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ABSTRACT 
Cognitive restructuring after a spouse’s suicide: A pastoral study 

 
In the past, research has been done on suicide as a phenomenon.  This focus has been 

changed over the years to support the people that have been left behind after the 

suicide has been committed.  This study’s aim is to examine the way in which cognitive 

restructuring can be of use in pastoral care to help a person whose spouse has 

committed suicide to work through her grieving process. 

 

In the exegetical study, the author has used Ecclesiastes 7:1-14 and Psalm 94 in the 

Old Testament, as well as Romans 12:1-2 and 1 Peter 1:13-15 in the New Testament to 

form the basis theory of cognitive restructuring.  Ecclesiastes 7:1-14 motivates believers 

to live through their sorrows by not denying their emotional pain.  The poet of Psalm 94 

finds himself in circumstances in which he could easily believe that God has forsaken 

him.  He argues that God is his shelter, no matter what the circumstances are.  Paul 

calls upon the believers in Romans 12:1-2 to offer, by the mercy of God, their lives to 

him.  They have to let God transform their minds.  Peter says in 1 Peter 1:13-15 that the 

believer must be holy, for God is holy.  Because God has implanted holiness in 

believers, they have to strive to be holy. 

 

In an attempt to broaden the basis theory, the author had to use the theological basis 

theory by examining popular theological pastoral studies.  The grieving process plays a 

major role in the pastoral practice.  It has been clear to the author that this grieving 

process is influenced by negative thoughts, choices and lies that have been believed to 

be the truth, as well as by the truth itself. 

 

As far as the metatheory is concerned, the focus has been on the contribution made by 

disciplines outside theology.  At first, psychology is discussed briefly to determine where 

cognitive restructuring is situated in the broader picture of psychology and psychiatry.  

This is also used to argue the choice of using cognitive restructuring after a spouse’s 

suicide.  Cognitive restructuring as a psychological approach has been discussed, as 
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well as the physiological processing of information in the recalling of this information.  

The phenomenon of suicide, as well as the influence of suicide on the spouse, has been 

discussed.  The author has found that schemes, perception and intuitive thinking have 

been influenced by the reaction of the community, the stigma surrounding suicide and 

the spouse’s own schemes, perceptions and intuitive thinking, and that these all play a 

role in the grieving process of the spouse.  Cognitive restructuring argues against the 

spouse’s schemes, perceptions and intuitive thinking. 

 

The researcher has used six persons who have survived the suicide of their spouses as 

participants in an empirical research to verify, confirm and broaden the abovementioned 

theories.  It has been determined that schemes, perceptions and intuitive thinking are 

present and influence the grieving process of the spouse.  In cases where cognitive 

restructuring has been used, the grieving process of the spouse followed naturally and 

healing was attained. 

 

Following the above research, the researcher has developed a practice theory of 

cognitive restructuring after a spouse’s suicide. 
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OPSOMMING 
 

Kognitiewe herstrukturering na selfmoord van 'n huweliksmaat: ’n Pastorale 
studie 

 

Navorsing is in die verlede gedoen om selfmoord as verskynsel te ondersoek.  In later 

jare het die fokus van die verskynsel verskuif na ondersteuning van die oorlewendes ná 

die selfmoord.  In hierdie studie is nagevors op welke wyse kognitiewe herstrukturering 

in die pastoraat aangewend kan word ten einde die oorlewende huweliksmaat in haar 

rouproses by te staan. 

 

Vier Bybelgedeeltes is ontleed om na te vors watter Skrifperspektiewe aangaande 

kognitiewe herstrukturering gevind kan word ten einde 'n basisteorie daar te stel.  Die 

gedeeltes wat eksegeties ontleed is, is Prediker 7:1-14, Psalm 94:1-23, Romeine 12:1-2 

en 1 Petrus 1:13-16.  Prediker 7:1-14 motiveer die gelowige om nie sy hartseer en 

emosionele pyn te vermy en te ontken nie, maar dit juis te deurleef en te verwerk.  In 

Psalm 94 is die digter se argument dat God ten spyte van sy benarde omstandighede sy 

toevlug bly.  In Romeine 12:1-2 doen Paulus 'n beroep op die gelowige om sy lewe vir 

God op te offer en sy denke deur hom te laat vernuwe.  1 Petrus 1:13-15 verklaar dat 

die gelowige heilig moet wees soos wat God heilig is.  Hierdie heiligheid is 'n gegewe 

wat deur God bewerk is en deur die gelowige nagestreef behoort te word. 

 

As deel van die basisteorie het die navorser ook die teologiese basisteorie ondersoek 

deur na populêre teologiese pastorale geskrifte te verwys.  In die pastorale praktyk speel 

die rouproses 'n belangrike rol.  Hierdie rouproses word deur negatiewe denke, die 

maak van keuses, leuens wat as waarheid aanvaar word, asook die waarheid self, 

beïnvloed. 

 

Ten einde ander vakwetenskappe op die Skrifperspektiewe te laat inspeel, asook op dit 

wat deur pastorale praktyke geleer word, is 'n metateorie vir kognitiewe herstrukturering 

gestel.  Eerstens is psigologie kortliks bespreek om sodoende die plek van kognitiewe 
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herstrukturering en die keuse vir die benadering aan te toon.  Kognitiewe 

herstrukturering as psigologiese benadering is bespreek, gevolg deur 'n beskrywing van 

die wyse waarop die brein fisiologies met inligtingverwerking en die oproep daarvan te 

werk gaan.  Die verskynsel van selfmoord en die redes vir selfmoord word ook hier 

bespreek, asook die effek wat dit op die oorlewende huweliksmaat het.  Daar is 

vasgestel dat skemas, persepsies en intuïtiewe denke as gevolg van die gemeenskap 

se reaksie, stigma rondom selfmoord, asook die oorlewende huweliksmaat se eie 

skemas, persepsie en intuïtiewe denke 'n rol in die persoon se ervaring van haar rou ná 

die selfmoord speel.  Dit is hierdie skemas, persepsies en intuïtiewe denke wat deur 

kognitiewe herstrukturering aangepak behoort te word. 

 

Die navorser het ses oorlewende huweliksmaats van persone wat selfmoord gepleeg 

het, empiries ondersoek om bogenoemde teorieë te kontroleer, te bevestig en aan te 

vul.  Daar is in die studie bevind dat daar wel skemas, persepsies en intuïtiewe denke is 

wat die rouproses van die oorlewende huweliksmaat beïnvloed.  Waar kognitiewe 

herstrukturering plaasgevind het, het die deelnemers se rouproses na heling normaal 

verloop. 

 

Vanuit bogenoemde navorsing het die navorser 'n praktykteorie vir die gebruik van 

kognitiewe herstrukturering na selfmoord van 'n huweliksmaat in die pastoraat ontwerp. 
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Hoofstuk 1 
 

INLEIDING 
 

1.1 Oriëntering en probleemstelling 
 

1.1.1 Die persoon wat selfmoord pleeg 
 
Daar bestaan vrae in die gemoed van die samelewing wanneer ‘n persoon tot die 

daad van selfmoord oorgaan.  Min persone verstaan die aanloop tot selfmoord en die 

redes daarvoor.  Die huweliksmaat van iemand wat selfmoord gepleeg het se vraag 

wat in die hart brand, is waarom die maat tot so ‘n daad oorgegaan het.  Wat is 

selfmoord?  Wat dryf ‘n persoon tot selfmoord?  Barry (2007:147) verwys na die 

definisie van selfmoord.  Volgens hom lui die breë definisie soos volg: 

 
All self-administrated acts, positive or negative, 

that result directly or indirectly in one's death. 

 

Hierdie definisie veronderstel voorkennis van die beplande daad wat tot die persoon 

se dood sal lei.  Pritchard (1996:5) wys daarop dat selfmoord nie net daaroor gaan 

dat iemand homself doodgemaak het nie, maar, belangriker, dat dit die persoon se 

bedoeling moes gewees het om homself dood te maak. 

 

Clinton et al. (2005:335) meld dat die National Institute of Mental Health depressie as 

die leidende faktor in selfmoord aandui.  Voor ‘n persoon byvoorbeeld met major 

depressie-episodes gediagnoseer word, moet hy ten minste vier van die volgende 

simptome vertoon: ‘n verandering in eetpatrone of gewigsverlies; slaaploosheid; 

psigomotoriese aktiwiteit, soos ‘n afname in energievlakke; gevoelens van 

waardeloosheid en skuld; verswakte denkvermoë; afname in konsentrasie; 

besluiteloosheid; en herhalende denke oor dood, selfmoordfantasie en 

selfmoordplanne of selfmoordpogings (American Psychiatric Association, 2002:349).  
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So ‘n psigiese disfunksie beïnvloed ‘n persoon se denke sodanig dat hy nie die 

vermoë het om vir ‘n bepaalde probleem ‘n positiewe oplossing te kan vind nie.  Dit 

begin vir die persoon lyk asof selfmoord die enigste uitweg uit sy probleem is (Clinton 

et al., 2005:335). 

 

Gedagtes aan dood en selfmoord wissel tussen denke dat ander beter af sal wees 

sonder die persoon, tot denke oor selfmoord en selfs planne wat beraam word om 

selfmoord te pleeg.  Alhoewel hierdie denke met selfmoord geassosieer word, is dit 

nie ‘n uitgemaakte saak dat ‘n persoon met depressie noodwendig selfmoord gaan 

pleeg nie (American Psychiatric Association, 2002:351).  Tog is dit interessant dat 

Morgan Parker opmerk dat die meeste selfmoorde gedurende die maand plaasvind 

waarin die lente aanbreek of wanneer die persoon met vakansie gaan (vgl. Clemons, 

1990:41).  Die rede hiervoor is dat die depressielyer byvoorbeeld nie kontraste kan 

hanteer nie: die vaal van die winter teenoor die kleure van die lente, asook die 

gejaagde lewe van werk teenoor 'n totale ontspanne atmosfeer van 'n vakansie. 

 

1.1.2 Selfmoord se effek op die eggenoot/eggenote 
 

Om ‘n huweliksmaat aan die dood af te staan is as gevolg van die verlies traumaties.  

Om ‘n huweliksmaat aan die dood af te staan as gevolg van selfmoord, verdubbel die 

trauma.  Volgens Organ (2009:2) is die trauma om ‘n huweliksmaat op hierdie wyse 

aan die dood af te staan uniek, kompleks en baie moeilik. 

 

Waar dood ingetree het, kom die gewone elemente van rou normaalweg by die 

huweliksmaat voor, naamlik skuldgevoel, woede en 'n gevoel van verwerping.  

Hierdie elemente van rou word net meer intensief en deurmekaar beleef in gevalle 

waar 'n persoon selfmoord gepleeg het.  Dit is gewoonlik die intensionele aard van 

die selfmoord wat dit so moeilik maak om te aanvaar.  Die oorlewende eggenote het 

nie net haar eie vrese, angs, verwardheid en skuldgevoel om te verwerk nie, maar 

ook dié van die gemeenskap wat met verdwasing na haar kyk (Clinton et al., 

2005:357). 
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'n Werklikheid wat in die pastoraat ernstig opgeneem behoort te word, is die feit dat 

persone, individueel en kollektief, denke oor die dood vermy.  Mense aanvaar die feit 

dat die dood 'n werklikheid is, maar hulle aanvaar nie dat dit hul huidige bestaan 

behoort te beïnvloed nie (Barry, 2007:12).  Wanneer die dood dan intree, veroorsaak 

dit trauma weens die verlies.  Wat jy glo, maak jou óf gelukkig óf ongelukkig, kan vir 

jou trauma veroorsaak of jou daarvan genees (Backus & Chapian, 2000:21). 

 

Herbst (2008:96) verwys na 'n definisie van trauma soos volg: 

 
Wat beleef was as 'n veilige milieu, is nie meer veilig nie.  Wat beleef was as 'n 

voorspelbare lewe, is nie meer so voorspelbaar nie. 

 
Die persoon in trauma se lewe is omvergegooi  ̶  niks maak meer sin nie.  Wanneer 

dood die lewe van ‘n persoon aanraak, is dit 'n werklikheid wat nie tevore beskou is 

as deel van sy lewe nie.  Sy veilige milieu is nie meer veilig nie.  Daarom beleef die 

persoon trauma wat met al die vorme van rou geassosieer word.  Daar is min mense 

wat hulle van 'n selfmoordgeval kan distansieer.  Volgens Pritchard (1996:2) is die 

gemene faktor in die selfmoord van ‘n huweliksmaat altyd 'n gevoel van verwerping.  

Die vraag waarom die persoon dit aan die huweliksmaat of die familie kon doen, is 

altyd teenwoordig. 

 

Wanneer ‘n persoon ‘n groot verlies beleef, gaan hy deur verskeie reaksies.  In haar 

standaardwerk oor dood en rou beskryf Kübler-Ross (1989:34-121) die vyf klassieke 

rou-reaksies ná ‘n groot verlies soos volg: 

 

• Ontkenning: Die persoon weier om te glo wat besig is om met hom te gebeur. 

• Woede: Dit is ‘n woede-reaksie teenoor byvoorbeeld ‘n persoon, persone of ‘n 

instansie.  Dikwels gaan dit ook gepaard met woede teenoor God wat die krisis 

toegelaat het. 
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• Onderhandeling: Hierdie fase gaan dikwels gepaard met ‘n kombinasie van 

vals en egte skuldgevoelens. 

• Depressie (of egte rou): Hierdie aspek is uiters noodsaaklik.  Persone wat ‘n 

groot verlies ervaar het, moet emosioneel daaraan kan uiting gee (onder andere 

deur te kan huil).  Indien daar nie hieraan uiting gegee word nie, kan dit tot ‘n lae 

vlak van depressie lei wat jare kan voortduur. 

• Aanvaarding: Hierdie fase is gewoonlik die logiese gevolg nadat die fases van 

ontkenning, eksterne woede, interne woede en ware rou deurgewerk is.  ‘n 

Passie vir die lewe word nou ervaar. 

 

Volgens Reddy (2001:21) het hartseer en spanning ook 'n groot impak op die 

kognitiewe.  Die denke van iemand wat onlangs trauma beleef het, is byvoorbeeld 

minder ruim, minder selfraadplegend en minder emosioneel.  Hierdie kenmerke word 

as die resultaat geag van ‘n strategie van vermyding en verhoogde beheer van die 

denke.  Hartseer en spanning veroorsaak dat die persoon destruktiewe leuens 

aangaande homself glo, wat weer psigiese versteurings veroorsaak (Thurman, 

2002:5). 

  

1.1.3 Pastorale begeleiding 
 

Backus en Chapian (2000:16) verwys na Descartes se gewilde uitspraak: “I think, 

therefore I am.” Hulle wys dan op Marcus Aurelius wat hierdie uitspraak verander het 

na “I think in order to determine the way I am”. 

 

Hiermee wou Aurelius aandui dat die emosies van ‘n mens nie die produk van 

omstandighede is nie, maar dat sy/haar emosies bepaal word deur hoe ‘n persoon 

oor die omstandighede dink.  Spreuke 4:23 in die Bybel (1983) sê: “Wees veral 

versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” 

 

In Skrifgedeeltes soos Spreuke leer die Bybel dat gevoelens van die mens, sy passie 

en sy optrede deur sy denke bepaal word (vgl. Backus & Chapian, 2000:16).  Die 
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uitkoms van Christelike berading is om die beradene konstruktief te help verander.  

Die verandering behels die vermoë om anders te dink, anders te voel en om anders 

op te tree met 'n doelgerigte plan (Clinton et al., 2005:79).  Reinecke (2003:5) toon 

aan dat die doel van pastorale berading verandering en gelykvormigheid aan die 

beeld van Jesus Christus is.  Hierin staan drie aspekte sentraal in pastorale 

begeleiding, naamlik beïnvloeding, verandering en vernuwing. 

 

Leuens wat deur die persoon oor homself geglo word en aan bepaalde emosionele 

ervarings gekoppel is, is die direkte oorsaak van psigiese ongesteldhede.  Hierdie 

leuens veroorsaak die destruktiewe optredes waarin die persoon homself telkemale 

bevind (Backus & Chapian, 2000:17).  Sulke emosionele ervarings kan telkens weer 

herroep word en kan deur die persoon wat die trauma beleef het, herinterpreteer 

word; nuwe waarde kan dan aan die ervaring gekoppel word.  Hoe meer die persoon 

die emosionele ervaring herroep, hoe meer kan inligting oor die gebeure na vore 

kom.  Nuwe inligting kan aan die gebeure gekoppel word sodat die persoon ‘n ander 

emosionele waarde aan die gebeure koppel.  Hierdie herroeping van die gebeure 

gaan deur stadiums en vind oor ‘n tydperk plaas (Omdahl, 1995:236).  Herbst 

(2008:91) merk op dat dit vir die beradene belangrik is om te besef dat hy deur 'n 

proses van rou met verskillende fases sal moet beweeg ten einde emosioneel heel te 

word.  Wanneer die beradene by een van hierdie fases vassteek, moet hy daardeur 

begelei word om die rouproses weer aan die gang te sit.  Die persoon se denke oor 

sy ervaring moet verander en daarvoor is kognitiewe herstrukturering op die denke 

gefokus (Hersen & Gross, 2008:695). 

