die rasionaliteitsmodel van die moderne paradigma 

ontwikkel die postmoderne paradigma meer soos 'n kultuur van vloeibaarheid, 

onbepaaldheid en veelvuldige moontlikhede. Parker omskryf postmoderniteit as 

volg: "Postmodernity provoke an attitude of uncertainty, of studied doubt, and 

any attempt to gain knowledge involves a continual reflexivity which underlines 

the provisional and transitory nature of that knowledge. This doubt and 

reflexivity also informs and subverts selfknowledge" (aangehaal deur Lowe 

1991 :43). 

Hierdie benadering het verskeie implikasies en dui op betekenisvolle 

onderskeidings tussen postmoderniteit en die moderne paradigma. Die 

beduidendste verskil blyk dan op ontologiese vlak te wees. 'n Postmoderne 

paradigma stel dat objektiewe kennis onmoontlik is en verwys eerder na 

veelvuldige realiteite. In plaas van feite en reels plaas postmoderne denke 

eerder die klem op betekenis en interpretasie van realiteite. Freedman en 

Combs (1992:21 ), met verwysing na Gergen, dui aan dat postmoderne 

argumente standpunt inneem teen die moderne "posture of authorative truth". 

So se Pare (1995:3) is daar nie 'n "ware" interpretasie van die werklikheid nie, 

maar is ons almal "prisoners of our perceptions". 

Die dilemma van die rasionaliteitsmodel van 'n moderne paradigma is veral 

merkbaar wanneer met geloofsvrae geworstel word. Ek verwys na 'n gesprek 

wat gevoer is oor die uitverkiesingsdiskoers waar daar op 'n konfessionele 

manier met die Bybel omgegaan is. 
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Liana: 

Neels: 

Liana: 

Die Bybel se tog elke keer ans moet besluit. 

Die Bybel se dis alles genade. 

Maar die dominee het Sondag nag gese elkeen moet 'n keuse 

doen. 

Die verdere gesprek was vir niemand van waarde nie, aangesien dit tot grater 

verwarring gelei het en albei deelnemers vasgehou het aan wat hulle as die 

waarheid beskou. Aangesien die Bybel as die hoogste gesag erken word deur 

albei deelnemers en daar min ruimte gelaat word vir interpretasie in die 

moderne paradigma, het dit die twee persone van mekaar vervreem. Neels se 

opmerking het dit bevestig toe hy gese het dat hulle maar elkeen moet glo wat 

hywil! 

Fase drie van geloofsontwikkeling is oak merkbaar in die gesprek waar die 

gesag van die predikant onvoorwaardelik aanvaar word en dit feitlik langs die 

Bybel plek inneem as die enigste waarheid. 

Myns insiens is die spore wat deur die verabsolutering van die rede getrap is 

nag baie diep. Ek verwys na die volgende navorsingsgesprekke: 

Barend: 

Marietha: 

Barend: 

Tina: 

Barend: 

As God my 'n verstand gegee het, wil ek dit gebruik om dit (die 

wereld) sin te kan laat maak. 

Is daar ander dinge behalwe jou verstand wat jou dalk kan help 

om sin te maak? 

Wei, daar is literatuur wat 'n mens kan lees wat die Bybel as waar 

bewys. 

Maar daar is soveel teenstrydighede in die Bybel! 

Ja, ek het Bybelkunde Ill, ek lees baie boeke, maar daar is nag 

baie wat ek nie verstaan nie. Dit maak dit soms moeilik om te glo. 
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Deurentyd het die ontologie van die waarheid wat gelyk moet wees aan die 

rasionele en verklaarbare, sterk na vore gekom. 

Die ontologiese siening het ook epistemologiese implikasies wat dan vervolgens 

bespreek sal word. 

3.1.2 Epistemologiese implikasies 

Die rasionele kennisverwerwing van die moderne beskouing wat berus op 'n 

objektiewe gegewe, kan dus nie versoen word met die postmoderne paradigma 

van pluraliteit en relatiwiteit nie. Sintuiglike en sistematiese waarneming van 

objekte is in 'n postmoderne idioom nie meer moontlik nie. 

Ten einde die postmoderne epistemologie te kan beskryf, is dit nodig om te kyk 

na die wetenskapsfilosofiese vertrekpunte ten opsigte van taal en taalgebruik 

(Boyd, 1998:314). Modernisties gesien is taal informatief, beskrywend en 

funksioneel van aard. Die funksie van taal, in 'n moderne benadering, is om 

"objektiewe" werklikhede te beskryf en te kommunikeer. 

In die volgende deel word taal binne 'n postmoderne benadering bespreek. 

3.1.3 Taal as sosiale konstruksie 

Lowe (1991 :43) verduidelik die verskil van die moderne en postmoderne met 

betrekking tot l:aal soos volg: "Language is viewed as mediating or rather 

constituting reality, rather than reflecting or representing reality." In die wereld 

van postmoderniteit, met geen vaste essensies of vaste verwysingspunte nie, 

word betekenis en kennis van die werklikheid bepaal deur betekenis wat in taal 

konstrueer word. "The only reality we can know are the worlds we share in 

language" (Freedman & Combs:28). 
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Kenneth Gergen word allerwee beskou as 'n baanbreker op hierdie gebied. 

Volgens horn is taal dan nie meer 'n hulpmiddel nie, maar 'n skeppingsmiddel. 

Gergen, soos verwys deur Hoffman (1992:8) poneer dat alle idees, konsepte en 

herinneringe ontstaan deur middel van sosiale interaksie in taal: "All knowledge 

evolves in the space between people, in the realm of the common world". Oak 

van Niekerk (1994:287) se dat taal veel meer is as 'n werktuig om te 

kommunikeer oar sake wat ans reeds verstaan: "Ons het geen direkte toegang 

tot 'n lingu·istiese ongerepte, op sigself staande werklikheid buite die taal om 

nie. Pas deur die taal word die verstaanshorison gestig waarbinne alle 

werklikheid ... sinvol en verstaanbaar word" (Van Niekerk 1994:287). 

Deur taal word sosiale konstrukte oar 'n lang tydperk van sosiale interaksie 

getipeer, ge·institusionaliseer en gevalideer tot gesamentlike konstrukte van die 

werklikheid. So is daar oak in die geloofsgemeenskap konstrukte random 

byvoorbeeld politiek, kleredrag en leierskap wat deur baie jare as waarheid 

gekonstrueer is en nou in 'n postmoderne verskuiwing gekonfronteer word met 

grootskeepse verandering. 

My keuse vir die sosiale konstruksie as epistemologie het dan oak implikasies 

vir die navorsing van hierdie skripsie. Deelnemers het vrae en diskoerse 

gekonstrueer om tot nuwe verstaan van singewende diskoerse te kom. Hierdie 

diskoerse is binne en saam met teologiese diskoerse gekonstrueer. Die gebruik 

van die sosiale konstruksie as epistemologie uit 'n empiriese hoek word verder 

aan in die studie bespreek. 