 

1.1.4 Kognitiewe herstrukturering 
 

Die persoon se denke oor die huweliksmaat se selfmoord en die redes wat hy aan 

die selfmoord koppel, moet doelbewus getakel word.  Die vraag is egter of die denke 

en emosie oor die huweliksmaat se selfmoord kan verander. 
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Een van die groot vrae wat psigologie oor die algemeen met betrekking tot emosies 

stel, is of dit kognitief van aard is.  In psigologie word geleer dat ŉ persoon nie 

noodwendig oor die vaardigheid hoef te beskik om te besluit watter emosie hy aan 

watter gebeure gaan koppel nie, want die brein speel ŉ groot rol om gebeure aan 

bepaalde emosies te koppel (Reddy, 2001:21).  Wanneer gebeure in ’n persoon se 

lewe plaasvind, doen hy iets daarmee.  Hy beskryf dit, evalueer dit, maak reëls 

daarvoor, of hy maak aannames wat gebaseer is op die beskrywing of evaluasie van 

die gebeure.  Dit gebeur alles in die onderbewussyn (Sharoff, 2002:11).  Schiraldi 

(2009:195) wys daarop dat alle persone tog realisties oor traumatiese gebeure kan 

dink, maar dat dit soms gebeur dat die persoon se outomatiese denke versteur raak, 

of dat hy onnodig negatief reageer.  Dit gebeur so vinnig dat die persoon dit nie eers 

agterkom nie.  Die meeste persone ervaar emosionele, verhoudings- en geestelike 

probleme as gevolg van die leuens wat hulle oor hulself glo (Thurman, 2002:5).  Dit 

is belangrik in die sin dat ‘n persoon se emosionele reaksie, asook sy optrede, in ‘n 

bepaalde situasie grootliks bepaal word deur hoe hy die situasie sien, dit interpreteer 

en dan betekenis daaraan gee (Corsini & Wedding, 1995:236). 

 

Geheue speel ‘n belangrike rol met betrekking tot die belewenis van die hede  ̶  geen 

persoon leef los van sy eie verlede nie.  Die verlede is 'n integrale deel van die lewe; 

dit is in die geheuebank van die brein opgeneem en is daar aan die werk.  Hierdie 

geheue rondom die verlede het gevolglik ‘n groot invloed op konsepte, gevoelens en 

verhoudings waarmee daar in die hede gehandel word.  Persone se geheue word 

dikwels in ‘n groot mate in beslag geneem deur traumatiese ervarings en daarom 

beleef hulle versteurde emosies in die hede (Seamands, 2003:12).  Hierdie 

versteurde emosies is die gevolg van geheue oor die gebeure wat verkeerd 

geïnterpreteer is en vals gevolgtrekkings waartoe daar tydens ‘n traumatiese 

ervaring gekom is (Schiraldi, 2009:194). 

 

Vreesreaksie in die brein is baie sterk.  Dit moet so wees, want dit beskerm die 

persoon teen gevare deurdat die brein soortgelyke trauma van die verlede onthou.  

Wanneer ŉ sein deur die brein ervaar word wat met die vorige situasie verband hou, 
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waarsku dit die persoon en vrees ontstaan (Le Doux & Phelps, 2004:161).  

Kognitiewe terapie beklemtoon daarom die persoon se onderriggeskiedenis, asook 

belangrike gebeurtenisse in sy lewe (Corsini & Wedding, 1995:238). 

 

‘n Belangrike stap in die genesingsproses is egter om te leer dat ŉ bepaalde sein nie 

meer gevaar inhou of die bepaalde breinpatroon hoef te volg nie.  Onnodige 

vreesreaksie kan die persoon se gewone gang van die lewe negatief beïnvloed en 

belemmer.  Hierdie onnodige ervarings van vrees kan intense gevolge hê, soos 

byvoorbeeld fobies, posttraumatiese versteuring en angsversteurings.  Dit is 

gevolglik nodig om hierdie versteurde vreesreaksie te hanteer deur ‘n proses van 

kognitiewe herstrukturering waardeur die teendeel van hierdie response aangeleer 

word (Le Doux & Phelps, 2004:161).  Buckus en Chapian (2000:17) dui aan dat die 

waarhede en leuens wat persone oor hulself glo, bepalend is vir hul emosionele 

lewe.  Hierdie waarhede en leuens moet ontdek en aangepas word in die proses van 

kognitiewe herstrukturering. 

 

Kognitiewe terapie is gebaseer op ‘n teorie van persoonlikheid waarin dit gestel word 

dat die wyse waarop ‘n persoon dink, grootliks die wyse bepaal waarop hy sal voel 

en optree (Corsini & Wedding, 1995:229).  Schiraldi (2009:194) gee 'n definisie vir 

kognitiewe terapie waarby kognitiewe herstrukturering ingesluit is: 

 

Kognitiewe terapie help die beradene om onproduktiewe gedagtes te stop, 

te identifiseer en te vervang met meer funksionele gedagtes. 

 

Kognitiewe herstrukturering stel die persoon derhalwe in staat om sy irrasionele 

denke oor bepaalde gebeure met rasionele denke te vervang.  Anders gesê, die 

leuen moet deur die waarheid vervang word (Thurman, 2002:8).  Die rasionaal agter 

kognitiewe herstrukturering is om die persoon te oortuig dat: 

• selfspraak die persoon se vermoë verbeter; en 

• neerhalende opmerkings teenoor homself hom emosioneel gespanne maak 

(Schiraldi, 2009:194). 
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Die persoon moet daarmee rekening hou dat sy gemoed deur selfspraak aangedryf 

word en dat hierdie selfspraak as gevolg daarvan beheer het oor dit wat hy van ‘n 

bepaalde omstandigheid ervaar (American Community Corrections Institute, 2009:2).  

Denke moet ‘n betekenisvolle uitwerking hê op die persoon se reaksie op gebeure.  

Kognitiewe terapie help die persoon om halt te roep, onproduktiewe denke te 

identifiseer en dit met funksionele denke te vervang (Schiraldi, 2009:194).  Joubert 

(2010:4) is van mening dat ‘n persoon die gevoelens wat hy gaan ervaar, kan kies.  

Hy kan die mite wat sê dat ‘n persoon nie in beheer van sy emosies is nie, met logika 

beveg.  Die term wat die skrywer gebruik, is ‘logic-syllogism’ (logika-sillogisme).  ‘n 

‘Logic-syllogism’ waarin die ‘major premise’ (hoofpremis) en die ‘minor premise’ 

(mindere premis) ooreenstem, is soos volg: 

 
Major premise: I can control my thoughts. 

Minor premise: My feelings come from my thoughts. 

Conclusion: I can control my thoughts. 

 

Dit blyk dat kognitiewe herstrukturering in die pastorale begeleiding die huweliksmaat 

van ‘n persoon wat selfmoord gepleeg het, kan help ten einde onproduktiewe denke 

te identifiseer en dit met funksionele denke te vervang. 

 
1.2 Die behoefte aan verdere bydraes 
 

'n Uitgebreide bibliografiese soektog is uitgevoer deur gebruikmaking van die 

volgende databasisse: 

 

RSAT en NEXUSVIEWE (Tydskrifartikels) 

PSYCINFO 
GKPV 
ATLA (Religious data base) 

RGN (Verhandelings en proefskrifte) 
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Hierdie soektog het die volgende opgelewer: 

• In 'n artikel in In die Skriflig (Breed & De Klerk, 2007) word die gevolge van selfmoord 

op die agtergeblewenes ondersoek. 

• In Brittanje het Marieke de Groot en ander skrywers (De Groot et al., 2007) die tema 

“Cognitive behaviour therapy to prevent complicated grief among relatives and 

spouses bereaved by suicide: Cluster randomized controlled trial" ondersoek, waarin 

hulle ondersoek instel na die verskil tussen 'n groep wat kognitiewe terapie 

ondergaan ná 'n familielid se selfmoord en 'n groep wat nie terapie ondergaan nie.  

• In die praktiese teologie is daar 'n studie onderweg met die volgende tema: 

“Counseling skills in care for family and marriage, care focused on terminal illness 

(HIV patients), care focused on suicidal behaviour, violence and abuse” (Maistry, 

2008). 

 

Pritchard (1996:34) beskou selfmoord, selfmoordneiging en selfmoordpoging as 

verskillende temas. Volgens die skrywer sal die emosionele verwondheid van die 

huweliksmaat as gevolg daarvan ook anders lyk onder elke tema se omstandighede.  

Daar is navorsing gedoen oor die tema van selfmoord en die gevolge daarvan op die 

naaste familie, naamlik dié van Maistry (2008) en De Groot et al. (2007), maar dit is 

meer ondersoekend van aard.  As pastorale studie verdien die onderwerp van 

"kognitiewe herstrukturering na selfmoord van 'n huweliksmaat", met die klem op die 

kognitiewe herstrukturering, indringende ondersoek ten einde riglyne te voorsien 

waarvolgens die agtergeblewe huweliksmaat tot heling begelei kan word. 

 

1.3 Navorsingsvraag 
 

Watter rol kan kognitiewe herstrukturering speel in die pastorale begeleiding van 'n 

persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het? 
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1.3.1 Verdere vrae 
 

Watter perspektiewe bied die Skrif om tot vernuwende insigte te kom wat betref die 

kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het? 

 

Watter perspektiewe bied ander pastorale modelle om tot vernuwende insigte te kom 

wat betref die kognitiewe herstrukturering van ‘n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het? 

 

Watter perspektiewe bied die deelwetenskappe wat kan bydra tot die kognitiewe 

herstrukturering van 'n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het? 

 

Watter bydrae kan ‘n kwalitatiewe empiriese ondersoek lewer om tot vernuwende 

insigte te kom wat betref die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het? 

 

Watter prakties-teologiese model kan ontwikkel word vir pastorale begeleiding met 

behulp van kognitiewe herstrukturering by die persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het? 

 

1.4 Doelstelling en doelwitte 
 

1.4.1 Doelstelling 
 

Die doelstelling van hierdie studie is om ondersoek in te stel na die rol van 

kognitiewe herstrukturering in die pastorale begeleiding van 'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 
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1.4.2 Doelwitte 
 

• Om perspektiewe uit die Skrif na te vors wat tot verruimende insigte kan lei ten 

opsigte van die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het. 

 

• Om perspektiewe uit ander pastorale modelle na te vors wat tot verruimende 

insigte kan lei ten opsigte van die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie 

se huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 

 

• Om vas te stel in watter mate die deelwetenskappe verhelderende perspektiewe 

bied tot die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het. 

 

• Om deur middel van ‘n kwalitatiewe empiriese ondersoek vas te stel watter 

vernuwende insigte tot die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het, na vore kom. 

 

• Om 'n praktykteoretiese model te formuleer waarvolgens kognitiewe 

herstrukturering in die pastorale begeleiding van 'n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het, toegepas kan word. 

 

1.5 Sentrale teoretiese argument 

 

Kognitiewe herstrukturering speel ‘n groot rol in die pastorale begeleiding van ’n 

persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 

 

1.6 Metodologie 
 

Die hermeneutiese uitgangspunte van die Reformatoriese tradisie wat onder meer 

behels dat die Bybel die ewige, altyd geldende Woord van God is, verstaan moet 
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word binne die skopus van die geheel, deursigtig is en sy eie verklaarder is (Lotter, 

1993:11), sal as vertrekpunt vir hierdie studie dien. 
 

Daar bestaan verskillende raamwerke (‘modelle’) vir die praktiese teologie wat aan 

die navorser bekend is, soos vervolgens aangetoon sal word.  Die punt van 

ooreenstemming van al die modelle is dat daar ‘n komponent is wat die Skrif, 

Christelike tradisie en hermeneutiek behels, asook dat die literatuur- en empiriese 

navorsing in ‘n volgende komponent verteenwoordig word (hetsy gesamentlik of 

afsonderlik), en dat daar tot ‘n vorm van ‘n ‘model’ of ‘praktykvorming’ gekom word. 

 

Die modelle wat in praktiese teologie bestaan, is die volgende: 

 

Osmer 
Osmer (2008:4) wys daarop dat praktiese teologie aan vier stappe in die 

hermeneutiese sirkel of spiraal aandag gee.  Hy beskryf dit soos volg: 

• Beskrywend empiries 

• Verklarend 

• Normatief 

• Pragmaties 
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Heitink 

 
 

Figuur 1: Heitink (1999:178 e.v.) 

 

Lotter 

 
Figuur2: Lotter (2007:4) 

 
 

 

REGULATIEWE 

SIRKEL 

HERMENEUTIESE 

SIRKEL 

 

EMPIRIESE 

SIRKEL 

 

Skrifperspektiewe 

Eksegese 
Konteks 
Literatuur 
Empiriese 

 

Pastoraal-teologiese model 
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Zerfass 

 
Figuur 3: Model van Zerfass (Heyns & Pieterse, 1998:37) 

 

Getz 
Die model van lense wat deur Getz (1980:16; vgl. ook Getz en Wall, 2000:24-34) 

voorgestel word, is suksesvol gebruik in studies aan die Noordwes-Universiteit 

(Botha, 2004:9; Olivier, 2006:7), alhoewel dit nie ’n erkende prakties-teologiese 

model is nie.  Die model van Getz word hieronder aangedui:  

 
Figuur 4: Getz (1980:16) 

 Praxis 1 
Ou praktyk 

Teologiese tradisie 
(basisteorie) 

Praktykteorie 

 Praxis 2 
Nuwe praktyk 

Situasie-analise 
(metateorie) 

 

Toekoms- 

strategie 

Wat die 
Woord sê 

Skriftuurlike     Historiese           Kulturele 
lens             lens          lens     
(Ewig)        (Verlede)         (Hede) 
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1.6.1 Basis-, meta- en praktykteorieë 
 

In hierdie studie word daar van die model gebruik gemaak wat Zerfass (1974:166) vir 

die praktiese teologie ontwerp het vanweë die omvattendheid van bogenoemde 

model (Heyns & Pieterse, 1998:38-39; Venter, 1995:181-202).  Hierdie model behels 

die vorming van basisteorieë uit die teologiese tradisie, die vorming van metateorieë 

uit onder andere die hulpwetenskappe en ’n ordening van die resultate uit beide 

velde in ’n hermeneutiese wisselwerking met die doel om ’n praktykteorie te ontwerp. 

 

Dit blyk dat die basiese komponente van dit wat ondersoek word, by al die modelle 

voorkom, maar met verskillende benamings en nuanses.  Die basiese komponente is 

die volgende: die Bybelse (basisteoretiese), ander dissiplines (metateoretiese) en 

toepassing in die praktyk (praktykteoretiese).  Getz (1980 en 2000) verdeel die 

metateoretiese in die historiese en kulturele lense. 

 

De Wet (2006:84) beredeneer die meriete van Zerfass se model en dui aan dat die 

benutting van die basiese struktuur van Zerfass se model om die Christelik-kerklike 

handelingspraksis te korrigeer, slegs voordelig kan wees vir ’n prakties-teologiese 

studie wat ten doel het om die huidige handelingspraksis reg te stel. 

 

Die model van Zerfass soos hierbo aangetoon, met die motivering wat daarmee 

saamgaan, word derhalwe in die verdere ontplooiing van die studie gebruik. 

 

Basisteoretiese perspektiewe 
 

• Eksegese van geselekteerde Bybelgedeeltes volgens die grammaties-historiese 

metode (De Klerk & J van Rensburg, 2005) word beoog.  Woord-eksegese met 

behulp van komponensiële analise, waar daar gebruik gemaak word van die 

gegewens van Louw en Nida (1989), asook VanGemeren (1997), sal ook gedoen 
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word.  Die hermeneutiese reëls waarvolgens die Skrif-ondersoek gedoen sal 

word, is dié wat deur Coetzee (1990:15-30) aangedui is. 

 

• Die volgende Bybelgedeeltes is vir eksegese geselekteer: 

Ou Testament: 
Prediker 7:1-14 (Erkenning van emosionele seer wat tot genesing lei) Die 

Prediker speel plesier en hartseer teenoor mekaar af.  Dit is beter wanneer 

mense hul emosies verwerk as wanneer hulle dit ontken en agter plesier 

wegsteek. 

 
Psalm 94:1-23 (Kom, Regter van die aarde) Die digter beleef dat dit goed gaan 

met die een wat deur die Here geleer word en vir wie die Here rus gee na 

teëspoed. 

 

Nuwe Testament 
Romeine 12:1-2 (Die nuwe lewe in Christus) Paulus doen 'n beroep op 

gelowiges om hulle denke deur God te laat vernuwe.  Wanneer hulle dit doen, 

kan hulle God se wil ken. 

 
1 Petrus 1:13-16 (Oproep om heilig te lewe) Gelowiges moet as gehoorsame 

kinders van God lewe.  Hulle kan nie volgens hul begeertes lewe nie.  Om heilig 

te lewe is 'n verantwoordelikheid wat die gelowige het.  Dit verg inspanning en 

beheer oor emosies en denke.  Wanneer die persoon se huweliksmaat selfmoord 

pleeg, is dit belangrik om nie aan emosies oor te gee nie, maar beheer te neem 

en ook die verantwoordelikheid te besit om anders te dink oor haar bepaalde 

omstandighede. 

 

Die gebruik van rekenaargesteunde databasis-soektogte word vir die doeleindes van 

‘n literatuurstudie beoog om vas te stel wat die rol van die huidige kerklike praktyk, 

kerklike tradisie (soos onder andere blyk uit die Kerkgeskiedenis en ander teologiese 
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dissiplines soos Praktiese Teologie) en Bybelse interpretasie in die verlede was ten 

opsigte van berading aan 'n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 
 

 Metateoretiese perspektiewe 
 

• ‘n Literatuurstudie word beoog om die bydraes van ander vakdissiplines, soos 

Psigologie, rondom hierdie tema te verdiskonteer. 
 

• ‘n Kwalitatiewe empiriese studie word gebruik ten einde vas te stel watter 

verruimende insigte na vore kom met betrekking tot hierdie tema. 

 

 Praktykteoretiese perspektiewe 
 

Uit bostaande gegewens sal ‘n praktykteoretiese model geformuleer word vir 

pastorale begeleiding deur middel van kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord 

van 'n huweliksmaat.  Hierdie model sal getoets word aan die situasie-analise, 

teologiese oorlewering en aan toepaslike, geselekteerde Skrifgedeeltes en 

Skrifbeginsels.  Dit sal dan ook as uiteindelike resultaat dien van die interaksie 

tussen basisteoretiese en metateoretiese perspektiewe om tot die voorstel van die 

praktykteorie te kom in die vorm van ‘n bevrydingsmodel.  

 

Ander tegniese aspekte 
 

• Vir die afkorting van Bybelboekname sal daar gebruik gemaak word van die 

algemeen erkende afkortings soos voorgestel deur die Taalkommissie in die 

negende uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (2002).  

• Waar die geslagsvorm ‘hy/hom’ in die studie aangedui word, verteenwoordig dit 

ook die vroulike geslag vorm ‘sy/haar’ en andersom. 

• Die terme ‘kliënt’, ‘pasiënt’, ‘beradene’, ‘persoon’ en ‘individu’ word afwisselend 

gebruik vir die persoon wat behandeling, berading of terapie ontvang. 
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• Die terme ‘terapeut’ en ‘berader’ word afwisselend gebruik vir die persoon wat 

behandeling, berading of terapie aanbied. 

 
1.7 Hoofstukindeling 

 

• Hoofstuk 1: Inleiding 

 

Basisteoretiese perspektiewe op die kognitiewe herstrukturering van 'n 
persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het 
 
 
• Hoofstuk 2: Skriftuurlike beginsels en riglyne 

 

• Hoofstuk 3: Perspektiewe ten opsigte van ander pastorale modelle 

 
Metateoretiese perspektiewe op die kognitiewe herstrukturering van 'n 
persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het 

 

• Hoofstuk 4: Evaluering van bydraes uit ander vakdissiplines 

 

• Hoofstuk 5: Resultate van empiriese navorsing 

 

Praktykteoretiese perspektiewe op die kognitiewe herstrukturering van 'n 
persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het 
 
• Hoofstuk 6: Formulering van praktykteoretiese model 
 
• Hoofstuk 7: Finale gevolgtrekkings 
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1.8 Skematiese voorstelling 
 

Probleemstelling Doelstelling en 
doelwitte 

Metodologie 

Watter rol speel 

kognitiewe 

herstrukturering in die 

pastorale begeleiding van 

'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het? 

 

Om 'n ondersoek te doen 

na die rol van kognitiewe 

herstrukturering in die 

pastorale begeleiding van 

'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

 

 

Die Gereformeerde tradisie sal 

dien as vertrekpunt vir hierdie 

studie en die algemene 

benadering sal in 

ooreenstemming wees met die 

beginsels van die metode van 

Zerfass (1974:164). 

Watter perspektiewe bied 

die Skrif om tot 

vernuwende insigte te 

kom wat betref die 

kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het? 

 

Om perspektiewe uit die 

Skrif na te vors wat tot 

verruimende insigte kan 

lei ten opsigte van die 

kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

 

Eksegese van geselekteerde 

Bybelgedeeltes volgens die 

grammaties-historiese metode 

(De Klerk & Van Rensburg, 

2005) word beoog.  Woord-

eksegese met behulp van 

komponensiële analise waarin 

daar gebruik gemaak word van 

die gegewens van Louw en 

Nida (1989), asook 

VanGemeren (1997), sal ook 

gedoen word.  Die 

hermeneutiese reëls 

waarvolgens die 

Skrifondersoek gedoen sal 

word, is soos deur Coetzee 

(1990:15-30) aangedui. 
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Watter perspektief kan 

ander pastorale modelle 

bied ten einde 'n persoon 

wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het 

deur middel van 

kognitiewe terapie tot 

heelheid te begelei? 

 

Om vas te stel in watter 

mate pastorale modelle 

verruimend kan inwerk in 

die kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

As deel van die basisteorie sal 

daar ook aandag gegee word 

aan ‘n aantal pastoraalgerigte 

psigologiese perspektiewe met 

betrekking tot die kognitiewe 

herstrukturering van 'n persoon 

wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

Watter perspektiewe bied 

die hulpwetenskappe wat 

kan bydrae tot die 

kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het? 

 

Om vas te stel in watter 

mate die 

hulpwetenskappe 

verhelderende 

perspektiewe bied tot die 

kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

 

‘n Literatuurstudie met 

gebruikmaking van 

rekenaargesteunde databasis-

soektogte sal uitgevoer word. 

  

 

Watter bydrae kan ‘n 

empiriese ondersoek 

lewer om vernuwende 

insigte te verkry in die 

kognitiewe 

herstrukturering van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het? 

 

Om deur middel van ‘n 

empiriese ondersoek vas 

te stel of daar 

vernuwende insigte 

betreffende hierdie 

aangeleentheid na vore 

kom. 

 

Om deur middel van ‘n 

empiriese ondersoek vas te 

stel of daar vernuwende insigte 

betreffende hierdie 

aangeleentheid na vore kom. 
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Watter praktykteoretiese 

riglyne kan geformuleer 

word om kognitiewe 

herstrukturering toe te pas 

in die pastorale 

begeleiding van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het? 

 

 

 

Om ’n praktykteoretiese 

model te formuleer 

waarvolgens kognitiewe 

herstrukturering toegepas 

kan word in die pastorale 

begeleiding van 'n 

persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

 

 

 

Daar sal ‘n hermeneutiese 

wisselwerking plaasvind tussen 

basisteorie en metateorie om 

uiteindelik ‘n praktykteoretiese 

model te formuleer 

waarvolgens kognitiewe 

herstrukturering toegepas kan 

word in die pastorale 

begeleiding van 'n persoon wie 

se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 
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Hoofstuk 2 
BASISTEORETIESE PERSPEKTIEWE 

 
2.1 Inleiding 

 
2.1.1 Oriëntering 

 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om vanuit die Skrif en ander teologiese 

insigte basisteoretiese perspektiewe in praktiese teologie te identifiseer met 

betrekking tot kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van 'n huweliksmaat.  

Vanuit die basisteorie sal daar later in hermeneutiese samehang met die situasie-

analise en die metateorie ‘n aangepaste praktiesteologiese model vir kognitiewe 

herstrukturering ná die selfmoord van 'n huweliksmaat ontwerp word.  Die doel van 

hierdie hoofstuk is om perspektiewe uit die Skrif na te vors wat tot verruimende 

insigte kan lei ten opsigte van die kognitiewe herstrukturering van 'n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het.  Dit word gedoen deur die metode wat Janse 

van Rensburg en De Klerk (2005) voorskryf deur die eksegese van geselekteerde 

Bybelgedeeltes volgens die grammaties-historiese metode.  Om hierdie rede fokus 

die Bybeltekste wat gekies is nie op selfmoord nie, maar eerder op die wyse waarop 

God die persoon wie se denke verward, negatief en deurmekaar is as gevolg van die 

trauma wat hy beleef met die verlies aan die huweliksmaat, bystaan en sy denke wil 

vernuwe. 

 

2.1.2 Basisteorie 
 

Lotter  (2007:4) verwys na Zerfass se model vir praktiese teologie wat vanuit ‘n 

huidige praksis beweeg, die teologiese tradisie bestudeer,’n literatuurstudie 
doen, ‘n analise vanuit die situasie doen en dan ‘n nuwe praksis ontwerp waarin 

bogenoemde aspekte geïntegreer en in die praktyk gebruik kan word.  Volgens 

Zerfass word die basisteorie uit die teologiese tradisie gevorm (Heyns & Pieterse, 

1998:38-39; Venter, 1995:181-202).  ‘n Basisteorie vir ‘n pastorale model behels die 
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interpretasie van Bybelse norme, waardes en kriteria van die mens se optrede ten 

opsigte van ‘n spesifieke studieveld binne die raamwerk van pastorale berading 

(Schoeman, 2005:14).  Venter (1993:247) beskryf ‘n basisteorie as die ontginning 

van teologiese vertrekpunte, primêr vanuit die Skrif.  Hierdie Skrifondersoek word 

eerste geplaas, omdat dit as basisteorie dien vir die sistematiese beskrywing van die 

wese en doel van die refleksiedomein vanuit die Skrif.  Dit is dus noodsaaklik dat die 

navorsing vanuit die Skrif gefundeer word, want dit is juis vanuit die Skrif dat die 

mens beraad kan word en tot getuie van God se groot dade gebring kan word (De 

Klerk & Janse van Rensburg, 2005:3). 

 

In hierdie hoofstuk word die teologiese tradisie (basisteorie) bestudeer aan die hand 

van die volgende teksgedeeltes uit die Bybel (1983): 

 
Prediker 7:1-14 

 

Die Prediker sinspeel op die dwaasheid van die gelowige om plesier- bo 

hartseergeleenthede te verkies.  Die gelowige maak dus eerder ‘n keuse vir plesier 

en probeer die hartseer daarmee systap (Rudman, 2003:464).  Daarom raai die 

Prediker die gelowige aan om die volle realiteit van die lewe te deurleef ten einde ‘n 

sinvolle bestaan te kan handhaaf, soos in Prediker 7:14 vermaan word: “Wees bly op 

die dag van voorspoed, en as daar ‘n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die 

een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie weet wat vir hom voorlê nie.”  

Hy moet dus die goeie en die slegte van die lewe aanvaar en nie probeer wegvlug 

van swaarkry in die lewe of die realiteit daarvan ontken nie. 

 

Psalm 94:1-23 
 
Die digter beleef die feit dat dit goed gaan met die een wat deur die Here onderrig 

word en vir wie die Here rus gee, selfs tydens ‘n krisissituasie (Broyles, 1999:371).  

Die digter word oorval deur die krisis wat hy beleef, maar herinner homself daaraan 

en verklaar dat God sy veilige vesting is.  Later sal daar aangedui word hoe die leuen 
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aangaande God se teenwoordigheid in ‘n krisistyd vervang behoort te word met die 

waarheid van die teksgedeelte. 

 

Romeine 12:1,2 
 

Romeine 12:2 handel spesifiek daaroor dat die gelowige se denke deur God 

vernuwe behoort te word.  Mounce (1995:231) wys daarop dat ‘n heilige lewe nie 

sonder ‘n doelbewuste wilsbesluit kan groei nie.  Heiligheid groei stap vir stap, maar 

elke stap is van ‘n wilsbesluit deur die gelowige afhanklik.  Die keuse om te verander 

speel ‘n groot rol in hierdie teks. 

 
1 Petrus1:13-16 
 

Christus het die ‘ou mens’ vernuwe deur sy soenverdienste.  Die verantwoordelikheid 

berus nou by die gelowige om volgens hierdie nuwe status te begin optree 

(Achtemeier, 1996:118).  Die teks spreek die persoon aan om te word wat hy alreeds 

is.  Hier moet dus ‘n verandering van denke plaasvind, naamlik dat die gelowige nie 

meer sondaar is nie, maar heilige. 

 

Hierdie studie se klem val op die pastorale begeleiding van iemand wat ‘n eggenoot 

deur selfmoord verloor het en hanteer nie tekste wat na selfmoord verwys nie.  Die 

navorser verwys egter vervolgens kortweg na selfmoord se impak op die gelowige se 

verhouding met God. 

 

2.2 Pastorale teologie 
 

Selfmoord het ‘n reuse impak op die lewe van die eggenoot.  In die eggenoot se 

verhouding tot God het dit ‘n groter impak.  Die realiteitsvraag wat in die rouproses 

van die eggenoot ontstaan, is of God tog kan bestaan.  Soos Hsu (2002:118) dit stel: 

“How can we believe in God in the aftermath of a suicide?” 
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Hoe gebeur dit dat Christene hoop verloor en selfmoord pleeg?  Dít kan dan moontlik 

bewys dat daar geen waarde in is om ‘n Christen te wees nie.  Tog het God in die 

persoon van Jesus Christus in hierdie wêreld ingebreek en in die totaliteit van 

menslike bestaan, wat lyding insluit, kom leef en ly (Hsu, 2002:121).  Dit is daarom 

belangrik dat die gelowige sal besef dat die lewe nie oor die seer, trauma en 

emosionele pyn van die lewe alleen gaan nie, maar oor hoe die gelowige daarop 

reageer.  Dit is nie die feit dat slegte dinge met gelowiges gebeur wat hulle in krisis 

dompel nie, maar hul keuse van reaksie daarop (Louw, 2000:9).  Hierdie God, wat in 

die wêreld solidariteit met die mens kom toon het, deurleef ook in die hede die 

emosionele seer van die mens saam met hom.  God het nie net in Jesus Christus sy 

solidariteit kom wys nie, Hy handel ook nou solidêr met sy mense.  Jesus Christus is 

immers Immanuel, wat ‘God met ons’ beteken (Hsu, 2002:126). 

 

Soos Lotter (2007:3) aandui, speel pastorale teologie die bemiddelingsrol tussen 

teologie as sodanig en die alledaagse lewe.  Dit wat ons van God weet (God se 

teenwoordigheid in mense se lyding) moet vir gelowiges (wat in die wêreld woon en 

lyding beleef) oopgesluit word, sodat hulle in ‘n gesonde verhouding met God kan 

leef. 

 

2.3 Eksegese volgens die grammaties-historiese metode met De Klerk en 
Janse van Rensburg (2005) as riglyn 

 
2.3.1 Prediker 7:1-14 

 
2.3.1.1 Die keuse van die perikoop vir eksegese 

 

Volgens Prediker is dit dwaas om hartseer te vermy.  ‘n Persoon sou eerder plesier 

verkies en selfs gebruik ten einde die hartseer van die lewe te probeer ontken en 

vermy (Rudman, 2003:464).  Prediker raai die gelowige aan om die seer van die 

lewe ten volle te erken en deur te werk.  Prediker 7:14 lui: “Wees bly op die dag van 

voorspoed, en as daar ‘n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die een het God 
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ook die ander gegee, sodat die mens nie weet wat vir hom voorlê nie.”  Soos die 

persoon die goeie van die lewe aanvaar en geniet, so moet hy ook die slegte van die 

lewe aanvaar en dit nie probeer vermy nie.  Daar sal later aangedui word hoe 

ontkenning in die rouproses ‘n rol speel. 

 

Longman (1998:179) wys daarop dat die meeste verklaarders van hierdie gedeelte 

Prediker 7:1-14 as ‘n geheel benader.  In 7:1 is daar ‘n duidelike verskuiwing in 

literêre vorm en dit dui dus ‘n nuwe perikoop aan.  Die geheel vorm ook ‘n eenheid 

deur die sewe ‘beter as’-spreuke in die perikoop (Towner, 1997:325). 

 

Die sewe ‘beter as’-spreuke in Prediker 7:1-14 is die volgende: 

 

• “‘n Goeie naam is beter as reukolie [...].” (Prediker 7:1a.) 

• “[...] die sterfdag beter as die geboortedag.” (Prediker 7:1b.) 

• “Dit is beter om na ‘n huis toe te gaan waar daar gerou word as na ‘n huis 

waar daar feesgevier word.”  (Prediker 7:2.) 

• “Droefheid is beter as lag [...].”  (Prediker 7:3a.) 

• “Dit is beter om vermaan te word deur iemand wat wysheid het, as om besing 

te word deur ‘n dwaas.”  (Prediker 7:5.) 

• “’n Voltooide taak is beter as een wat pas begin is.”  (Prediker 7:8a.) 

• “Geduld is beter as hoogmoed.”  (Prediker 7:8b.) 