Die totstandkoming van realiteite deur middel van taal word in die volgende 

deel toegelig. 
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3.1.4 Realiteite ontstaan deur middel van taal 

Binne die sosiale konstruksie epistemologie is taal meer as net 'n manier 

waardeur mense ontmoet. Mense bestaan in taal en deur taal. Met ander 

woorde, deur taal word ons wereld en oortuigings gekonstitueer. Berger en 

Luckmann skryf: "Through language an entire world can be actualized at any 

moment" (aangehaal deur Freedman & Combs 1996:28). 

Volgens Anderson & Goolishian (1988:378) reflekteer taal nie bloot die aard van 

ons werklikheid nie, maar taal skep die werklikhede wat ons ken. Daarom is 

taal nooit neutraal of passief nie - elke keer wanneer ons praat, konstrueer ons 

'n realiteit. 

Verstaan of kennis, wat deur sosiale konstruksie gekonstrueer is, is dus altyd 'n 

proses van taal. So se Pare " ... the realities we inhabit are those we negotiate 

with one another" (Pare, 1995:6). Kotze (1994:33) verwys na Shotter wat van 

mening is dat ons in 'n postmoderne konteks dus nooit kan aanspraak maak op 

totale begrip nie, want die dialoog is altyd in konteks en veranderbaar deur tyd. 

Lowe (1991 :44) som die postmoderne karakter soos volg op: "Postmodern pre

occupations, however, call into question the status of reality itself, with an 

emerging view that "it" is dynamically constituted through discourse ... " 

Aangesien verstaansmoontlikhede dan in en deur taal bepaal word, word nuwe 

verstaansmoontlikhede net geopen wanneer deur taa/ nuwe werklikhede 

geskep word (Van Niekerk 1994:287). 

Vervolgens word die diskoerse wat deur taal onderhou word, bespreek. 
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3.1.5 Diskoerse ontstaan en word onderhou deur taal 

Binne die postmoderne kultuur het diskoerse as 'n sentrale konsep ontwikkel. 

Lowe (1991 :44) onderskei die gebruik van die woord diskoers as 

gespreksvoering of te wel "process of conversation" van diskoerse wat " ... refer 

to systematic and institutionalised ways of speaking/writing or otherwise making 

sense through the use of language." Aandag word hier gegee aan diskoerse as 

ge·institusionaliseerde vorme van praat. Deur middel van gesprekvoering word 

realiteite dus gekonstitueer, wat die potensiaal het om kragtig en vormend op 

mense se lewens in te werk. In taal word spesifieke betekenisse in ons lewens 

tot absolutes verhard, en 'n spesifieke diskoers kom tot stand. 

Bruyn spreek horn soos volg sterk uit oor die konstituerende krag van taal in 

die vorming en gebruik van diskoerse: " ... language then, must be studied not 

for its own sake, as in linguistics, but also for other reasons, including the 

necessity of reducing the magical power that comes with use and misuse of 

language in social and political life" (aangehaal deur Madigan 1996:58). 

Diskoerse word dus sosiaal gekonstrueer en verteenwoordig nie noodwendig 

fundamentele werklikhede of waarhede nie. In 'n ware postmoderne tydsgees 

sou gese kon word: "No essence, only discourses" (Lowe 1991 :45). Diskoerse 

is nooit neutraal nie en is sterk kultuurgebonde: "Many of the beliefs and 

thoughts we cling to most dearly are nothing but a vast cultural ragbag" 

(O'Hanlon, 1994:24). O'Hanlon (1994:24) is van mening dat ons onbewustelik 

waardes absorbeer deur middel van liefdesliedjies, tydskrifte, advertensies, 

rolprente en ander kulturele ervaringe. Bogenoemde invloede skep 'n vaste 

oortuiging (meestal onuitgesproke) van wie en wat ons behoort te wees en hoe 

ons behoort te lewe. 

Diskoerse is ook een van die sentrale temas in die Franse filosoof, M. Foucault 

(1926-1984), se werke. Vir horn was taal 'n instrument van mag en in 'n 
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gemeenskap ontstaan 'n direkte verhouding tussen mag en die mate waarin 

mense seggenskap in verskillende diskoerse het. White (1990, 1991) grand 

oak sy werk in verband met diskoerse op die van Foucault en brei uit op die 

konstituerende mag van diskoerse. Volgens White (1991 :138) is die oorsprong 

van die magsisteem binne diskoerse onbekend vir die persone wat dit ervaar. 

Dit veroorsaak dat mense ge'lsoleer en onderworpe aan diskoerse voel. Ander 

mense wat binne so 'n magsdiskoers optree, word dan instrumente van mag. 

Lowe (1991 :45) verwys na Ball wat dit as volg stel: "Discourses are thus about 

what can be said and thought, and also about who can speak and with what 

authority." 

SteinhoffSmith (1997:446) wys daarop dat selfs die manier waarop 'n 

interpreteerder hermeneuties met 'n teks omgaan in die teologie, 'n 

magsposisie impliseer. Die dialogiese interpretasie verleen aan die 

interpreteerder die mag om te definieer, interpreteer, struktureer en om morele 

en reele grense te bepaal. 

Die diskoerse binne gemeenskappe bepaal dus 'n sekere kennis van wat waar 

en reg is binne 'n sekere kultuur. Op so 'n wyse konstitueer kennis dus mag. 

Freedman & Combs (1996:38) stel, met verwysing na Foucault, dat mag kennis 

is, en kennis mag. 

Die dilemma van bestaande diskoerse is dat dit gewoonlik berus op 'n vorm of 

sekere mate van dit wat as waar beskou word binne 'n gemeenskap. Die 

betekenis wat 'n gemeenskap of kulturele groep aan 'n diskoers heg, 

konstitueer dit tot 'n diskoers wat gewoonlik, onopgemerk, onuitgesproke en 

onbevraagteken as 'n waarheid vormend op mense se lewens inwerk. Wat as 

"werklikheid" aangebied word, is dus produkte van taal en mense se 

intersubjektief-gevormde betekenisse. 
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Ten slotte wil ek my dan binne die postmoderne paradigma posisioneer en 

krities staan teenoor die aannames van bestaande dualismes en differensiasie 

binne die modernistiese benadering. Verskeie persone (Bernstein 1983, Tyler 

1990, Hekman 1990, Dill en Kotze 1997) wys op die subjek-objek verhouding 

binne die moderne paradigma wat uitkristaliseer in fundamentalistiese 

dualismes soos onder andere rasioneel/irrasioneel, self/ander, 

oppervlakte/diepte, vorm/inhoud, manlik/vroulik (Lowe 1991 :44). Ek 

vereenselwig my graag met 'n postmoderne benadering van 'n "erkenning van 

'n veelheid van metodes, benaderings, wee, paradigmas en lewensstyle tot 

waarheid en wetenskap" (Vos 1996:72). 

In die navorsingsgesprekke het dit ook duidelik geword dat wegbeweeg word 

van die ontologie van die moderne paradigma na die postmoderne ontologie 

van die "waarheid". 

Marietha: 

Christa: 

Wat is daar in ans wereld wat 'n mens laat dink dat ans alles, oak 

ans geloof, intellektueel moet kan verklaar? 

Ek dink mens soek wel antwoorde om jou godsdiens te versterk, 

maar dit gaan oor geloof. Godsdiens staan vir my baie, baie sterk 

op geloof. 

Anet: Vir my gaan dit om persoonlikhede. Party mense vra net 

Marietha: 

Anet: 

Marietha: 

Christa: 

Marietha: 

eenvoudig vrae, al weet ans dit kan nie bewys word nie. 

Wanneer aanvaar ons dan iets is bewys of die 'waarheid'? 

Nee, nie noodwendig bewys nie. lets is tog oak waar as dit 

ervaar word. Ek glo omdat ek met Jesus kan praat - daar is 'n 

verhouding met horn. 

Se jy dus dat saam met ans rasionele denke daar meer dinge is 

wat bepaal of iets waar is of nie? 

Ja beslis, veral by geloof. Ons verstand is in elk geval te klein om 

God en Sy skepping te verstaan. 

Johan, wil jy dalk kommentaar lewer op die gesprek? 

65 



Johan: 

Anet: 

Ja, dis seker waar, maar dis nie altyd so maklik nie. Daar is tog 

gedurig nuwe uitvindings wat die Bybel staaf - so sal ons seker al 

hoe meer en meer weet. 

Maar ons sal altyd net "soos in 'n spieel" sien soos die Bybel se. 

God gee ons tog ook nuwe insigte, vrede en geloof wat ook sin 

maak. 

Oor gebed is daar 'n lang gesprek gevoer oor hoe dit dan werk; "dit is baie 

moeilik om te verstaan". Van Wyk (1996:153) se in die verband: "Ware 

redelikheid sluit ervaring in". Daar is begin om nuwe betekenis te konstrueer 

dat die rasionele nie die enigste norm vir 'verstaan' is nie. Hieroor se Van 

Aarde (1995:21) " ... handel en gevoe/ vervang nie die rede nie. Dit is eerder 

'n kwessie dat rasionaliteit verbreed word." So se Christa teen die einde van 

die vorige gesprek: "My verhouding met die Here is tog die grootste werklikheid 

en s6 weet ek wat die waarheid is". 

'n Volgende diskoers wat baie moeilik vanuit 'n moderne, konfessionele 

benadering verstaan kan word, is die van die uitverkiesing. 

4. Die uitverkiesingsdiskoers 

Die uitverkiesingsleer is 'n besonder sensitiewe diskoers. 'n Aanmerking van 

Rolf dat daar in Romeine teenstrydige uitsprake oor die uitverkiesing is, het baie 

bespreking uitgelok. aangesien dit deur die deelnemers meestal op 'n 

gefragmenteerde, konfessionele manier benader is, was daar wedersyds min 

ruimte vir interpretasie of relatiwiteit. Die ontologie van 'n werklikheid wat geken 

en verstaan en objektief beskryf kan word, het eerder bygedra tot die 

problematiek van hierdie diskoers en verhinder dat meer insig verkry word. Dit 

word uit die volgende gesprek ook duidelik: 
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Rolf: As dit wat jy se waar is, dat ek geen se of keuse het nie, is dit 'n 

ongenaakbare God! Maak nie saak wat ek doen nie, daar is 

lankal besluit of ek gered sal word of nie. 

Liana: 

Neels: 

Nee! Die Bybel se tog elke keer ons moet kies/besluit. 

So, jy dink jy kan hemel toe gaan omdat jy so oulik is om reg te 

kies. Die Bybel se dis alles genade. 

Rolf: Dan is God soos 'n skaakspeler wat skuiwe maak en ons is 

magtelose pionne! 

Marietha: Is daar nie dalk iets van beide kante waar nie? 

Die vraag het weer heftige reaksie van verskillende deelnemers uitgelok. My 

interpretasie is dat elkeen se Godsbeeld en beskouing van waarheid 'n 

belangrike rol speel in die deelnemers se interpretasie van die uitverkiesing. 

Heelwat later het ek gevra hoekom die groep dink hierdie onderwerp sulke 

heftige reaksie ontlok. 

Van die antwoorde was: 

Dit is vir my te erg om te dink dat ek dalk geen keuse het of ek gered is 

of nie. 

God is nie ongenadig nie. 

Waarvoor het Jesus dan gesterf? 

Die intensiteit en beangstheid wat die onderwerp teweeggebring het, was 

aanduidend van 'n moontlike oorgangsfase van fase 3 tot fase 4 van 

geloofsontwikkeling (Fowler, 1981 :178). Dit is duidelik dat: "For a genuine 

move to stage 4 to occur there must be an interruption of reliance on external 

sources of authority" (Fowler, 1981 :179). 

Marietha: Wie van julle het onlangs 'n preek of bespreking gehoor wat vir 

ons dalk hier kan help? 
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Ba rend: 

Christa: 

Die predikante is te bang om daaroor te preek! 

Ek het baie lanklaas iets hieroor gehoor. 

Liana: Ja, mense praat dit liewer dood. 

Dit is 'n diskoers wat telkemale, vir elke geslag, weer ge·interpreteer sal moet 

word. Geestelike leiers sal nie hiervan kan wegskram nie. Die behoefte is nie 

noodwendig aan "ewige" antwoorde nie, maar aan gesprek. 

Dit blyk duidelik uit 'n reflektiewe gesprek toe een van die jong matriekseuns dit 

genoem het dat hy na aanleiding van die gesprek oar die uitverkiesing met een 

van die plaaslike gemeente se predikante gaan praat het. Hy het klaarblyklik 

nie klinkklare antwoorde gekry nie, maar dit was vir horn 'n sinvolle gesprek en 

hy kon daardeur nuwe betekenis konstrueer oar wat in werklikheid vir horn saak 

maak - of hy gered is of nie. Toe die diskoers hermeneuties gehanteer is, kon 

die seun die kennis interpreteer om vir horn sinvol en relevant te wees. 

Geloofsvrae staan dus altyd in noue verband met die kerk en oak die kultuur en 

ek wil in die volgende gedeelte aandag gee aan die diskoers van die kerk in die 

konteks van die einde van die twintigste eeu. 