 

2.3.1.2 Die bepaling van die teks en die tekstuele konteks van Prediker 
7:1-14 

 

Die skrywer van Prediker assosieer nie net hartseer met wysheid nie, maar hy spoor 

selfs sy lesers aan om ook met betrekking tot die negatiewe aspekte van die lewe te 

mediteer.  Hy sê verder dat die prediker verseker aanvaar dat daar ‘n sekere mate 

van onreg aanwesig is in die menslike bestaan as geheel (Rudman, 2003:464).  In 

Prediker 6 redeneer die skrywer deurgaans dat daar tydens sy aardse bestaan niks 

goeds vir die sterfling is nie.  In hoofstuk 7 bied hy ‘n versameling van sewe spreuke 
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aan (soos hierbo aangedui) oor wat vir die gelowige beter is.  Towner (1997:325) 

skryf: 

 
But now Qohelet (Prediker  ̶  navorser) imagines that within their limits 

human beings do have competency to make moral 

decisions and to act accordingly. 
 

Hierdie ‘beter as’-aspekte wat opgemerk word, is dinge wat deur wyse mense 

gekoester moet word  ̶  die mens het dus ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van sy 

daaglikse bestaan deur die keuses wat hy uitoefen, wat belangrike implikasies het vir 

die studie.  Hier kan nou reeds genoem word dat die persoon téén destruktiewe 

ontwykingstegnieke moet kies en eerder met erkenning die droefheid moet hanteer 

en dit doelmatig deurleef.  Hieroor is Prediker 7:3 duidelik as hy opmerk: “Droefheid 

is beter as lag; agter ‘n somber gesig skuil ‘n helder gees.”  Die gevolgtrekking is dus 

dat iemand wat soms ‘n mate van frustrasie met die lewe beleef, meer in pas met die 

realiteit van die lewe is en inderdaad nie in ontkenning leef nie.  Die wins vir die 

gelowige is groot as hy nie die dood vermy of ontken nie, maar as ‘n werklikheid 

aanvaar (Garrett, 1993:318). 

 

Die prediker was veral gefokus op die tradisies van sy tyd – Johann Herder (vgl. 

Rudman, 2003:110) bedoel iets hiervan wanneer hy sê: “The Bible has been re-

appropriated [...] as the source of cultural renewal, aesthetic value and literary 

inspiration.”  Dit is in hierdie konteks waarin Prediker 7 geskryf is. 

 

2.3.1.3 Die plek van Prediker 7:1-14 in die boek en in die Bybel 
 

Die boek begin deur te sê dat die koning op reis is, op soek na dit wat goed is en wat 

betekenis aan die lewe gee.  Volgens Longman (1998:38) is die bedoeling van die 

boek om ‘n hulpmiddel te wees aan ‘n wyse man wat sy kind wil leer en wil waarsku 

teen gevare van die spekulatiewe en twyfelagtige wysheid van Israel.  Prediker 7:1-

14 met die sewe ‘beter-as’-spreuke vorm deel van die wantroue in menslike wysheid 

teenoor God se wysheid. 
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2.3.1.4 Die genre van Prediker 
 

Daar is baie navorsers wat eerder geen spesifieke genre aan Prediker wil koppel nie, 

omdat dit nie net een genre bevat nie.  Longman (1998:17) wil graag aan Prediker 

die genre van ‘n “framed wisdom autobiography” toeken.  Hy definieer ‘n 

outobiografie as “an account of the life (or part thereof) of an individual himself or 

herself”.  Towner (1997:276) is van mening dat die meeste navorsers ooreenstem 

met betrekking tot die genre van die boek.  Volgens hom het die boek nie ‘n 

bepaalde storielyn nie en is hy van mening, soos Longman, dat dit eerder ‘n 

notaboek van ‘n wysgeer is  ̶  ‘n outobiografie van iemand wat sekere dinge 

waarneem en andere daaruit wil leer.  Mills (2003:107) sluit hierby aan as sy skryf: 

“The context is the autobiographical self, an ‘I’ who speaks and tells a personal tale, 

who offers a mode for readers to explore their selfhood.” 

 
2.3.1.5 Woordstudie 

 

Prediker 7:4: “Wie wysheid het, voel hom tuis waar daar gerou word, die dwaas voel 

hom tuis waar daar plesier is.”  In hierdie vers word ‘n besondere teenstelling 

geskets tussen diegene wat rou en diegene wat verkies om fees te vier midde in 

hartseeromstandighede.  Hierdie fees wat gevier word en as ontvlugting dien, vereis 

nadere ondersoek met behulp van ‘n woordstudie soos deur VanGemeren 

(1997:655) aangedui: 

 
 in Prediker 7:4 wat in die Afrikaanse Bybelvertaling van 1983 vertaal בית משתה

word met “feesvier”. 

 

 Feast(ing), banquet(ing), drink(ing)” (VanGemeren, 1997:260)“  משתה  •

 

:    בית • “House, dwelling, building”  (VanGemeren, 1997:655) 
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 kan dus vertaal word met “huis waar feesgevier word” of “huis waar בית משתה

gedrink word”.  

 

In die gedeelte as geheel (Prediker 7:1-14) is daar ‘n sterk ontmoediging van die 

gedagte aan ontvlugting, en daarom bied ‘drinking house’ in teenstelling met ‘huis 

van rou’ aan die leser ‘n besondere beskrywing van die twee teenpole waaruit gekies 

kan word.  Die keuse lê dus tussen die erkenning van die realiteit van die bepaalde 

gebeure (huis van rou) of ‘n ontvlugting na ‘n kroeg (huis waar gedrink word) om fees 

te gaan vier.  Die keuse tussen ontvlugting of erkenning is ‘n belangrike tema in 

kognitiewe herstrukturering waarna die navorser verder in die studie sal verwys. 

 
2.3.1.6 Bepaling van die kernverse 

 
Verse 13-14 is die samevatting van hierdie gedeelte as ‘n geheel.  “As Qohelet 

ended the previous section with a question about the knowability of the future (6:12), 

so he concludes the section with reference to the same topic.” (Longman, 1998:180.)  

Die prediker se gevolgtrekking is dus dat die mens dit wat hy het moet geniet as dit 

goed gaan, maar die beste daarvan moet maak as dit sleg gaan.  Towner (1997:327) 

is ook van mening dat daar soms goeie dinge in die lewe gebeur, maar dat die 

gelowige daarmee rekening moet hou dat God ook slegte dae stuur.  Die mens wat 

dit nie in ag neem nie, is dwaas, want dit is die realiteit van die lewe.  Hierdie 

erkenning van die twee pole speel ‘n belangrike rol in kognitiewe herstrukturering en 

sal later verder bespreek word.  

 

2.3.1.7 Eksegetiese verduideliking/uiteensetting 
 

Prediker 7 
 

Vers 1: ’n Goeie naam is beter as reukolie, die sterfdag beter as die geboortedag. 
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In vers 1 loop ‘n goeie naam en die dood parallel, en so ook goeie parfuum en die 

dag van geboorte.  Volgens Towner (1997:326) dui die koppeling van hierdie terme 

waarskynlik op die Griekse en Egiptiese gebruike om pasgebore babatjies met olie te 

salf.  “The resulting combination is similar to Hillel’s teaching, ‘Trust not in thyself 

until the day of thy death’.”  Hier word die sirkelgang van die lewe uitgelig, wat die 

element insluit dat die persoon se lewe wel suksesvol afgehandel kan word.  So ‘n 

lewe moet eers afgehandel word voordat sukses daaraan verbind kan word.  Die 

mens wat in die lewe is, moet weet dat daar ook swaar in die lewe te wagte kan 

wees en die hantering van hierdie moeilike omstandighede kan bepaal, of die 

persoon nou sukses behaal al dan nie.  Longman (1998:182) lê verder klem op die 

feit dat God belang by die mens se hele bestaan het, of dit nou dood of lewe is.  Die 

persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, moet homself daaraan herinner 

dat sy eie lewe nog nie verby is nie.  Daar is steeds baie moontlikhede waar hy 

sukses in sy eie lewe kan behaal. 
 

Vers 2: Dit is beter om na ‘n huis toe te gaan waar daar gerou word as na ‘n huis 

waar daar feesgevier word.  Elkeen wat lewe, moet ter harte neem wat die uiteinde 

van die mens is. 

 
Volgens Longman (1998:182) handel vers 2 oor die dood van ‘n persoon.  Dit is 

beter om daaraan herinner te word dat jy sterflik is, as om ligsinnig met die lewe om 

te gaan.  Towner (1997:326) vertaal בית משתה met “drinking house”, soos in die 

woordstudie hierbo aangedui word.  Dit is beter om by ‘n huis te wees waar daar 

gerou word oor iemand wat oorlede is, as by een waar daar altyd feesgevier word of 

gedrink word om die pyn te laat weggaan.  Om swaarkry in die oë te kyk, het meer 

waarde as om pyn en seer te vermy deur dit weg te drink of só fees te vier dat die 

sorge daarmee vermy kan word.  Die prediker se lesers was vertroud met die gebruik 

dat ‘n persoon se dood met 'n rouproses van sewe dae gepaardgaan waartydens die 

klem geplaas is op die hantering en deurlewing van die hartseer (Towner, 1997:326).  

Die Prediker wil dus sy student die dood in die oë laat kyk en die lesse wat hy daaruit 

kan leer, met hom laat saamdra (Garrett, 1993:318).  Die navorser wys gevolglik 

later in die studie daarop dat die rouproses in pastorale berading ‘n belangrike aspek 
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is wat deurloop moet word deur die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het. 

 
Vers 3: Droefheid is beter as lag; agter ‘n somber gesig skuil ‘n helder gees. 

 
Volgens Towner (1997:326) beklemtoon vers 3 veral een aspek baie sterk: Hartseer 

(‘ka’as’ in Hebreeus) is baie beter vir die lewe as ‘n ligsinnige gelag en feesviering.  

Die woord ‘ka’as’ moet volgens Garrett (1993:318) dus eerder met ‘frustrasie’ en 

‘kwaad wees’ vertaal word, omdat dit met die realiteit van sy dag ooreenstem.  Die 

oordadige feestelike karakter met alle klem op voorspoed word hier dus in ‘n sekere 

sin teengestaan met die inagneming van die dood as ‘n toekomstige realiteit.  Die 

gevolgtrekking is dus dat iemand wat soms ‘n mate van frustrasie beleef, meer in pas 

is met die realiteit van die lewe en inderdaad nie in ontkenning leef nie.  Die wins vir 

die gelowige is groot as hy nie die dood vermy of ontken nie, maar as ‘n werklikheid 

aanvaar (Garrett, 1993:318).  Die navorser sal verder in die studie aandui hoe 

kognitiewe herstrukturering die aanvaarding van die realiteit van die dood belangrik 

ag. 

 
Vers 4: Wie wysheid het, voel hom tuis waar daar gerou word, die dwaas voel hom 

tuis waar daar plesier is. 

 

Volgens Longman (1998:184) ontstaan daar in vers 4 spanning tussen die 

aanbeveling vroeër in die boek dat die aangename dinge geniet moet word en die 

aanbeveling hier dat daar eerder gerou moet word.  Hierdie spanning loop regdeur 

Prediker. “The form of this proverb, as opposed to the similar (one) in v. 2, is an 

antithetical parallelism, common in the book of Proverbs.”  Enersyds sê die Prediker 

dat daar niks beter is as om te eet, te drink en te werk nie; andersyds sê hy dat dit 

juis die dwaas is wat dit doen  ̶  dit is ‘n aanduiding van die feit dat hy ‘n verwarde, 

maar wyse man is wat die tradisies van sy dag betwyfel en wil aanspreek. 
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Vers 8: ’n Voltooide taak is beter as een wat pas begin is.  Geduld is beter as 

hoogmoed. 

 

Vers 8 gryp terug na vers 1 wat die klem daarop wil lê dat die uitkoms van ‘n saak 

uiteindelik die sukses bepaal en nie noodwendig die proses (lewe) self nie.  Daarom 

moet die mens eers tot die einde leef voordat hy kan sê dat hy suksesvol is (Towner, 

1997:326).  Longman(1998:187) is egter van mening dat vers 8a nog meer impliseer.  

Volgens hom word daar gesinspeel op handeling van alle vlakke van bestaan, 

alhoewel dit eerstens gaan oor die lewe en die dood.  Die een wat lewe, moet tred 

hou met dit waarmee hy besig is en nie op sy louere begin rus nie.  Hy moet eers sy 

taak afhandel voordat hy kan roem op die uitkoms daarvan.  Wanneer die mens 

begin roem voordat ‘n bepaalde saak afgehandel is, word die saak afgeskeep en 

verloor hy perspektief.  In hoofstuk 3 dui die navorser op die leuen wat die voortgang 

van die rouproses kortwiek en hoe belangrik volharding daarin is. 

 
Vers 10: Moenie sê in die ou dae was dit beter as  nou nie;  dit is nie uit wysheid dat 

‘n mens so sê nie. 

 

Die persoon wat aan die einde van sy lewe staan (vers 10), verlang nie terug na die 

verlede toe nie, want aan die einde van die lewe kan hy alles in perspektief sien en 

dit is beter as die vars begin van alles (Towner, 1997:327).  Prediker wil die mens 

dus op die hede wys  ̶  terwyl die mens leef, moet hy nie begeer om terug te gryp na 

die verlede toe nie.  Uit dit wat klaar verby is, kan hy leer, maar dit wat nou nog besig 

is om te gebeur, verdien sy volle aandag sodat ‘n sukses van die lewe gemaak kan 

word.  Daar sal later aangedui word hoe die verlede teenoor die hede hanteer 

behoort te word in die begeleiding van die persoon wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het. 

 
Vers 13: Kyk na die werk van God: wie kan reguit maak wat Hy krom gemaak het? 

 

Die heelal het plooie, skryf Crensaw (aangehaal deur Towner, 1997:327) na 

aanleiding van vers 13.  Daar is dinge wat nie vir gelowiges is soos wat hulle dit 
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graag wil hê nie, maar hulle kan dít wat God gemaak het, nie verander nie.  Daar is 

dele van die lewenspad wat wel krom en skeef gaan loop, want die pad waarop die 

mens in hierdie wêreld loop, is nie glad en gelyk nie  ̶  daarmee moet die mens 

rekening hou.  Dit is 'n gegewe wat die persoon nie kan vryspring nie.  Die dood is 

deel van elkeen se lewe en almal is aan swaarkry onderworpe. 

 

Vers 14: Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar ‘n dag van teëspoed 

kom, sien dit so: soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens 

nie sal weet wat vir hom voorlê nie. 

 

Die klem in vers 14 val op die mens se onvermoë om die toekoms te lees.  Volgens 

Longman (1998:192) het God die dae so opgestel dat sommige goed en ander sleg 

is, sodat selfs die wyse nie kan bepaal wat volgende gaan gebeur nie.  Daarom moet 

die mens die lewe geniet terwyl dit goed gaan, maar as dit sleg gaan, moet hy die 

beste daarvan maak.  Volgens Towner (1997:327) is die goeie dae net so ‘n realiteit 

as die slegte dae en moet daar rekening mee gehou word.  Die feit dat ‘n persoon 

moet aanvaar dat daar goeie en slegte goed met almal gebeur, speel ‘n groot rol in 

kognitiewe terapie.  Hierdie rol sal in die studie beklemtoon word. 

 

2.3.1.8 Huidige tersaaklike sosiohistoriese konteks 

 

Die hedendaagse mens se ingesteldheid teenoor die lewe verskil baie min van die 

aanvanklike lesers van die Prediker.  Dieselfde teologiese tradisies wat deur die 

Prediker hanteer word, moet ook vandag aandag geniet.  Gelowiges probeer hul eie 

redding en eindbestemming bewerk en daar is steeds ‘n geloof dat seer en swaarkry 

vermy moet word, want die leuen dat ‘kinders van God nie seerkry nie’ word steeds 

geglo.  ‘n Persoon glo steeds dat wanneer emosionele pyn beleef word, dit so gou 

moontlik verwerk en vergeet moet word, sodat die lewe kan aangaan.  Hierteenoor 

moet gelowiges egter geleer word dat seerkry en doodgaan deel van die mens se 

bestaan is.  Plesier en najaag van geluk in die materiële is egter steeds aan die orde 

van die dag, want dit skep die indruk dat die seer weg is en nie deel van die mens se 
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lewe behoort uit te maak nie (Wilson, 2002:78).  Mense gebruik enige vorm van 

ontvlugting om van hul emosionele pyn ontslae te raak.  Hierin speel die “drinking 

house” van Towner (1997:326) steeds 'n te groot rol.  Ontvlugting word verkies, 

eerder as om die realiteit van die lewe in die oë te kyk.  Die keuse tussen ontvlugting 

en hantering van die krisis speel ‘n groot rol in die uitkoms van die persoon se 

toekoms, naamlik of die persoon met ‘n emosionele las deur die lewe sal gaan, of 

emosioneel heel sal word. 