5. Diskoerse van kerk en konteks 

Dit is 'n diskoers wat op verskillende fronte al meer en meer onder die loep kom. 

Buite die navorsingsgesprekke vorm die literatuur en oak populere literatuur 

deel van die diskoers. Die volgende diskoerse vorm deel van die grater 

diskoers van kerk en konteks: 

5.1 Jongmense en kinders in die kerk vandag 

Van der Merwe (1999:22) haal vir Louis Britz aan: "Jongmense worstel met 

kernvrae. Daarby kom dinge soos die heersende gees van pessimisme wat die 

lewe vir hulle moeilik en onaangenaam maak." Volgens 'n skoolsielkundige van 
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Roodepoort het baie meer leerlinge deesdae selfmoordgedagtes. Ten einde 

aan die werklikheid te ontkom, neem talle hulle toevlug tot drank en dwelms 

(Van Jaarsveld 1996:20). 

Oor die algemeen was die deelnemers baie bewus daarvan dat jongmense en 

kinders in 'n snel-veranderende gemeenskap leef. Jongmense ervaar nie meer 

die sekuriteit van 'n religie wat deur belangrike ge'lnstitusionaliseerde 

lewensterreine onderhou is nie. Van der Merwe (1996:678) praat van religie 

wat soos 'n "sacred canopy" as 'n werklikheidskonstruksie in 'n gemeenskap 

gefunksioneer het. Ek wil met horn saamstem: "Die sacred canopy het taamlik 

gehawend geraak" (Van der Merwe 1996:679). 

Jongmense is dus baie meer op hulle self aangewese om hulle stories binne die 

Groot Storie van God te konstitueer. Die vrae wat hulle vra, is ook weer nuut: 

"Ou dinge word nuut gese, die Bybel word anders benader, nuwe vraagstellings 

duik op en die blote herhaling van vroeere formules blyk onvanpas te wees" 

(Van Aarde 1998:14). 

Ek haal vir Riaan, deelnemer in die navorsingsgroep, in die verband aan: "Ek 

het onlangs met my kinders (tieners) gepraat. Dit laat jou hare rys om te hoor 

wat kinders eintlik onder mekaar praat by die skoal." 

Johan: Kinders wil praat. Na ons egskeiding gaan my seun (17 jaar) glad 

nte meer kerk toe nie. Hy het die gesprekke wat die predikant met 

horn gehad het as oppervlakkig beskou - dit het nie sy probleem 

aangespreek nie. 

Ria: Ons kinders weet baie meer. Hulle (haar kinders is studente) 

beleef homoseksualiteit, vigs, ensovoorts. Hulle word gedwing 

om keuses te doen. Ek is bevrees ek het nie altyd antwoorde vir 

hulle nie. 
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Liana: 

Ben: 

Marietha: 

Marius 

(17 jaar): 

Marietha: 

Tiener: 

Marietha: 

Fan us: 

(17 jaar): 

Anel 

(14jaar): 

Ben: 

Fanus: 

Dan beset ek meer en meer hoe belangrik die toerusting is wat 

ons kinders in die kategese kry. Kan hulle hulle vrae daar stel? 

Ja, dis baie anders as eers. 

Korn ons hoor wat die kinders self se? 

Tannie, as ek nog een keer oor die huwelik moet praat, trou ek 

glad nie! 

Hoe dan so? 

Ons praat omtrent die afgelope kwartaal oor die huwelik! 

Praat ju lie dan nie waaroor ju lie wil praat nie? 

Ons praat oor party goed - of liewer hulle praat en ons luister. 

Ja, ons kan nie praat soos wat ons wil nie. 

Hoekom nie? 

Mens kan net nie, dis so asof mens so reg of verkeerd praat. 

Mens wil sommer net self praat om te kan verstaan. 

Uit bostaande gesprek blyk dit dat veral die jeug nie meer bereik kan word deur 

middel van die konfessionele model waar voorskriftelik opgetree word nie. Die 

behoefte wat uit bogenoemde gesprek na vore kom, is om na geluister te word 

en om die geleentheid te kry om koinoniaal hul eie diskoerse te konstrueer. Die 

uitwerking van die konfessionele benadering op hierdie jong mense is myns 

insiens diepgaande en ingrypend. Hulle woon wel die kategese by omdat hulle 

enersyds deli~hulle samelewing gedwing word, maar andersyds omdat hulle 

werklik graag hulle geloof wil bely. Omdat daar nie in hulle behoeftes voorsien 

word nie, word kategese bywoning 'n plig en 'n meganiese, inhoudlose aksie. 

So gaan die werklike betekenis van kerkwees op 'n kritieke stadium vir hulle 

verlore. Hulle soek dus oplossings en gespreksgeleenthede op ander plekke. 

Fanus meen dan ook dat die kerk eintlik is vir groot- en oumense. 
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Die mening van tieners word aangehaal: "Ons wil gesels oor dinge wat 6ns 

raak. En ons wil reguit en openlik kan praat." "Ons is mense met behoeftes -

nie net 'n sogenaamde bedieningsveld nie." "As hulle tog net af en toe na ons 

wil luister". Louis Britz (aangehaal deur Vd Merwe, 1999:22) se dat: " ... post

moderne jongmense gewis weet dat daar 'n God is. Hulle vraag is nie, "Is daar 

'n God?" nie, maar "Watter God?"'. 

Die jeug sal altyd op hulle vlak ontmoet moet word en die herder-kudde model 

dra by tot vervreemding in die kerk. 'n N.G. predikant van Pretoria spreek sy 

mening as volg uit: 

Die tradisioneel Afrikaanse Kerke is oor die algemeen oud en 

verweerd. Die kerk sukkel om 'n resep te kry om by die 

hedendaagse tydsgees, die sogenaamde postmodernisme in te 

pas. As die kerk dit nie regkry om doeltreffend by hierdie nuwe 

neiging aan te pas nie, gaan hy oorbodig raak. 'n Mens kry klaar 

die indruk dat wat die kerk se, vir die deursnee moderne mens van 

nul en gener waarde is (Vd Merwe, 1998:71 ). 

Oat daar onder die jeug al 'n besliste verskuiwing is na postmoderniteit blyk 

duidelik uit behoeftes wat ge'identifiseer is as: 

intieme verhoudinge waarin hulle aanvaarding sander voorwaarde beleef 

intense, ekspressiewe aanbidding 

dinamiese, sigbare gemeenskapsbetrokkenheid. 

(Vd Merwe, 1999:22) 

Dit is duidelik dat die konfessionele en moderne antwoorde wat slegs gerig is op 

die rede ook sal moet ruimte skep vir die gevoelsmatige en intu"itiewe. Die kerk 

en predikante sal voortdurend op die hoogte moet bly om teologie en 

geloofservaring te kan versoen. Opleiding moet s6 verskaf word dat die jeug in 

staat sal wees om in die toekoms voortdurend deur middel van sosiale 
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konstruksie hul geloof nuut te kan konstrueer. Vervolgens bespreek ek die 

diskoers wat random die kerk en predikante handel. 

5.2 Predikante en die interpretasie van die Bybel 

Wanneer gepraat word oar dit wat sin maak, word dit onvermydelik en 

onlosmaaklik verbind aan die kerk. 

Johan: Die predikante moet kan insien dat daar vrae gevra word en dit 

moet terug herlei word na geloof. Mens kan nie net 'n deksel op 'n 

pot sit nie. Die predikante het nie kennis nie. 

Ba rend: 

Ria: 

Dit frustreer my - die prediking is nie relevant nie. Ek wil huis toe 

gaan met iets vir my in my week wat voorle. 

Ja, ek wil die Bybel gebruik as grandslag vir my /ewe. Die Woord 

van God moet vir my sin maak. 

Bogenoemde is net voorbeelde van 'n diskoers wat herhaalde male gevoer is. 

Die verwagtinge van die deelnemers kan soos volg opgesom word: 

Daar word steeds 'n baie hoe premie op die ral van die predikant 

geplaas, maar nie in die sin van die 'geheiligde' verteenwoordiger nie. 

Hoe verwagtinge is random die leierskap en die persoon van die 

predikant gekonstrueer. Gerkin (1986:99) som die gesindheid van die 

deelnemers goed op: 

Pastors may seldom any longer speak as from some 

hierarchically defined position of authority. Rather, the 

pastor's right to be heard and taken seriously is defined 

more in terms of the parishioner's perception of both the 

reasonable wisdom (specialised knowledge) of what is said 

and the quality of relationship communicated. 
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'n Faktor wat bydra tot vervreemding is die onaantasbaarheid van die 

predikant. Die gespreksgenote ervaar dat predikante 'n gemeente 

bestuur sander om lidmate se menings in ag te neem. Ek haal aan: 

Lynette: "Die predikante is onaantasbaar. 'n Hele kerkraad kan hulle nie 

beweeg nie!" 

Ben: "Hulle sal dalk nag na jou luister, maar hulle doen in elk geval wat 

hulle wil. Dis amper of hulle altyd "hoer" kennis het as ans." 

Meer as ooit word daar in die huidige situasie in Suid-Afrika van die 

predikante verwag om die Bybel te "vertaal" vir die huidige konteks. 

Die debat deur prominente teoloe oar verskillende wee na God toe is 

maar een van baie verwarrende diskoerse wat aangespreek sal moet 

word. So se van die gespreksgenote: 

"Miskien moet die predikante meer koerant lees". 

En 

"Daar word oar egskeiding gepraat, maar die werklikheid daarvan word 

nie aangespreek nie." 

Labuschagne (1995:1189) se oak: "Predikante moet met ander woorde 

hulle 'vertrekpunt nie in veronderstellings neem nie maar in die 

werklikheid self.' " Al is daar ander strukture in gemeentes, speel 

prediking nag 'n baie sentrale rol: "It is precisely because we live 

among a plethora of varying interpretations that even the most 

sophisticated of Christians will often be in need of an interpretive guide" 

(Gerkin "I 986:101 ). 

Rossouw (1993:898) meen dat die moderne rasionaliteit predikante tot 'n groat 

mate ontmagtig het. Opleiding en heropleiding om aan die eise van 'n nuwe 

paradigma te voldoen, is dus nodig: "Greater emphasis should be placed on 

the clergy's understanding of contemporary culture, its ability to analyse it, and 

skills needed to make a proper ethical analysis" (eie aksentuering). Daarby is 
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dit nodig dat predikante moet gebruik maak van deskundiges in sy gemeente, 

met ander woorde: 'n nuwe leierskap- en kommunikasiestyl is nodig. 

My waarneming is dat daar 'n behoefte is aan leiding en ontwikkeling en nie 

aan klinkklare antwoorde nie. 

Uit die gesprekke oor diskoerse is nuwe betekenisse gekonstrueer en ek wil 

deur middel van reflekterende vrae die spesifieke betekenisse vir die 

deelnemers eksploreer. In die volgende hoofstuk wil ek dan refleksie doen oor 

die navorsingsgesprekke. 

=-
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HOOFSTUKS 

REFLEKSIE OOR DIE NAVORSINGSGESPREKKE 

1. lnleiding 

In hierdie hoofstuk wil ek saam met die deelnemers reflekteer oar die gesprekke 

wat gevoer is. Die vrae is gerig op refleksie oar die inhoud van vorige 

gesprekke om sodoende verder spesifieke betekenis te konstrueer. 

In die proses van veelvuldige gesprekke is sommige as verkennende gesprekke 

gekonstrueer, maar die meeste het ontwikkel in pastorale sorggesprekke. Daar 

is onder andere gebruik gemaak van dekonstruksie, eksternalisering (reeds in 

hierdie studie gehanteer) en reflektiewe vrae. 

Tydens reflekterende gesprekke word die geleentheid geskep om te reageer op 

interpretasies en aannames. Reflekterende vrae dekonstureer tot 'n groat mate 

die magsdiskoers wat kan ontstaan tussen navorser en gespreksgenote. 

Gespreksgenote kry so die geleentheid om hulle eie betekenisse te konstrueer. 

Reflekterende gesprekke pas dus by die epistemologie van die navorsing 

deurdat daar gedurig nuwe betekenisse gegenereer word. So is "the 

conversation, not the therapist (the) author" (Hoffman 1993: 128). Reflekterende 

vrae ondersteun myns insiens oak die 'not-knowing' posisie van die navorser 

(Anderson & Goolishian 1992) en bemagtig die gespreksgenote om die outeur 

van hulle eie sfories te wees. 

2. Die gebruik van reflekterende vrae in die navorsingsgesprekke 

By 'n volgende gespreksgeleentheid is reflekterende vrae gevra oor die vorige 

gesprekke, byvoorbeeld: Hoe dink jy nou oor jou stelling in verband met die 
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Godheid? Wat het dit vir jou beteken om daaroor te praat? Watter invloed het 

die vorige gesprek gehad oor hoe jy nou dink oor die kerk? 

Johan: 

Marietha: 

Johan: 

Ek het miskien baie sterk oorgekom toe ek gese het dat daar 

verskeie dinge is wat 'n mens die Godheid kan laat bevraagteken. 

Dit het my die Bybel meer met ander oe laat lees. 

Wat het dit vir jou beteken? 

Net maar dat dit goed is om te praat oor hierdie goed. 'n Mens 

loop baie keer met die dinge in jou gemoed, maar jy praat nie 

daaroor nie. Jy sit maar 'n deksel daarop. As jy 'n slag gepraat 

het, sien jy dinge met ander oe. 