 
2.3.2   Psalm 94:1-23 

 

2.3.2.1 Die keuse van die perikoop vir eksegese 
 

Die digter van Psalm 94 beleef verwerping en vyandskap, maar herinner homself 

aan God se trou en dat die Here vir hom ‘n veilige vesting is (Longman III, 2008:75).  

Soos in hoofstuk 1 aangedui, beleef die persoon wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het, verwerping.  Wanneer ‘n persoon verwerping beleef, is dit moeilik om 

rasioneel oor die gebeure te dink.  Soos later aangetoon sal word, wil kognitiewe 

herstrukturering die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, in sy 

gevoel van verwerping help om realisties oor sy verhoudings te dink. 

 

Longman III (2008:75) dui aan dat Psalm 94 uit twee gedeeltes bestaan, naamlik 

verse 1-15 en 16-23.  Verse 1-15 vorm ’n eenheid en dit wil voorkom of verse 16-23 

‘n latere byvoegsel is.  Dit wil ook voorkom asof verse 8-15 ‘n wysheidsbyvoeging tot 

die Psalm kan wees.  Die Psalm word gebind deur die digter se vertroue op God 

soos dit in verse 1, 14, 17-19 en 22 uitdrukking kry.  Broyles (1999:370) sê dat die 

eerste sewe verse ‘n eenheid as gemeenskaplike gebed vorm.  Wat Psalm 94 as 

geheel saambind, is die feit dat Yahwe (die Here) die regverdige Regter is wat op die 

ou end die oordeel sal vel. 
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2.3.2.2 Die bepaling van die teks en die kontekstuele konteks van 
Psalm 94:1-23 

 
Longman III (2008:75) wys daarop dat Psalm 94 in Boek IV van die Psalmbundel 

opgeneem is.  Die rede daarvoor is dat Psalm 94 waarskynlik die ballingskap in 

gedagte gehad het.  Psalm 94 kan egter na enige tyd verwys waarin Israel 

verdrukking beleef het, maar dit wil tog lyk asof die digter die verdrukking eerder aan 

die ballingskap gekoppel het.  Die Psalm wys na ‘n lewe tussen belofte en vervulling.  

Die volk van God is midde in ‘n gevaarsituasie (Broyle, 1999:370).  Mays (1994:304) 

is van mening dat die digter se taak nie veroordelend van aard is nie, maar dat hy ‘n 

pastorale taak het.  Hy moet die mense wat na God se wil lewe, onderskraag en 

versterk met die wete dat God by hulle is. 

 
2.3.2.3 Die genre van Psalm 94 

 

Navorsers beskryf Psalm 94 as ‘n gemengde genre, omdat dit ‘n gemeenskaplike 

gebed (1-7), ‘n wysheidstradisie (8-13) en ‘n individuele belydenis (17-19, 22) is wat 

aanmekaar gebind word.  Die Psalm vorm egter ‘n eenheid deur die vertroue in God 

dat Hy die regverdige Regter is (Broyle, 1999:370).  As ‘n geheel is dit ‘n Psalm van 

vertroue (Longman III, ed, 2008:75).  In die Psalm se verband is die leuen wat geglo 

word dat God nie by sy volk se leed of hulle verkeerde dade betrokke is nie.  Die 

digter herinner homself telkemale daaraan dat God sy veilige vesting is.  Mays 

(1994:302), en later ook Eaton (2003:334), verdeel die Psalm in drie dele: Die eerste 

deel is verse 1-2 wat ‘n aandrang tot God is om die oortreders te straf, asook ‘n 

klaaglied (verse 3-7) oor die verkeerde dade van die oortreders.  Die tweede deel 

vergelyk diegene wat die Here se wet oortree (verse 8-11) met dié wat aan die Here 

se wet vashou (verse 12-15) omdat hulle glo dat die oordeel aan die kom is.  Die 

derde deel (verse 16-23) is ‘n belydenis van vertroue in God.  Die kommentare is dit 

dus met mekaar eens: Die Psalm word aanmekaar gebind deur vertroue in God. 
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2.3.2.4 Woordstudie 
 
Psalm 94:1: Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog. 

 
 in Psalm 94:1  חופיעה

 

Die werkwoord חופיעה is in die ‘hiphil imperfect’ van יפע wat ‘skyn’ beteken (Tate 

1990:483).  Volgens VanGemeren (1997:497) word יפע in die ‘hiphil’ gebruik vir God 

se verskyning aan die mens.  Hierdie is ’n dringende versoek en nie ’n opdrag nie.  

Die belewenis van ’n persoon wat verwerping ervaar, is so dringend en smekend 

soos חופיעה in hierdie vers. 

 

2.3.2.5 Bepaling van die kernverse 
 

In Psalm 94:1 word die verwagting geskep dat God die digter sal help en in vers 22 

word die vertroue weereens uitgespreek in die besef dat die Here die digter se 

veilige vesting is (Longman III, 2008:74).  Hierdie twee verse gee die vertroue weer 

wat die digter in God uitspreek te midde van ‘n krisissituasie en vorm dus die kern 

van Psalm 94 (Broyles, 1999:371).   

 

2.3.2.6 Eksegetiese verduideliking/uiteensetting 
 

Psalm 94:1,2: Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog!  Kom, Regter 

van die aarde, reken af met die mense wat hulle teen U verhef. 

 

Vers 1 skep by die leser die verwagting dat God sal ingryp.  Dit begin met ‘n 

‘staircase parallelism’ wat die aandag van die leser trek in afwagting van die 

onvoltooide verklaring wat gemaak word.  God sal verskyn, want Hy laat nie mense 

wat verkeerd doen, ongestraf nie  (Longman III, 2008:76).  Eaton (2003:335) wys ook 

daarop dat die situasie nog buite beheer is.  Die vers begin dus met ‘n appèl op God 

om te verskyn, maar is nie ‘n emosionele en persoonlike uitbarsting nie; dit is eerder 

‘n beroep op God om geregtigheid te laat geskied en beklemtoon reeds die 
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verwagting dat die digter vertroue in God het (Broyles, 1999:371).  Vers 2 is nie ‘n 

bevel aan God nie, maar eerder ‘n versoek tot God om volgens sy aard op te tree.  

Hy is immers die Regter van die aarde (Longman III, 2008:77).  Dit sal later in die 

studie duidelik word hoe hierdie verwagting van God se ingrype in die lewe van die 

persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, ‘n rol kan speel. 

 

Vers 7-8: [...] en dink die Here sien dit nie, die God van Jakob merk dit nie.  Gebruik tog 

julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk.  Julle dwase, wanneer wil julle dan 

verstandig word? 

 

Longman III (2008:78) verwys in vers 7 na die belangrike mense wat onreg teen die 

volk pleeg.  Hulle bevraagteken egter nie God se bestaan nie en is dus nie ateïste 

nie.  Hulle beweer egter dat God maar daar bo in die hemel iewers sit en niks te 

doen het met dit wat op die aarde aangaan nie.  God sien dus nie hierdie belangrike 

mense se verkeerde dade raak nie en gee klaarblyklik ook nie om wat op die aarde 

gebeur nie.  Hulle onreg is ‘n uitdaging wat deur hulle eiewaan eksplisiet teen God 

gerig word (Broyles, 1999:371; Mays, 1994:303).  Die navorser wys daarom op die 

uitdrukkings ‘dom’ en ‘dwase’ in vers 8 as terme wat gebruik word vir mense wat nie 

hulle gesindhede in die lig van God se weë wil laat vorm nie (Longman III, 2008:79).  

Eaton (2003:335) wys ook daarop dat die dom en dwase mense nie kan insien dat 

God hulle intensies ken nie, terwyl Hy tog alles weet. 

 
Vers 9-11: Sou Hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie?  Sou Hy wat vir ons oë 

gemaak het, nie kan sien nie?  Sou Hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie?  Sou Hy 

wat die mensdom onderrig, self niks weet nie?  Die Here ken die gedagtes van die mens, Hy 

weet dit beteken niks. 

 

Logika word nou in vers 9 tot 11 ingespan.  Longman III (2008:79) wys op die digter 

se redenasie dat God wat ore en oë gemaak het, sekerlik self oë en ore het en dit 

tog sekerlik self gebruik.  Die bewering dat God dus niks weet van wat op die aarde 

aangaan nie, is onsinnig.  Vers 10 gaan verder deur te sê dat Israel daarmee tevrede 

is dat God ander volke straf wat verkeerd doen, maar sy eie kinders wat verkeerd 
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doen, totaal en al misken.  As God ore kan maak, kan Hy tog self ook hoor.  As God 

ander straf, kan Hy tog ook sy eie volk straf.  Vers 11 sê dat God al die gedagtes en 

dade van die mens ken.  Al het God nog nie met straf teen sy volk opgetree nie, 

beteken dit nie dat Hy geen kennis van die onreg van Israel dra nie (Broyles, 

1999:371). 

 

Vers 12-13: Dit gaan goed met die mens wat deur U opgevoed word, Here, vir wie U 

onderrig in u woord en vir wie U rus gee na tye van teëspoed.  Maar vir die goddelose 

word die graf reeds gegrawe. 

 

Die digter wend hom volgens vers 12 en 13 na God.  Hy weet dat die mens wat deur 

God onderrig en opgevoed word, seën sal ontvang (Broyles, 1999:371; Eaton, 

2003:335).  Goddeloses se dade het perke.  Terwyl die gelowige niks van God se 

kant af sien gebeur nie, kan hy tog met rustigheid op God se optrede wag met die 

wete dat God die goddelose se einde sal laat aanbreek.  Die goddelose se lewe loop 

op niks uit nie, terwyl die een wat getrou op God wag, met God se seën kan lewe 

(Longman III, 2008:81; Mays, 1994:303).  Die navorser sal verder in die studie 

aandui hoe die waarheid aangaande God se betrokkenheid in gelowiges se lewe van 

belang is. 

 
Vers 14: Die Here verstoot nie sy volk nie, die volk wat aan Hom behoort, laat Hy nie in 

die steek nie. 

 

In vers 14 is die belydenis van vertroue in God op ‘n negatiewe wyse gestel: “Die 

Here verstoot nie sy volk nie.”  Hierdie negatiewe stelling gaan in vers 15 oor in ‘n 

positiewe belydenis: “Die regspraak sal weer regverdig wees.” (Broyles, 1999:372.)  

Hierdie belydenis is gegrond op die feit dat die volk Israel God se kinders is wat deur 

hom versorg sal word (Longman III, 2008:82).  Die negatiewe stelling van vertroue 

en die belydenis van regspraak is ‘n belangrike vertrouensuitspraak en speel, soos 

aangedui sal word, ‘n belangrike rol in die lewe van ‘n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het. 
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Vers 16-21: Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen?  Wie help my teen mense 

wat my veronreg?  As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al 

my tuiste!  Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here.  Toe 

ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring.  U duld geen 

korrupsie in die regspraak nie, geen mens wat, teen u gebod in, ellende veroorsaak nie.  

Hulle span saam teen die regverdige, hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood. 

 

In vers 16-21 dui die digter sy verwerping aan.  Daar is niemand behalwe God self 

wat by hom staan as hy teen die onreg opstaan nie.  As dit nie vir God se 

teenwoordigheid was nie, sou die digter reeds gesterf het (Longman III, 2008:83; 

Eaton, 2003:335).  God het hom in hierdie aanslag wat hy beleef, met sy liefde 

staande laat bly.  Hy het die digter se angstigheid met vrede beantwoord (Broyles, 

1999:372).  Vers 18 verwys na die vrees en realiteit van die gevaar wat in vers 17 

beleef is.  Vers 19 fokus weer op die vrees wat tans ervaar word (Longman III, 

2008:83).  Vers 20 en 21 sê dat die onreg nie verdwyn het nie en dat die 

omstandighede van die digter steeds nie verander het nie (Broyles, 1999:372).  

Daarom sê Eaton (2003:335) dat wanneer die digter angstigheid in sy binneste voel, 

hy steeds op die oorwinnende vrede hoop waarmee die Here vreugde in sy siel sal 

bring. 

 
Vers 22-23: Maar vir my is die Here ‘n veilige vesting, my God is die rots waar ek skuil.  

Hy sal hulle laat boet vir hulle dade, Hy sal hulle verdelg oor hulle boosheid.  Die Here 

ons God sal hulle verdelg. 

 

Vers 22 en 23 sê dat die Here die gelowige vashou, ten spyte van sy omstandighede 

wat steeds voortduur (Broyles, 1999:372).  Wanneer die ongelowige ‘n aanslag op 

hom maak, is God sy veilige vesting.  Die omstandighede is egter net tydelik van 

aard, want die Here sal self op sy tyd met die ongelowige afreken.  Dit is hierdie wete 

wat die digter steeds laat lewe, ten spyte van sy omstandighede (Longman III, 

2008:84).  Die navorser sal later aandui hoe die persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het, ten spyte van sy omstandighede ‘n sinvolle lewe kan leef. 
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2.3.2.7 Huidige toepaslike sosiohistoriese konteks 
 

Psalm 94 se getuienis herinner die gelowige daaraan dat God in ons alledaagse 

lewe betrokke is en dat ons aangemoedig word om in die hede na God se 

betrokkenheid te soek.  Die gelowige word ook aangemoedig om in die hoop te lewe 

dat God sal vermag wat hy as mens nie kan vermag nie (Longman III, 2008:86).  

Wanneer ‘n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, God op ‘n afstand 

beleef, kan die lees, hantering en toepassing van Psalm 94 die persoon help om ten 

spyte van sy omstandighede steeds te weet dat God hom in sy trauma vashou en 

beskerm, en uiteindelik vrede sal gee. 

 

2.3.3 Romeine 12:1-2 
 

 2.3.3.1 Die keuse van die perikoop vir eksegese 

 

Daar is ‘n leemte in die lewe van ‘n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het.  Sy denke oor die lewe is versteur en dit is moontlik dat die lewe vir hom geen 

sin sal hê nie.  Wanneer Paulus Romeine 12:1-2 aan die gemeente in Rome skryf, 

doen hy ‘n beroep op hulle om hul lewe aan God oor te gee en nie aan die sondige 

wêreld gelyk te word nie.  Hulle moet anders leer dink as die wêreld en toelaat dat 

God hul denke sal vernuwe.  Die gelowige moet dus die wêreldse wyse van dink 

verruil vir God se wyse van dink oor die lewe.  Die persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het, moet toelaat dat God haar destruktiewe gedagtes vernuwe 

en God se gedagtes vir haarself aanneem.  Dit sal later duidelik word hoe kognitiewe 

herstrukturering die vernuwing van denke inspan ten einde die persoon pastoraal te 

begelei. 
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2.3.3.2 Die bepaling van die teks en die kontekstuele konteks van 
Romeine 12:1-2 

 
Newman en Nida (1973:1) wys daarop dat die brief aan die Romeine een van die 

hoogs gewaardeerde briewe in die Nuwe Testament is.  Die rede daarvoor is die 

hoogstaande teologie wat daarin voorkom.  Die hart van die brief is in Romeine 1:17 

opgesluit en vorm die basis waarop Paulus die res van die brief baseer.  Paulus se 

uitgangspunt is dat ‘n persoon slegs die lewe in sy volheid kan lewe as sy 

verhouding met God herstel is.  Al manier waarop hierdie verhouding herstel kan 

word, is deur die genade van Jesus Christus.  Strong (2007:31) skryf dat dit die 

enigste rede is waarop verandering in ‘n persoon kan plaasvind, naamlik deur 

genade. 

 

Die brief aan die Romeine word volgens The New Interpreter’s Bible (2002:405-406) 

in vier dele verdeel.  In hoofstuk 1-4 word dit bekend gemaak dat God se redding vir 

die wêreld deur Jesus Christus volvoer word.  In hoofstuk 5-8 word bevestig dat God 

gedoen het wat hy deur sy verbond belowe het, naamlik om sy volk te red.  In 

hoofstuk 9-11 word daarop gewys dat die volk Israel nie die Messias wou aanvaar 

nie.  Sy genade is egter vir almal, Jood en Griek.  In hoofstuk 12-16 stel Paulus dit 

duidelik dat die nuwe gemeenskap, Jood en Griek, wat deur hierdie evangelie van 

genade gevorm is, nou as die ware en nuwe mens moet leef.  Daarom dat Grosskopf 

(2004:10) Romeine net in twee dele verdeel, naamlik Romeine 1:1-11, wat die 

indikatiewe van die geloof in Christus weergee, en Romeine 12:1 tot 15:13, wat die 

imperatiewe weergee.  Die indikatiewe is wat reeds met die gelowige in Christus 

gebeur het.  Dit wat Christus die gelowige reeds gemaak het, moet nou deur die 

gelowige gerealiseer word. Paulus verwoord dit in die imperatiewe gedeelte van 

Romeine.  Hiervan is Romeine 12:1-2 die inleidende gedeelte tot die imperatiewe 

van die brief. 
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2.3.3.3 Die genre van Romeine 
 

Romeine is ‘n brief wat deur Paulus aan gelowiges in Rome gerig is (Fitzmyer, 

1992:25).  Die brief het twee hoofgedeeltes, naamlik die indikatiewe (Romeine 1-11) 

en die imperatiewe (Romeine 12-15) (Heystek, 2000:81). 

 

2.3.3.4 Woordstudie 
 
Kognitiewe herstrukturering, soos in hoofstuk 1 aangetoon, het te doen met die 

verandering en vernuwing van die persoon se denke.  Romeine 12:2 is ‘n kardinale 

vers in die basisteoretiese ondersoek met betrekking tot die verandering/vernuwing 

van denke.  Dit is die rede vir die woordondersoek van vernuwe in Romeine 12:2: 

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 

verander deur julle denke te vernuwe.  Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil 

van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” 

 
Volgens Louw en Nida (1988:594) beteken vernuwe in Grieks die volgende: “to 

cause something to become new and different, with the implication of becoming 

superior – ‘to make new, renewal’”. 

 
2.3.3.5 Eksegetiese verduideliking/uiteensetting 

 

Romeine 12:1-2 is volgens die New Interpreter’s Bible (2002:703) intensief 

beredeneerde verse wat ‘n tema inlui wat in die volgende verse en hoofstukke 

bespreek gaan word.  Hierdie verse is dus ‘n inleiding tot die verdere gedeeltes wat 

hierop volg en wat die digtheid daarvan uiteensit en verduidelik. 

 
Romeine 12:1: En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot 

ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is.  Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. 
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Vers 1 begin met ‘daarom’ of ‘en nou’.  Paulus gebruik hierdie wyse van skryf om die 

versoek wat hy nou gaan rig op die voorafgaande te baseer.  Die vorige hoofstukke 

dien dus as vertrekpunt vir die versoek wat hy nou gaan rig (New Interpreter’s Bible, 

2002:703).  Sy versoek aan die gelowiges is gebaseer op die genade van God wat 

Hy in Jesus Christus kom openbaar het.  Die genade van God vorm vir Paulus die 

basis vir ‘n Christelike leefstyl en Christelike verhoudings (Dunn, 1988:707).  Die 

teologie van God se versoenende daad in Jesus Christus gaan nou in ‘n etiese 

verwagting oor.  Christus het die indikatiewe kom gee en nou moet die gelowige die 

imperatiewe gaan leef (Mounce, 1995:230).  Hierdie patroon wat Paulus in al sy 

briewe gebruik, word deur baie teoloë beskryf as die dialek tussen indikatief en 

imperatief (Heystek, 2000:81; Grosskopf, 2004:10). 

 

“Gee julleself [...] as lewende en heilige offers” (Romeine 12:1).  Mounce (1995:231) 

wys daarop dat ‘n heilige lewe nie sonder ‘n doelbewuste wilsbesluit groei nie.  

Heiligheid groei stap vir stap, maar elke stap is van ‘n wilsbesluit deur die gelowige 

afhanklik.  Die beeld van die offer was in die Griekse literatuur gevestig.  Die 

bedoeling daarvan is dat die hele omvang van die mens aan God gegee moet word 

(Dunn, 1988:709).  Dit is vir die gelowige paslik om homself vir God te gee in die lig 

van wat Hy vir die gelowige gedoen het (Mounce, 1995:232).  The New Interpreter’s 

Bible (2002:704) meen dat Paulus dit duidelik wil maak dat die gelowiges met hul 

hele wese uiting sal gee aan die opdragte wat gaan volg.  Die motivering vir die regte 

optrede deur die gelowige is op die genadedaad van Christus gegrond. 

 
Vers 2: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle 

verander deur julle denke te vernuwe.  Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van 

God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. 

 

Clinton (2001:1482) wys op die verantwoordelikheid van die gelowige om nie die 

wêreldse uitkyk op die lewe toe te laat om oor hom te heers of sy besluite te 

beïnvloed nie.  Vers 2 is nie ‘n uitbreiding van vers 1 nie, maar kom direk langs vers 

1 te staan as die opskrif van die gedeelte (The New Interpreter’s Bible, 2002:705).  In 

vers 2 vat eskatologie en etiek met mekaar hande.  In Jesus Christus het die 
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gelowige die ewige lewe en daarom is nuwe wyses van doen en nuwe standaarde 

van optree nie net moontlik nie, maar ‘n opdrag (The New Interpreter’s Bible, 

2002:705).  Hierdie is ‘n radikale verandering wat nie van buite af moet kom nie, 

maar wat binne-in die gelowige moet groei.  Die begin daarvan is om toe te laat dat 

God die gelowige se denke vernuwe (Mounce, 1995:233). 

 

Wolters (2005:70) verduidelik dat Paulus die prefiks ‘ana-’ gebruik om die Griekse 

woord ‘anakainosis’ in te span wanneer hy van die vernuwing van die denke praat.  

Die letterlike vertaling van die woord is ‘om nuut te maak’.  Dit is die herstel van die 

denke na die staat waarin dit voor die sondeval was; nie ‘n reformasie nie, maar ‘n 

transformasie.  Die term ‘transformasie’ impliseer dat die verkeerde of oue met iets 

nuuts vervang word.  Die term ‘reformasie’ beteken dat die bestaande net moet 

verander, aldus Van der Walt (2005:392) en Deffinbaugh (2005).  Hulle gee dit ook 

as rede waarom Christene eerder van ‘transformasie’ as ‘reformasie’ praat.  

Transformasie steek grense in vernuwing en verandering oor.  Die navorser sal later 

in die studie poog om aan te toon hoe kognitiewe herstrukturering as verdere 

hulpmiddel kan dien om juis met veranderde of vernuwende denke die persoon te 

begelei wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 

 

2.3.3.6 Huidige tersaaklik sosiohistoriese konteks 
 

Die hoofrede waarom die brief aan die Romeine hoog aangeskryf word, is die 

teologie wat daarin vervat is, veral die stelling wat in Romeine 1:17 gemaak word, 

naamlik dat die mens slegs deur geloof gered kan word (Newman & Nida, 1973:1).  

Regverdigmaking is ‘n daad van God wat die gelowige regverdig en in die regte 

verhouding met God plaas (Campbell-Lane, 2003:105).  Hierdie vers beklemtoon dit 

dat die mens slegs op een manier die volheid van die lewe kan geniet en dit is 

wanneer hy in die regte verhouding tot God te staan kom.  Vernuwing en verandering 

van die persoon kan slegs blywend wees wanneer die grondslag die genade van 

God is. 
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Dit is vir elke gelowige belangrik om te besef dat Jesus Christus se sterwe en 

opstanding uit die dood ‘n radikale verandering aan sy lewe behoort te maak.  Elke 

godsdiens het sekere morele vereistes om reg te lewe, maar net die Christenskap 

het ‘n etiese lewe wat vloei uit die versoening wat God bewerk en op grond van 

dankbaarheid.  Die geestelike groei van ‘n gelowige het met sy wil te doen.  Hy moet 

in elke fase van sy lewe sekere wilsbesluite neem ten einde te kan verander.  Die 

wilsbesluit begin deurdat hy ‘n oorgawe aan God maak en doelbewus sy denke deur 

God laat verander om so ‘n lewe te leef wat God sal behaag.  Om anders as die 

wêreld te kan optree moet die verandering van binne af kom en daarvoor kan net 

God sorg deur die werking van die Heilige Gees. 

 
2.3.4 1 Petrus 1:13-15  

 

2.3.4.1 Die keuse van die perikoop vir eksegese 

 

Wanneer ‘n persoon se huweliksmaat selfmoord pleeg, moet sy besef dat sy nou 

verder vir haar eie lewe verantwoordelik is.  Elliott (2000:358) wys daarop dat die 

dryfveer om die verantwoordelikheid op te neem in Jesus Christus gesetel is en dus 

moontlik is as gevolg van die genade en hoop wat in die toekoms opgesluit is.  Die 

basis van hierdie verantwoordelikheid is nie in morele hantering van die lewe gesetel 

nie.  Dit is eerder om vir God afgesonder te wees en veronderstel ‘n optrede wat 

deur die nuwe situasie verlang word (Achtemeier, 1996:121).  1 Petrus 1:13-15 is ‘n 

gedeelte wat aandui hoe die verantwoordelikheid op die skouers van die gelowige 

rus en herinner hom telkens aan die basis waarop hierdie eis berus.  Niemand 

anders is veronderstel om die verantwoordelikheid vir ‘n ander persoon se geestelike 

groei te neem nie.  Hy moet besef dat dit by homself berus om ‘n keuse vir sy eie 

lewe te neem en hoe langer hoe meer heilig te lewe.   
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2.3.4.2 Die bepaling van die teks en die kontekstuele konteks van   
1 Petrus 1:13-15 

 
1 Petrus is ‘n kort brief wat deur die apostel Petrus geskryf is.  Die brief begin ook, 

net soos Paulus se briewe, deur aanspraak daarop te maak dat die skrywer ‘n ware 

apostel van Jesus Christus is (Metzger, 2006:39).  Hierdie brief volg die Pauliniese 

briefstruktuur en bestaan uit ‘n seënwense (1:3-12) en ‘n liggaam (1:13 - 5:11). Soos 

in Paulus se briewe, kan die liggaam van die brief weer in die volgende gedeeltes 

verdeel word: die inleiding tot die liggaam (1:13 – 2:10); die middelste gedeelte van 

die liggaam (2:11 – 4:11); en die slotgedeelte van die liggaam (4:12 – 5:11) 

(Achtemeier, 1996:62).  Van Rensburg en De Klerk (2005:16) verdeel die brief soos 

volg en beklemtoon dat die indikatiewe die imperatiewe in Petrus se teologie 

voorafgaan: 

 

Briefaanhef: 

 1 Petrus 1:1-2 

Briefopening: 
1:3-12 Lof kom aan God toe wat julle in Christus weergebore laat word het. 

 Vier opdragte op grond van die weergeboorte deur God 

Opdrag 1   1:13-25 Vestig julle hoop op die genade, en daarom moet julle 

lewenswandel heilig wees. 

Opdrag 2   2:2-10  'n Weergeborene se plig ten opsigte van sy persoonlike 

groei asook sy saamgroei met medegelowiges. 

Opdrag 3   2:11-4:19  Gedragsvoorskrifte vir vreemdelinge en bywoners. 

Opdrag 4   5:1-11  Opdragte vir gedrag binne die kerk. 

Briefslot: 

 1 Petrus 5:12-14 
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2.3.4.3 Die genre van 1 Petrus 
 

Daar bestaan geen twyfel nie dat 1 Petrus as omsendbrief aan die gemeentes 

gestuur is wat in die noordelike helfte van Klein Asië versprei was (Achtemeier, 

1996:62; Elliott, 2000:84;).  J van Rensburg en De Klerk (2005:22) wys daarop dat 1 

Petrus se genre ‘n brief is met huistafels as mikrogenre (1 Petrus 2:13-3:7) en dat die 

hermeneutiese reëls vir die interpretasie van briefliteratuur en huistafels verreken 

moet word. 

 

2.3.4.4 Woordstudie 

 

Soos in hoofstuk 1 aangedui, is kognitiewe herstrukturering die vervanging van 

destruktiewe aannames met die waarheid.  Christus het die gelowige heilig 

(indikatief) kom maak en verwag (imperatief) van hom om so op te tree (Donald & 

Senior, 2003:41).  Die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, moet die 

waarheid oor die selfmoord aanvaar ten einde sy heiligheid te kan uitleef.  Daarom is 

die ontleding van die woord ‘heilig’ gekies om beter te verstaan wat Petrus daarmee 

bedoel: 

 

Heilig in vers 16: “Wees heilig, want Ek is heilig.” 

 

Achtemeier (1996:121) toon aan dat Israel deur God uitgekies is om sy volk te wees.  

Dit maak Israel heilig.  Die woord ‘heilig’ het nie ‘n morele konnotasie nie, maar ‘n 

afsonderingsfunksie met belangrike resultate vir die morele lewe.  In die Bybel is God 

die Heilige par excellence.  Alles wat aan God gegee, geoffer of aan hom gewy is, 

was heilig.  Daarom is Israel, met die verbond wat God met hulle gesluit het, heilig 

(Elliott, 2000:360; Deffinbaugh, 2009:1).  Heiligheid is dus nie iets wat bereik kan 

word deur morele ambisie nie.  Dit is eerder ‘n afsondering vir God uit ‘n vorige 

kultuur.  Hierdie afsondering veronderstel ‘n sekere manier van optrede wat by die 

nuwe situasie pas (Achtemeier, 1996:121).  Donald en Senior (2003:42) maak dit 

http://bible.org/byauthor/10/Bob Deffinbaugh
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duidelik dat die afsondering nie ‘n onttrekking uit die leefwêreld is nie, maar dat dit 

eerder ‘n transformasie van die gelowige se lewe in geheel is. 

 

Deffinbaugh (2009:1) gee die volgende definisie van ‘heilig’: 

 
To be holy is the opposite of being ‘common’ or ‘profane’. God is holy in that 

He is utterly different and distinct from His creation. His people must also be 

distinct, separate from the heathen attitudes and actions which characterized 

them as unbelievers. 

  

2.3.4.5 Eksegetiese verduideliking/uiteensetting 
 

1 Petrus 1:13: Wees daarom verstandelik wakker en nugter, en vestig julle hoop volkome 

op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. 

 

Vers 13 klink asof dit ‘n imperatief is wat afgedwing word, maar die woord ‘daarom’ 

gee die grond waarop die opdrag gerig word (Ridderbos, 1975:254).  Omdat Christus 

die gelowige ‘n nuwe mens deur sy soenverdienste gemaak het, moet die gelowige 

verantwoordelikheid vir sy lewe neem (Achtemeier, 1996:118).  Ridderbos 

(1975:253) skryf dat Paulus se teologie van genade nie beteken dat die nuwe lewe in 

die persoon wat tot geloof kom, instroom en dus geen plek vir die menslike 

verantwoordelikheid laat nie.  Elliott (2000:355) wys ook op Petrus se gebruik van die 

imperatief wat op die basis van die indikatief gebou word.  

 

Die genade is dus eerder die basis vir die hoop as die objek daarvan.  Daarom is dit 

nie ‘n hoop op die genade nie, maar die gelowige het hoop omdat die genade van 

die toekomsverwagting van Christus se koms reeds daar is (Achtemeier, 1996:119).  

Die genade wat in die toekomsverwagting lê, gee die gelowiges die moed om die 

harde werk van volharding aan te pak ten spyte van die omstandighede waarin hulle 

lewe (Achtemeier, 1996:119; Elliott, 2000:356).  Die navorser  wys in hoofstuk 3 hoe 

die indikatief die basis vir die imperatief in kognitiewe herstrukturering vorm. 

 

http://bible.org/byauthor/10/Bob Deffinbaugh


49 

Vers 14: As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes 

wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. 

 

Petrus noem die gelowiges ‘kinders’ om daarmee hulle nuwe status in Christus te 

bevestig.  Soos kinders aan hul vader gehoorsaam moet wees, so moet die 

gelowiges, wat nou God se kinders is, aan hom gehoorsaam wees (Achtemeier, 

1996:120; Donald & Senior, 2003:40).  Hulle het nou deur geloof nuwe wesens 

geword (Donald & Senior, 2003:40).  Elliott (2000:357) skryf dat Petrus die basis vir 

die imperatief stel wat volg deur na die gelowiges as gehoorsame kinders te verwys.  

Dit is Christus se gehoorsaamheid wat die basis vir die gehoorsaamheid van die 

gelowiges vorm.  Elliott (2000:358) wys daarop dat die gelowiges met die begeertes 

moet breek wat in hul lewe voor hul bekering die botoon gevoer het.  Hulle het nou ‘n 

ander dryfveer wat hulle anders laat optree.  Die navorser sal verder in hierdie studie 

aandui hoe die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, sy negatiewe 

begeertes en denke moet verander na begeertes en denke wat God vir die gelowige 

gee. 

 
Vers 15: Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele 

lewenswandel heilig wees. 

 

God se heiligheid moet as voorbeeld vir God se kinders dien.  Hulle moet kyk hoe Hy 

is en dit navolg.  Die opdrag om heilig te lewe is ‘n opdrag om waardig voor God te 

leef.  Die gelowiges hoef nie heilig te word nie, God het hulle reeds heilig in Jesus 

Christus gemaak.  Hulle moet nou slegs ‘n lewe leef wat by die heiligheid pas 

(Achtemeier, 1996:121).  Elliott (2000:360) sê dat roeping in die Bybelse konteks 

gebruik word waar iemand met outoriteit, veral God, ‘n persoon of ‘n groep persone 

uitkies vir ‘n bepaalde taak of status.  Hy sê dat ‘roeping’ in 1 Petrus as bevestiging 

van gelowiges se nuwe status voor God gebruik word; dit is ook die rede waarom 

hulle optrede daarby moet pas. 

 

Die gelowiges se opdrag is om heilig te leef in die omstandighede waarin hulle is.  