Hier was duidelik sprake van nuwe betekenis wat deur sosiale konstruksie wat 

koinoniaal gekonstrueer is. Uit 'n narratiewe benadering ook: "To tell a story is 

to construct one's life" (Pare 1995: 13). 

Johan en Liana is 'n egpaar wat albei Christene is en vir die afgelope ongeveer 

ses jaar al hoe meer kerklik onbetrokke geraak het. Liana se reaksie op die 

vorige gesprek was: "Ek het gevoel ons mis iets, maar ek weet nie wat nie. Ek 

glo nie dis 'n kerk nie." 

Marietha: 

Liana: 

Marietha: 

Liana: 

Hoe is dit vir jou om meer ge"isoleer van 'n kerkgemeenskap te 

wees? 

Ek het dit vir myself uitgemaak. Jou verhouding is tog met die 

rtere, nie met die kerk nie. Ek kan nie meer betrokke wees waar 

daar nie gehoor word en leiding gegee word nie! 

Sou jy op 'n ander manier betrokke by Christene wou wees? 

Ja, ek dink so - miskien in klein groepe. Ook ter wille van die 

kinders. 
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Johan en Liana se dilemma met die dogmatiese en konfessionele leerstellinge 

is gehanteer deurdat hulle hulle losgemaak het van die tradisionele kerk en 

verantwoordelikheid begin aanvaar het vir hulle geloof en houdings. Volgens 

Fowler (1981 :182): "Where genuine movement towards stage 4 is underway 

the person must face certain unavoidable tensions; individuality versus being 

defined by a group ... " 

My interpretasie van die gesprek was dat Johan en Liana beleef het dat hulle 

weer betrek word by mede-Christene. Deur reflekterende vrae het hulle self 

weer bewus geword van leemtes wat hulle ervaar. Die gesprek het duidelik sy 

eie loop geneem en is bepaal deur die deelnemers. Omdat daar ruimte geskep 

is daarvoor, kon deur middel van sosiale konstruksie betekenisvolle 

geloofsgemeenskap gekonstrueer word. In 'n narratiewe sin het 'n alternatiewe 

moontlikheid oopgegaan vir hulle storie met God. 

Na aanleiding van die gesprekke is daar 'n groot moontlikheid dat die egpaar by 

'n selgroep sal inskakel. 

Hierdie gesprek het ook die gevolg gehad dat een van die kinders, Anel, wat 

veertien jaar oud is, en wie se ouers vier jaar gelede geskei is, tot die gesprek 

toegetree het. Tydens 'n gesprek waar die genade van God geeksploreer is, 

het sy met haar eie vrae vorendag gekom, byvoorbeeld: 

"Hoekom was God my nie genadig nie? Hoekom moes my ouers skei?" 

Sy het haar hart oopgemaak en haar hartseer met die groep gedeel. Sommige 

van die groep het saam met haar gehuil, een van die mans het haar 'n drukkie 

gegee en oor die algemeen is waardering uitgespreek dat sy haar verhaal met 

ons gedeel het. Wat vir my opvallend was, was dat niemand haar probeer raad 

gee het nie. Dit was vir my beduidend vir die onderlinge respek en gelykheid 

van die gespreksgenote. My eie refleksie hieroor was dat die groep ontspan en 
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net spontaan reageer omdat die gespreksvoering 'n postmoderne aard gehad 

het wat geen eise aan iemand gestel het om antwoorde te verskaf nie. 

Tydens die volgende gespreksgeleentheid is reflekterende gesprekke ook oor 

die vorige gesprek gevoer. 

Marie het gese: "Dit was vir my een van die hoogtepunte in die sin dat ons 

nader aan mekaar beweeg het en in ander mense se lewe 

kon inbou. Ons is altyd so besig met ons eie dinge." 

Janie: Ja, dit het my weer laat beset hoe bevoorreg en gelukkig 

ons is. 

Ben: Dit het vir ons as gesin baie beteken. 

Ben het voortgegaan om te vertel dat hulle standerd nege-seun, Arno, wat baie 

teruggetrokke is, na die vorige gesprek by die huis genoem het dat dit goed was 

by die groep, maar "niemand luister na my nie". Dit het gelei tot 'n besondere 

gesprek tussen horn en sy ouers in verband met vrae oor die dood van 'n vriend 

'n paar maande tevore. 

Hierdie gesprek het ontwikkel in die proses wat Michael White (1998) noem 

"taking it back". Dit wat ander se stories be"invloed het, word aan hulle 

teruggerapporteer en die uitwerking wat dit op hulle stories het, word weer aan 

die ander gerapporteer. Dit wat Anel vir ons beteken het, is na haar toe 

'teruggeneem'. Arno se ouers se dat Anel horn 'n sleutel gegee het om te praat 

en hulle verhouding is daardeur baie verdiep. 

Ek het vir Anel gevra wat dit vir haar beteken om te hoor wat die groep se. 

Anel: Al het ek gehuil en al was ek skaam, laat dit my nou goed voel. 

Ek voel sterker, ek voel die Here het my gebruik. Dit het my en 

my ma se verhouding ook verbeter. 
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Die reflekterende gesprekke en die "taking back" het Anel bemagtig om haar 

storie op 'n nuwe manier binne God se storie te sien. Ek het Anel gevra of daar 

iets in die groep gebeur het wat dit vir haar makliker gemaak het om te praat. 

Sy het bekend en gemaklik gevoel. Sy het besluit om oop te maak, na 

aanleiding van vorige gesprekke waaruit geblyk het dat niemand jou kan help 

as jy 'n masker dra nie. Dit het beslis gehelp dat dit Christen-vriende is, want 

"my probleme gaan juis oor God se wil en dit het gehelp". 

Weer eens was soos Hoffman dit stel, "the conversation the author ... " en 'n 

indringende gesprek oor vrae random die dood is gevoer (aangehaal deur 

Freedman en Combs 1996:31 ). Dit was veral gerig op die tieners in die groep 

wat onlangs 'n skoolmaat verloor het. Dit was dan ook, volgens hulle, die 

eerste keer wat hulle hulle vrae kon stel. 

Die reflekterende gesprek ontwikkel dus meer in 'n pastorale sorggesprek en 

vanuit die proses van sosiaal-konstruksionistiese navorsing word 

navorsingsgesprekke deur die agenda van die gespreksgenote bepaal. Dit was 

dan ook vir my 'n etiese oorweging dat die agenda nie deur die navorser bepaal 

sal word nie. 

Tydens die reflektering oor die gesprekke het temas na vore gekom waardeur 

ek kennis kon konstrueer oor wat dit moeilik maak om vrae te vra, die spanning 

wat ontstaan tussen die moderne en postmoderne paradigma en die aard van 

geloofsvrae wat gevra word. In die volgende deel wil ek dan dit wat ek geleer 

het, verder toefig. 

3. Wat ek geleer het 

"To research is to learn and to learn is to research" 

(Bawden 1991:19) 
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Hierdie stelling van Bawden het ook vir my waar geword tydens die 

navorsingsproses. Saam met die deelnemers aan die navorsing is daar deur 

die vra van geloofsvrae koinoniaal nuwe betekenis gekonstrueer wat tot groei 

en geldigmaking van ons stories as gelowiges gelei het. 

Uit die aard van die kwalitatiewe navorsing van hierdie studie was die 

doelstelling nie om feitelike data te bekom en tot gevolgtrekkings te kom nie. 

Dit wat ons geleer het, moet dus in die lig van die postmoderne paradigma van 

die navorsing verstaan word. 

3.1 Die konfessionele dilemma maak dit moeilik om vrae te vra 

Tydens die reflekterende gesprek is vrae gevra oor watter faktore dit so moeilik 

maak om eerlike geloofsvrae te vra. Ek het saam met die groep hieroor 

gereflekteer. 

Op my vraag of Tina haar twyfel kan uitspreek binne die kerkgemeenskap, was 

daar antwoorde: 

"Hulle sal haar uitgooi uit die kerk uit!" 

"Dit word mos as godslasterlik beskou as jy anders dink!" 

Die uitwerking van hierdie dogmatiese, konfessionele benadering het ook tot 

uiting gekom toe gese is: "Ek gaan nie meer (kerk toe) nie, ek kan nie meer 

hierdie maklike antwoorde hanteer nie." 

Mense is nie meer tevrede met antwoorde en algemene waarhede wat in die 

konteks van die vrae niksseggend is. Die vervreemding van die kerk tree in 

waar die konfessionaliteit klinkklare en rasionele antwoorde probeer verskaf - of 

glad nie hierdie vrae aanspreek nie. 
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Barend het later in die gesprek genoem dat hy tog een aand random 'n 

braaivleisvuur sy twyfel met 'n predikantsvriend bespreek het. Die vriend se 

antwoord dat hy ook maar soms twyfel, was vir horn waardevol: 

Ba rend: Dis al wat ek nodig gehad het, om te kan praat - iemand wat 

empatie het. 

Ek wou weet watter uitwerking die gesprek op horn gehad het. Hy het s6 

geantwoord: 

"Ek het gedink dis net ek wat so voel, dat daar fout is met my, dat ek dalk nie 'n 

Christen is nie. Ek het baie rustiger gevoel, verlig, kon toe ook makliker praat." 

'n Erfenis van die konfessionele benadering is dus skuldgevoelens as daar van 

die "regte" waarhede verskil word. 

Daar is gesamentlik deur middel van sosiale konstruksie redes gekonstrueer 

hoekom dit dikwels onmoontlik is om moeilike vrae te vra. Die aanhalings uit 

die gesprekke spreek vir hulle self: 

Liana: 

Susan: 

Jy kan dit nie waag nie - jy word as 'n "freak" beskou. 

Ons is grootgemaak om nie te vra nie - en dit was maklik, want 

ons was die uitverkore wit siele. 

Tina: Dit lyk so asof dit met alle Christene goed gaan. 'n "Goeie" 

Theuns: 

Christen het 'n spesifieke beeld wat jou laat voel jy is "uit" as jy 

anders voel. 

Ons dra self maskers, ons maak nie oop nie. Grater eerlikheid sal 

baie doen vir die Christendom. 

Daar is dus duidelik nog sprake van konformisme en gevestigde diskoerse oor 

wie en wat 'n Christen moet wees. My indruk is dat die konfessionele en 
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moderne benadering mense iets ontneem van die vryheid en groei wat daar in 

Christus is. 

Ons het gereflekteer waarom daar binne die groep die vrymoedigheid was om 

vrae te vra. Ben het gese dat dit aanvanklik ook maar moeilik was totdat hy 

gevoel het hy word werklik aanvaar al sou hy verskil. Die deelnemers was dit 

eens dat warmte, aanvaarding en 'n openheid om na mekaar te luister 

noodsaaklik is om ruimte te skep waarbinne indringende geloofsvrae gevra kan 

word. 

In die volgende deel wil ek graag verder reflekteer oor die spanning wat binne 

groepe en gemeenskappe ontstaan as gevolg van die verskillende paradigmas. 

3.2 Spanning as gevolg van 'n moderne en post-moderne paradigma 

Ek wil saam met Steenkamp (1996:753) stem dat beset sal moet word dat "daar 

in die kerk mense is met 'n tipiese moderne kultuur en ander, seker die 

grootste gedeelte, met 'n postmoderne kultuur." Die spanning tussen die 

konfessionele, dogmatiese teenoor die relatiewe en gevoelsmatige is dan ook 

die teelaarde vir verwydering. Voorbeelde van die moderne paradigma is die 

volgende: 

"Ek sal nooit hieroor redeneer of vrae vra nie." 

"As kinders in die huis reg grootword, sal hulle nie vrae vra nie." 

Resepmatige ctntwoorde is egter ook gebruik, byvoorbeeld "Dit is die doel van 

sy dood". 

Die volgende uittreksel uit 'n gesprek dui ook daarop: 

Rolf: God moet kan waar wees vlr my in die tyd van T.V., Internet en 

rekenaars. 

Ben: Maar ons wil God dan manipuleer en ombuig om by ons aan te 

pas? 
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Rolf: Maar God is tog juis die God van T.V. en Internet. 

Een van die vroulike deelnemers het uit die groep onttrek na die eerste gesprek. 

Sy het my kortliks meegedeel dat sy 'n teks uit Esegiel 3 gekry het wat se sy vra 

vermetele vrae. Ek kon slegs 'n kort gesprek met haar voer en aanbied dat ons 

alleen 'n gesprek het. Sy het egter gevoel dis nie nodig nie en ek het dit 

gerespekteer. Dit is duidelik dat postmoderne vrae geweldig bedreigend is vir 

mense wat vasgevang is in moderne denke. 

Die ontologie van die moderne benadering wat absolute waarhede proklameer, 

maak dit baie moeilik, myns insiens, vir postmoderne en moderne benaderings 

om binne een gemeenskap te funksioneer. 

Die wese van die probleem met ontnugtering in die dien van God is daarin 

gesetel dat die metode van God te dien - wat insluit wat om te glo 

(leerstellings) en h6e om Hom te aanbid - voorrang kry bo verhouding en 

gemeenskap met God. As die metode nie die verwagte vervulling oplewer nie, 

is die gevolg ontnugtering. 

(Van Zyl 1989: 13) 

Aansluitend hierby sou ek meer in diepte wou eksploreer hoe die geloofsfases 

soos deur Fowler ( 1981) uiteengesit, binne die groep funksioneer. Dit sou egter 

'n studie op sigself wees en val dus buite die raamwerk van hierdie studie. 