Hulle moenie van die samelewing onttrek nie, maar moet daarin leef sodat die ander 
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mense kan sien dat hulle heilig is  (Achtemeier, 1996:121).  Dit sal later in die studie 

duidelik word hoe die geroepenheid as God se kind die basis vir die imperatiewe (om 

heilig te lewe) vorm en die kognitiewe herstrukturering ook hierdie patroon gebruik. 

 

2.4 Samevatting van basisteoretiese perspektiewe 
 

Hoe kan enigeen ná ‘n selfmoord nog in God glo?  Dit is die groot vraag wat in 

die persoon se hart agterbly wanneer sy eggenoot selfmoord gepleeg het.  Hierdie 

studie gaan grootliks oor die bemiddelingsrol wat die pastoraat wil speel ten einde 

die persoon te help om die leuen met die waarheid te vervang. 

 

2.4.1 Probleemvermyding en -konfrontasie 
 
Volgens Prediker 7:3 is droefheid beter as lag.  Die persoon wat hartseer trotseer en 

doelmatig deurleef, word deur hierdie swaarkry opgebou.  Vermyding van die 

swaarkry in die lewe deur ontvlugting is nie net onrealisties nie, maar verarm ook die 

persoon.  Prediker se klem is baie duidelik op die deurlewing van ‘n krisis.  Hy 

gebruik dan ook ‘n sterk teenstelling om hierdie twee pole, naamlik konfrontasie met 

en ontvlugting van die rou, te aksentueer.  Hy sê dat dit beter is om in ‘n huis van rou 

te wees as in ‘n plek waar daar gedrink word.  Dit versterk Prediker se keuse tussen 

erkenning en ontvlugting, wat ‘n belangrike tema in kognitiewe herstrukturering is. 

 
2.4.2 Aanvaarding van die realiteit 

 
Daar gebeur goeie en slegte dinge in ‘n mens se lewe.  Prediker vind dit van groot 

waarde wanneer ‘n persoon hierdie realiteit aanvaar.  Hy motiveer sy leser om die 

dood in die oë te staar en lesse daaruit te leer ten einde sy lewe meer sinvol te 

beleef.  Psalm 94 beredeneer God se teenwoordigheid in die alledaagse.  Daar is 

persone wat sou wou redeneer dat God nie by die alledaagse betrokke is nie.  En tog 

is God, volgens Psalm 94, by elke faset van die persoon betrokke en weet Hy ook 

van elke ding wat in die persoon se lewe plaasvind.  Wanneer onreg plaasvind, weet 
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God daarvan.  Hy sal self daarmee omgaan op sy tyd.  Die realiteit van die lewe is 

dat daar slegte en goeie dinge gebeur, maar nie sonder dat God daarvan kennis 

neem en daarmee sal handel nie.  Die gelowige kan dus, ten spyte van die realiteit, 

met sy lewe aangaan en sinvol lewe, omdat hy weet dat God by hom is en hom van 

dag tot dag krag gee. 

 

2.4.3 God se teenwoordigheid in die lewe 
 

God het belang by ‘n persoon se lewe.  Wat die persoon egter in sy perspektief oor 

God se bemoeienis met die lewe moet insien, is dat die dood ‘n realiteit van die lewe 

is.  God is met die volle spektrum van die lewe gemoeid, of dit nou lewe of dood is. 

Psalm 94 wys op ‘n lewe wat tussen belofte en vervulling lê.  In hierdie 

tussensituasie wil die digter die leser onderskraag deur hom daarop te wys dat God 

by hom is.  God se teenwoordigheid midde in ‘n krisissituasie word deur Psalm 94 as 

kerntema hanteer.  Elke gelowige kan hierdie verwagting koester midde in die krisis 

wat hy beleef.  God se teenwoordigheid is ’n realiteit, al lyk dit asof die krisis nie wil 

opklaar nie.  Die waarde van God se teenwoordigheid is dat sy teenwoordigheid in 

die krisissituasie die uiteinde daarvan sal bepaal en dat die noodlydende gelowige 

kan weet dat God in sy lewe ingryp. 

 
2.4.4 Volharding 

 

Volharding speel ‘n belangrike rol in ‘n persoon se herstelproses.  Prediker se stelling 

dat die uiteinde van ‘n saak die uitslag bepaal en nie die proses daarvan nie, is van 

groot belang.  Daarom moet ‘n persoon nooit sukses deur die proses probeer meet 

nie, maar tot die einde volhard ten einde dit te kan meet.  Psalm 94 speel af midde in 

‘n krisis.  Die digter spreek die hoop uit dat God die uiteinde sal bepaal en hy vertrou 

steeds die Here se teenwoordigheid in die krisis.  Die persoon moet nie die verlede 

as die hede se werklikheid sien nie.  Die hede is die werklikheid waarin die persoon 

nou moet belê.  Die verlede is slegs daar vir verwysingsdoeleindes om in die hede 

die lesse uit die verlede toe te pas. 
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Petrus wys op die hoop wat in die wederkoms lê.  Hierdie hoop is in Christus se 

genade vasgelê, wat saam met die toekomsverwagting die gelowige se motivering is 

om elke dag se uitdagings te aanvaar en te hanteer.  Omdat die toekoms seker is, 

kan die hede hanteer word. 

 

2.4.5  Vernuwing van denke 
 

Die gelowige moet gedurig sy denke na God toe bring ten einde dit te toets aan die 

Woord van God.  Daar moet dus ‘n gereelde wisselwerking plaasvind tussen die 

menslike ontwikkeling en God se wil vir die mens.  Die leuen verdring gereeld die 

waarheid.  Daarom wys Romeine 12:1-2 daarop dat God die gelowige se denke 

moet vernuwe en waarsku Paulus dat die gelowige nie soos die sondige wêreld moet 

word nie.  Omdat God die verandering bewerkstellig, verander die gelowige, maar 

die wil van die gelowige speel egter ook ‘n belangrike rol.  Daar is ‘n groot motivering 

vir die mens om toe te laat dat God sy denke verander en dit is dat Jesus Christus vir 

die gelowige se sondes gesterf het.  Dit is juis om hierdie rede dat Petrus in 1 Petrus 

1:13-15 ook die imperatiewe ná die indikatiewe gebruik.  Wanneer Petrus oor 

heiligheid praat, is dit om aan te dui dat die gelowige vir God afgesonder is.  Hierdie 

afgesonderdheid vir God vereis ‘n nuwe manier van optrede.  Die verwagting is dat 

die gelowige se lewe moet transformeer. 

 

2.5 Samevatting 
 

Hierdie hoofstuk is daaraan gewy om vanuit die Skrif en ander teologiese insigte 

basisteoretiese perspektiewe in praktiese teologie te identifiseer met betrekking tot 

kognitiewe herstrukturering na selfmoord van 'n huweliksmaat.  Die Skrifgedeeltes 

wat gekies is, handel nie oor selfmoord nie, maar eerder oor hoe God die persoon 

wie se denke verward, negatief en deurmekaar is as gevolg van die trauma wat hy 

beleef met die verlies aan die huweliksmaat, bystaan en sy denke wil vernuwe. 
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Die tekste wat hanteer is, is die volgende: 

Ou Testament 

• Psalm 93:1-23 

• Prediker 7:1-14 

 

Nuwe Testament 

• Romeine 12:1,2 

• 1 Petrus 1:13-15 
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HOOFSTUK 3 
POPULêRE TEOLOGIESE PERSPEKTIEWE  

 
3.1 Doelstelling  
 
Die basisteoretiese perspektief van kognitiewe herstrukturering van ‘n persoon wie 

se eggenoot selfmoord gepleeg het, kan in twee groepe verdeel word.  Die eerste 

groep is die eksegese van ‘n aantal teksgedeeltes uit die Skrif wat as basisteorie in 

hoofstuk 2 gedien het. Die tweede groep handel oor die populêre teologiese 

literatuur aangaande die leuen en dit word in hierdie hoofstuk ondersoek.  Wanneer 

na die populêre teologie verwys word, is dit om ‘n bepaalde genre in die teologiese 

literatuur aan te dui wat Bybelse norme en waardes op so ‘n wyse wil oordra dat die 

leek dit kan verstaan en in sy lewe kan toepas (Schoeman, 2005:14). 

 

Joubert (2005:14) wys op die ingewikkeldheid daarvan om die beste manier te vind 

waarop ‘n persoon gehelp kan word om oor sy persoonlike probleme te kom.  Daar is 

‘n siening dat ‘n Christen homself net aan Bybelse pastorale begeleiding moet 

onderwerp, terwyl ‘n ander siening weer psigoterapie met Bybelse beginsels en ‘n 

sterk spirituele basis aanbeveel.  Joubert (2005:14) se poging is om psigoterapie en 

die fundamentele beginsels van die Skrif met mekaar te versoen.  Met die volgende 

diagram toon Joubert (2005:177) aan hoe die verskillende vakgebiede mekaar ruimte 

gee en oorvleuel: 

 

 
 

Liggaam
Psigiater

Gees
Pastorale 
berader

Siel
Psigoloog
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Na aanleiding van Joubert se bogenoemde diagram is dit vir hierdie studie nie net 

belangrik dat die metateorie (psigiatrie en sosiologie) in ag geneem behoort te word 

nie, maar ook die pastorale denke oor die grondbeginsels van die Woord van God 

wat ‘n rol in kognitiewe herstrukturering speel. 

 

3.2 Inleiding 
 
Kognitiewe herstrukturering gaan daarom dat die leuen vir die waarheid verruil word 

(Le Doux & Phelps, 2004:161).  McDonald (1995:236) benadruk dit dat niemand 

sonder leuenoortuigings is nie en dat alle mense in ‘n meerdere of mindere mate met 

‘n leuenoortuiging funksioneer.  Die verskil is egter dat hierdie leuenoortuigings juis 

die persoon moet help om die oorsaak van die leuen te ontdek en dit dan reg te stel.  

Anderson et al. (2000:114) wys daarop dat die antwoord op die lewe deur die 

berader en die persoon met God se hulp gesoek moet word.  Hy haal Spreuke 14:12 

(Die Bybel, 1983) aan: “Daar is ‘n lewenswyse wat vir ‘n mens reg kan lyk, maar die 

uiteinde daarvan is die dood.”  Die navorser bespreek vervolgens ‘n aantal outeurs 

van populêre teologiese werke se sieninge aangaande die leuen en die rol wat dit in 

gelowiges se lewens speel.  Hierdie outeurs se basis is teologies van aard en nie 

sielkundig nie.  In hierdie hoofstuk word onder andere die volgende outeurs 

aangehaal: 

 
Stephen Arterburn: Skrywer van Healing is a choice (2005), en die stigter en 

voorsitter van New Life Clinics wat besondere diens met betrekking tot Christelike 

berading en behandeling lewer in die VSA en Kanada. 

William Backus en Marie Chapian: Skrywers van Telling yourself the truth (2000).  

Backus is die stigter van die Center for Christian Psychological Services.  Chapian is 

‘n skrywer van bekende Christelike boeke en hy hanteer saam met Backus ook die 

aspek van heling. 

Wentzel Coetzer: Skrywer van bundels, onder andere Tien fases van die 

genesingsproses (2007), Self-mutilerende gedrag (2011) en Die pastoraat en 
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breinfunksies (2011).  Hy is ‘n buitengewone professor by die NWU se fakulteit vir 

Praktiese Teologie. 

Paul Meier en Robert Wise: Skrywers van Crazy makers (2003).  Paul Meier is ’n 

nasionaal erkende psigiater en stigter van  Meier Clinics.  Robert Wise is ’n 

aartsbiskop in die Communion of Evangelical Episcopal Churches en het ‘n PhD in 

‘Amalgamating Theology and Psychology’. 

Rick Richardson: Skrywer van Experiencing healing prayer (2005).  Hy is 

mededirekteur vir evangelisasie van Intervarsity Christian Fellowship/USA en is ‘n 

priester in die Anglikaanse Sending in Amerika. 

Ed Smith: Hy het die Theophostic Prayer Ministry-helingsmodel ontwikkel en is ‘n 

pastorale berader in Sentraal-Kentucky. 

Sara Trollinger: Skrywer van Advanced triage counseling (2007), en stigter en 

president van die House of Hope Orlando.  Met ‘n Christelike model wat beproef is 

en waarmee sy sukses behaal het, lei sy duisende professionele persone op. 

 

3.3 Die rouproses  
 
In Maartens (2006:294) se boek, Deur Trauma (Boek 4), getuig ‘n vrou wat haar 

eggenoot aan selfmoord verloor het, die volgende: 

 
Ek het verneuk en verwerp gevoel deur my man se depressie.  Ek het met sy 

selfmoord – met komplekse skuldgevoelens – besef dat ek ook verlig gevoel het. 

 

Die navorser verwys eerstens na die belangrike rol wat die rouproses in die herstel 

van ‘n persoon speel wat trauma beleef het.  In Romeine 12:1-2 (Bybel, 1983) 

versoek Paulus die gelowiges om toe te laat dat God hul denke vernuwe.  Hierdie is 

‘n proses en vind nie binne een oomblik plaas nie.  Dit het met verandering te doen.  

Dikwels hou mense niks van verandering nie en het hulle selfs ‘n groot weerstand 

daarteen.  ‘n Persoon hou van die bekende omgewing, bekende denke en bekende 

gedrag (Strong, 2007:79).  Omdat die verandering so problematies is, veronderstel 

dit ‘n proses.  Gevolglik is dit belangrik dat die persoon wie se huweliksmaat 
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selfmoord gepleeg het en wat menigmaal versteurde denke en ander persoonlike 

probleme ervaar, ook deur ‘n proses van verandering moet gaan. 

 

Dit is noodsaaklik om op die belangrikheid van die proses van verandering te wys en 

dat die proses met tyd verloop.  ‘n Persoon wat ervaar dat sy situasie nie verbeter 

nie, kan begin glo dat daar geen hoop vir hom is nie (Arterburn, 2005:191).  Louw 

(2007:152) se opmerking kan hier ter harte geneem word.  Hy sê dat oordrewe 

aandag aan ‘n saak (hiper-intensie), net soos ‘n oordrewe begeerte, tot afwykings 

aanleiding kan gee.  Hoe meer die persoon dus op die eindresultaat fokus, hoe 

minder behaal hy sukses daarin.  Meier en Wise (2003:248) meen dat die persoon 

wat herhaaldelik vir homself sê dat sy swaarkry veronderstel is om te verander, dit 

juis negatief ervaar.  Dit is neerdrukkend vir ’n persoon as swaarkry vir lank aanhou, 

dit sleg gaan en daar geen verbetering in sig is nie.  Juis dan moet so iemand nie 

moed opgee nie.  Die persoon moet besef dat hy in ‘n proses van genesing is wat 

lank kan duur. 

 

Volgens Arterburn (2005:196) gebeur die meeste genesings nie oornag nie.  As dit 

wel oornag gebeur, is dit ‘n wonderwerk.  Dit is hier waar die persoon ‘n keuse moet 

maak om te volhard, omdat God se tyd anders as syne is.  Thurman (1999:149) 

maak ‘n baie belangrike opmerking: “Die waarde lê in die worstel, nie in die uitkoms 

nie.”  Die waarde van die terapie lê nie in die wete dat die persoon genees gaan 

word nie, maar dat God met hom besig is. 

 

Louw (2007:144) lê daarop klem dat lyding waardevol is.  Hy sê dat ‘n persoon soms 

voor ‘n onvermydelike, onomkeerbare situasie te staan kom en dat hy bewus word 

van ‘n noodlot wat hom tref waaraan hy niks kan doen nie.  Wanneer dit gebeur, 

word hy presies op daardie oomblik geroep om die hoogste waarde te verwesenlik 

en die diepste sin van sy lewe te vervul deur sy lyding sinvol te verwerk.  Op daardie 

oomblik is die persoon se ingesteldheid teenoor sy lyding en die wyse waarop hy dit 

binne die geheel van sy menslike bestaan wil en kan integreer, deurslaggewend.  

Die persoon se ingesteldheid dat hy daarvan bewus is dat God met hom besig is, 
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gee so ‘n persoon ‘n goeie vertrekpunt om die lyding sinvol te verwerk.  Dit is daarom 

belangrik dat die persoon sy perspektief teenoor sy lyding sal verander, sodat hy 

hoop vir die toekoms kan kry (Maartens:2006:15).  Uit die ervaring van die navorser 

se pastorale berading van persone wie se eggenotes selfmoord gepleeg het, is 

hierdie perspektief wat die persoon oor sy lyding het, deurslaggewend vir die 

herstelproses.  Hoop op heling is die grootste dryfveer vir so ‘n persoon terwyl hy in 

hierdie oomblikke verstom, verwerp en kwaad voel.  Sodra die persoon die 

kognitiewe skuif maak om God se helpende en genesende hand te kan raaksien, kry 

die persoon hoop vir sy lewe met sy lyding.  Die navorser verwys hier na Romeine 

5:1-11, waar die saak oor die perspektief van lyding in ‘n gelowige se lewe hanteer 

word.  Hierin wys Paulus dat lyding as groei gesien word, veral omdat vers 8 daarop 

wys dat God die mens in sy sondige bestaan liefhet. 