Vervolgens wit ek aandag gee aan wat ons geleer het oor die aard van 

geloofsvrae wat vandag gevra word. 

3.3 Die aard van geloofsvrae wat in die huidige konteks gevra word 

Opsommenderwys is die aard van die geloofsvrae wat uit hierdie ondersoek 

voortgespruit het indringende en eerlike vrae wat nie skroom om die "heilige 
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koeie" en tradisionele opvattings te eksploreer en te bevraagteken nie. Dit is 

vrae wat sterk fokus op hoe die praktyk, die eietydse kultuur en 'n persoonlike 

geloofsbelewenis werklik sinvol byeengebring kan word. 

Die deelnemers aan hierdie navorsing was van mening dat daar baie min ruimte 

bestaan binne die blanke, Afrikaanse kerke om indringende en soms 

ongemaklike geloofsvrae te vra. Die gevolge van hierdie leemte wat ervaar 

word het implikasies op verskillende terreine: 

Die kerk 

Uit 'n postmoderne paradigma is die soeke nie na 'n kerk wat konfessionele 

antwoorde wil verskaf of moeilike geloofsvrae ignoreer nie. Dit is oak nie 

voldoende om te erken dat daar nie antwoorde is nie. As die kerk nie die 

dilemma van gelowiges kan aanspreek nie, lei dit tot vervreemding van die kerk, 

geloofskrisisse en afvalligheid. 

Hoewel daar in kleingroepe of selgemeentes die moontlikheid bestaan om in die 

behoefte van gelowiges te voorsien om geloofsvrae te vra, gebeur dit nie 

vanselfsprekend nie. 

Dit het vir my duidelik geword dat ruimte geskep moet word dat waar gelowiges 

bymekaar is, vrae gevra kan word en mense hulle harte kan oopmaak. Dit 

gebeur nie outomaties omdat Christene saam is nie. Reflekterende gesprekke 

oar die gespre~ke bevestig dit: 

"Dit was vir my 'n hoogtepunt." 

"Dit is soos dit behoort te wees." 

"Dit was die sinvolste aand tot nou." 

"Net om hier saam te praat oar dit wat ans nie verstaan nie, beteken vir my 

meer as 'n diens." 
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Vrae moet dus nie net van die kansel at gehanteer word nie, maar die kerk 

moet die leiding neem en strukture skep waarbinne betekenis koinoniaal 

gekonstrueer kan word. 

Eerder as om gelowiges wat indringende vrae vra as 'n bedreiging te beskou en 

sulke persone te vervreem, bestaan daar myns insiens 'n unieke geleentheid tot 

groei. Gelowiges in 'n postmoderne gemeenskap wil met 'n nuwe eerlikheid 'n 

unieke en sinvolle verhouding met God konstrueer en wil ontsnap uit 'n 

moderne paradigma waar dit maklik is om te konformeer sander om individueel 

betrokke te raak. 

Deur die ko-konstruering van gesprekke het ek geleer dat dit vir die kerk wat sy 

prominensie in die samelewing verloor het, en nou saam met ander instansies 

moet meeding om erkenning, positief en bevrydend kan wees. Die fokus kan 

weer op God gerig word sander voorskrifte van ander instansies. 

Geloof en groei 

Saam met die ander deelnemers het ek beset dat, om veral in die 

geloofsdimensie, modernisties en eksklusief konfessioneel te dink, wesenlike 

gevare inhou vir 'n dinamiese lewende verhouding met God. 

In dieselfde lig kan daar nie aller antwoorde op alle vrae gevind word nie, maar 

antwoorde le juis in 'n persoonlike verhouding met God. Binne daardie storie 

met God kan sin en betekenis gegenereer word wat wel, deur die leiding van 

die Heilige Gees, tot nuwe perspektiewe en vrede lei. Een van die deelnemers 

stel dit so: 

Liana: Dit le tog buite die rede. Elkeen vind berusting deur self te soek 

en self te vind wat vir horn sin uitmaak. 
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Deel van die soeke geskied myns insiens in gesprek met mede-gelowiges waar 

daar saam geworstel word om begrip en geen "kundige" teenwoordig is met al 

die antwoorde nie. 

Ek het weer eens tot die beset gekom hoe belangrik dieptegesprekke met 

medegelowiges is. Waar ons stories met mekaar s'n aansluiting vind binne God 

se storie, word sin, betekenis en kennis gekonstitueer. So word 'preferred 

meanings ... for individuals and communities now' gekonstrueer. 

Die diskoers wat mens uit tradisie en gewoonte kerk toe laat gaan, is myns 

insiens deur die verskuiwings in die samelewing gedekonstrueer. Keuses wat 

nou gedoen word, doen meer aanspraak op die individu. Ek wil in hierdie opsig 

saamstem met Van der Merwe (1996:679) dat dit beteken dat "die toekoms van 

godsdiens nie in die hande is van teoloe wat op verhewe en abstrakte vlak 

gesprek voer met verteenwoordigers van filosofie en wetenskap nie, maar dat 

dit by gewone godsdienstige mense berus". 

Die antwoorde op waarom ons dan vrae moet kan vra, het uit 'n reflekterende 

gesprek gespruit: 

Marietha: 

Barend: 

Marietha: 

Ba rend: 

Wat het dit vir jou beteken om deel te wees van die groep? 

Wei, dit was vir my lekker om 'n slag sander taboes of vrese met 

ander te praat wat oop is daarvoor. Dit is eerlike gesprekke. 

Hoekom is eerlikheid vir jou belangrik? 

Sander eer/ikheid is daar geen groei nie. 

Ten slotte het ek geleer hoe dinamies postmoderne navorsing in sosiale 

konstruksie as epistemologie kan wees. Ek moet bely dat die navorsing oor die 

grense gespeel het van 'n aanvanklike (eng?) doelwit. Geloofsworsteling raak 

so aan die hele spektrum van ons lewens dat deur die narratiewe benadering 

temas na vore gekom het wat belangrike behoeftes binne die groep 

aangespreek het. 
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Daar bestaan nog talle moontlikhede vir eksplorasie binne hierdie diskoers. 

Terselfdertyd is daar binne die aard van die postmoderniteit en binne die aard 

van die doel van die skripsie nuwe betekenisse en kennis gekonstrueer waar 

Christene se stories verweef raak met mekaar s'n en met God s'n. 

Ek sluit af met die besef dat hierdie navorsing ook net 'n perspektief op die 

probleem van veNreemding binne die kerk is: 

"All perspectives are strands in the conversation - not a conversation where 

participants must finally agree on some official view of reality, but where the 

hope of agreement is never lost so long as the conversation lasts." 

(Boyd 1998:312) 
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