 

In praktiese teologie word gepraat van die rouproses wat tot genesing lei (Coetzer, 

2007:67-75; Meier et al., 1999:111-119; Minirith et al., 2004:118-133; Rando, 

1993:31-43).  Daar is verskeie modelle van die rouproses in die populêre teologiese 

literatuur en die navorser verwys na die volgende: 

 

Rando (1993:31-43) spesifiseer drie fases van rou en hartseer: 

• Vermyding 

• Konfrontasie 

• Akkommodasie 

Hierdie is egter ‘n eng uiteensetting van ’n groot aantal emosies wat ervaar word.  

Die rou fases help die persoon in berading om te identifiseer hoe hy gevorder het in 

die rouproses, sodat hy aandag kan gee aan die onafgehandelde prosesse en tot 

herstel kan kom.  Daarom is die behoefte aan ‘n meer uitgebreide rouproses van 

belang. 

 

Meier et al. (1999:111-119) verdeel die rouproses in vyf fases: 

• Ontkenning 

• Woede na buite 
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• Woede na binne 

• Egte rou 

• Herstel 

Hierdie beskrywing van die rouproses help die persoon om te besef dat woede in die 

heling meer kompleks is.  Die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, 

ervaar komplekse emosies (soos later aangedui word), soos woede.  Meier se 

rouproses help om die persoon te begelei om te kan insien dat woede ‘n normale 

deel van die rouproses uitmaak. 

 

Coetzer (2007:67-75) verwys na ‘n model wat by die ‘vyf roufases oor ‘n verlies’ van 

Kübler-Ross (1989) aansluit.  Minirith et al. (2004:132) verwys ook na Kübler-Ross 

(1998) se roufases, maar volstaan met vyf fases.  By die rouproses waarna Coetzer 

(2007:67-75) verwys, is depressie as ekstra fase ingevoeg en bestaan die rouproses 

uit ses fases: 

 

• Skok en ontkenning 

• Woede 

• Depressie 

• Onderhandeling en wonders 

• Hartseer 

• Vergifnis, afsluiting en aanvaarding 

 

Daar is nie wesentlik ‘n verskil tussen Meier en Rando se modelle en die model van 

Coetzer nie.  Meier (1999) brei op Rando (1993) se model uit en onderskei woede as 

woede na buite en na binne, terwyl Coetzer dit uitbrei met depressie, onderhandeling 

en wonders daarby.  Coetzer sluit ook vergifnis as ekstra aspek by Meier se 

herstelfase in.  Die navorser verkies die model wat Coetzer aanbied, omdat dit meer 

omskrywend is en met Kübler-Ross as onderbou gevestig is. 

 

Alhoewel Rando (1993:31-43) se model as eng beskou kan word, help die ses ‘R’-

beginsels wat deur die vloei van die rouproses hanteer moet word die berader om 
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die persoon prakties tot heling te begelei.  Hierdie ses ‘R’-beginsels is as volg in sy 

driefasemodel: 

 

• Vermydingsfase 

i. Erken die verlies.  
- Erken dat die dood plaasgevind het. 
- Verstaan die dood. 

 

• Konfrontasiefase 

ii. Reageer op die skeiding. 

- Ervaar die pyn. 

- Voel, identifiseer, aanvaar en gee een of ander vorm van uitdrukking aan 

al die psigologiese reaksies op die verlies. 

- Identifiseer en treur oor sekondêre verliese. 

iii. Onthou en herbeleef alles omtrent die oorledene en die verhouding. 

- Hersien en onthou op ‘n realistiese wyse. 

- Herroep en herleef die gevoelens. 

iv. Doen afstand van die verbintenisse aan die oorledene, asook die vorige 

veronderstelde wêreld. 

 

• Akkommodasiefase 

v. Bring veranderings aan om aan te pas by die nuwe fase, sonder om die oue 

te vergeet. 

- Herevalueer/hersien die huidige fase/veronderstelde wêreld. 

- Ontwikkel ‘n nuwe verhouding met die oorledene. 

- Ontwikkel nuwe wyses van bestaan. 

- Vorm ‘n nuwe identiteit. 

vi. Herbelê. 
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Dit sal in hierdie hoofstuk duidelik word dat die konfrontering van die leuen deur die 

waarheid ‘n groot rol in die vloei van die rouproses speel, asook die wyse waarop 

keuses tussen waarheid en leuen ‘n impak op die proses van genesing het. 

 

Vir Meyer en Wise (2003:129) is die volgende stap die eerste een in die 

genesingsproses: Die geskiedenis van die selfmoord moet ontdek word. 

 

Dit is baie belangrik om die krisis te onthou, weer te gee en die verlede te 

konfronteer.  Die navorser wil egter beklemtoon dat om in die verlede te delf, nie 

beteken dat daar oor die verlede ‘gebroei’ moet word nie, maar dat die verlede 

hanteer moet word.  Daarmee stem Van Wyk (2010:25) saam wanneer sy sê dat 

daar ‘n goeie rede is om ou koeie uit die sloot te grawe, want die persoon moet vry 

wees van vals gedagtes oor homself sodat hy by die ware self kan uitkom.  Hierdie 

‘ou koeie’ moet dus hanteer word en gesien word vir wat dit werklik is.  Hierdie is die 

beginsel waarmee kognitiewe herstrukturering werk.  Volgens Figley (1998:20) se 

‘Empowerment’-model moet die persoon eers gehelp word om te aanvaar dat trauma 

'n emosionele impak, asook gedragsversteurings, tot gevolg het alvorens terapie kan 

begin.  Sy model bestaan uit vyf fases wat so ontwerp is dat die getraumatiseerde 

die geleentheid kry om die traumatiese gebeure weer te beleef, asook om sy 

emosionele en kognitiewe reaksies te identifiseer en bedink.  Dit gee dan ook aan 

die persoon die geleentheid om sin te vind in die trauma wat hy beleef het. 
 

Die kognitiewe ontwikkeling van ‘n persoon speel ‘n groot rol in hoe hy sy trauma 

interpreteer.  Arterburn (2005:50) skryf dat daar sekere redes is waarom ‘n persoon 

op ’n sekere wyse in die hede optree.  Daar is in elke persoon se opvoeding sekere 

dinge wat gebeur het wat bepaal hoe hy sekere situasies in die hede hanteer.  

Daardie verlede moet geëvalueer en verwerk word.  Die enigste manier om dit te 

hanteer is om die verlede te ondersoek.  Wanneer ‘n persoon ‘n slegte ervaring 

gehad het, soos ‘n huweliksmaat wat selfmoord gepleeg het, moet hy hierdie 

gebeure in die oë kyk, dit op die naam noem, herken vir wat dit was en nie sy 

interpretasie daarvan bly glo nie (Richardson, 2005:151).  Dit veronderstel dat ‘n 
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persoon wat deur trauma gaan, elke emosie sal identifiseer, weeg en dan evalueer 

hoe eg die waarde is wat hy in die bepaalde situasie daaraan gee.  Wanneer die 

waarde van ‘n emosie buite verband met die trauma is, sal die persoon in die verlede 

moet delf om die oorsprong van die waarde te ontdek en moet dit dan eers hanteer 

word. 

 

Die vraag is egter of elke persoon wat deur ‘n bepaalde krisis gaan, wel afwykende 

gedrag of probleme as gevolg van die krisis in die toekoms sal ervaar.  Trollinger 

(2007:206) beantwoord hierdie vraag deur te verwys na ‘n tiener wie se selfbeeld 

vernietig is.  Die skrywer wys daarop dat dit oor ‘n keuse gaan en nie die gebeure 

self nie.  Dit is redelik seker dat die tiener in sy vroeë jare leuens oor homself gehoor 

het en gekies het om dit te glo.  Die leuens van die vroeë jare moes eers deur die 

seun geglo word voor dit ‘n effek op sy selfbeeld kon hê.  Die oorsaak van die 

vernietigde selfbeeld lê dus nie in die leuens wat oor hom verkondig is nie, maar in 

die feit dat hy dit geglo het.  Die navorser lei dus af dat bepaalde negatiewe aksies 

nie noodwendig negatief op ‘n persoon hoef in te werk nie.  Die persoon het wel ‘n 

keuse watter effek dit op sy lewe gaan hê; hy het dus ‘n keuse of hy die onwaarhede 

aangaande homself gaan bly glo.  Dit is daarom belangrik dat die persoon na die 

verlede sal kyk en evalueer of gebeure in die verlede letsels op hom gelaat het.  

Wanneer die letsel ontdek word, kan dit hanteer word deur dit met opbouende 

waarheid te verruil (Panozzo & Smith, 2007:28). 

 

Emosies oor die persoon se verhouding met sy eggenoot wat selfmoord gepleeg het, 

is tot ’n hoë mate met skuldgevoelens gelaai, soos Maartens (2006:195) daarna 

verwys.  Die persoon moet geleentheid kry om hierdie skuldgevoelens kognitief te 

herevalueer.  Titelman (1998:44) lê klem op die kognitiewe denke aangaande die 

persoon se verhouding met die eggenoot wat selfmoord gepleeg het.  Die kognitiewe 

herinneringe stimuleer en beïnvloed die persoon se denke in die hede.  Daarom 

moet die persoon die emosionele bril waardeur hy na homself en sy eggenote kyk, 

verruil vir 'n kognitiewe bril waarmee hy na die verbreekte verhouding kyk.  
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Verhoudings moet deur middel van die kognitiewe, nie die emotiewe nie, verstaan 

word. 

 

Trauma aktiveer die rouproses wat deur leuengebaseerde denke en verwagtings 

gevul is.  Solank as wat ‘n persoon glo dat sy omstandighede die oorsaak van sy 

emosionele belewenis is, gee hy die omstandighede ‘n manipulerende krag wat hom 

gaan bly beheer (Panozzo & Smith, 2007:16).  Net soos wat ‘n persoon verwag dat 

sy wêreld ‘n rasionele plek moet wees, verwag hy ook dat dit regverdig en billik sal 

wees: Hy verwag dat goeie mense beloon en slegte mense gestraf sal word 

(Coetzer, 2004a:2).  Helaas, traumatiese gebeure veroorsaak dat die ‘goeie 

mens/slegte mens’-filosofie verpletter word en vir baie persone lei dit daartoe dat die 

trauma ‘n tweede krisis veroorsaak, naamlik ‘n geloofskrisis en ‘n totale 

herevaluering van hul godsdienstige ervarings.  Aanvaarde denke oor die lewe en 

waardestelsels wat verpletter word deur bepaalde gebeure lei meermale tot ‘n 

verstopping van die rouproses. 

 

Wanneer ’n persoon trauma beleef, sien hy nie meer die wêreld as ‘n veilige plek nie, 

maar as ‘n bose en gevaarlike omgewing om in te leef.  Hy wil homself dan eerder 

terugtrek in sy eie klein, veilige ruimtetjie en is bevrees om weer na buite toe te 

beweeg.  Hierdie veronderstelling van onkwesbaarheid in sy eie ruimte is egter ‘n 

illusie wat in skerwe spat wanneer die lewe anders verloop as wat hy sou wou hê 

(Coetzer, 2004b:27).  Thurman (1999:86) wys daarop dat hierdie leuen die persoon 

eerder van God sal vervreem, want as God ons te alle tye veilig moet hou, het Hy nie 

sy belofte gestand gedoen nie, terwyl Jesus ons juis waarsku deur ons daarop te 

wys dat ons in hierdie lewe wel seerkry sal ervaar. 

 

Die leuen het dus ’n reuse-invloed op die verstopping van die rouproses se vloei en 

is meermale die oorsaak van die intensiteit van die trauma wat beleef word. 
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In hierdie hoofstuk word daar vervolgens op die volgende aspekte gefokus wat die 

vloei van die rouproses beïnvloed en wat deur kognitiewe herstrukturering hanteer 

behoort te word: 

 

• Negatiewe denke 

• Belangrikheid van keuse 

• Leuens 

• Waarhede 

 

3.4 Negatiewe denke 
 

Die negatiewe denke van ‘n persoon wie se lewensmaat selfmoord gepleeg het, is ‘n 

aspek wat aandag in pastorale berading verdien.  Trollinger (2007:223) skryf: “Satan 

uses our mind as a dark room where negatives are developed.”  Negatiewe denke 

versteur die denke van die persoon in so ‘n mate dat hy nie rasioneel oor sy huidige 

situasie kan dink of redeneer nie.  Hierdie negatiewe gedagtes neem sy lewe oor en 

veroorsaak dat sy gedrag destruktief op homself inwerk.  ‘n Persoon wie se eggenoot 

selfmoord gepleeg het, getuig in Maartens (2006:195) se boek oor selfmoord dat 

skuldgevoelens haar van binne af opgevreet het.  Hierdie skuldgevoelens kla die 

oorlewende persoon as medepligtige aan.  Coetzer (2004b:1) is van mening dat 

traumatiese geheue nie wil inskakel by die wyse waarop ons na die wêreld kyk nie.  

Die gedagtes oor die trauma is gedissosieer.  Hierdie gedissosieerde herinneringe 

bevat dikwels waninterpretasies en onakkurate gevolgtrekkings wat noodgedwonge 

gevorm is.  Tydens hierdie vormingsproses het sterk emosies en opgewerkte 

spanning ook met die verwerking van die geheue ingemeng.  Die gedissosieerde 

gedagtes oor die selfmoord sal dan aan die een kant kan sê dat die persoon self 

aandadig aan sy sterwe was, maar aan die ander kant en terselfdertyd die 

skuldgevoel dra dat sy medepligtig daaraan was. 
 

Wanneer ‘n persoon se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, ervaar hy verwerping 

as een van die mees intense emosionele beserings wat hy kan opdoen.  In 'n sekere 
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sin kan enigiets wat fisieke of emosionele pyn veroorsaak, as 'n besering beskou 

word (Coetzer, 2004a:1).  Die middelpunt van enige pyn wat beleef word, is dikwels 

die gevoel van verwerping.  Hoe belangriker die verhouding met die verwerper, hoe 

meer intens is die ervaring van verwerping (Seamands, 1988:81).  'n Persoon wat 

verwerping ervaar, voel afgesny van ander, is geïsoleerd en is heel dikwels alleen.  

Verwerping kommunikeer aan die oorlewende dat hy nie werd is om enige 

verhouding met enigeen te mag hê nie (Wright, 2005:88).  Wright is reg wanneer hy 

dit opmerk, omdat die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, homself 

van ander onttrek.  Trollinger (2007:205) verwys na Spreuke 23:7 in die King James-

uitgawe: “For as he thinketh in his heart, so is he.”  Wanneer ‘n persoon glo dat hy ‘n 

mislukking is, sal hy volgens hierdie verwagting optree en so word sy selfbeeld vir 

hom ‘n realiteit.  Aan hierdie persoon moet die regte selfbeeld verkondig word sodat 

die Here die skade wat aan die persoon gedoen is, kan herstel, hom weer 

aanmekaar kan heg en hom heel kan maak.  Hierdie persoon moet sy negatiewe 

gedagtes hersien ten einde weer gesonde verhoudings met ander te kan aanknoop.  

Later in die hoofstuk word daar weer hierna verwys. 

 

Dit is belangrik dat die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, die 

negatiewe gedagtes van eensaamheid en alleenheid moet konfronteer.  God se hart 

klop baie naby aan die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het (Psalm 93).  

Hy wil hê dat die wonde van die persoon deur liefdevolle mense verbind moet word 

(Cloud & Townsend, 2008:92).  Dit is dus belangrik dat daar hekke in die persoon se 

grense moet wees.  Wanneer hy byvoorbeeld sonde gedoen het, moet hy dit uit hom 

uitkry deur met die Here en met ander daaroor te praat en so moontlike 

skuldgevoelens op te klaar (Cloud & Townsend, 2008:34).  Dis noodsaaklik dat 

hierdie verhoudings met versigtigheid gesluit moet word.  Die persoon moet homself 

teen moontlike toediening van emosionele pyn beskerm, maar moet die waagmoed 

aan die dag lê om wel vertrouelinge in sy persoonlike ruimte toe te laat. 

 

 Hy sal in die geloof moet aanvaar dat Jesus Christus sy stryd op die pad na 

emosionele herstel met hom deel en dat Hy altyd saam met die persoon deur die 
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proses van herstel stap (Meier & Wise, 2003:245).  Die keuse wat die persoon 

eerstens moet maak, is of hy gesond wíl word of nie.  Dit is belangrik vir die persoon 

om te besef dat dit ‘n kognitiewe besluit is wat hy moet neem.  Dit was immers Jesus 

se vraag aan die man by die bad van Bethesda in Johannes 5:1-17 (Bybel, 1983).  

Die vraag wat Jesus vir die persoon gevra het, is: “Wil jy gesond word?”  Dit klink na 

‘n ironiese vraag en tog is daar soveel persone wat nie kans sien om bevestigend te 

antwoord en die pad na herstel te loop nie.  Die persoon wie se eggenoot selfmoord 

gepleeg het, kan byvoorbeeld negatiewe denke so vertroetel dat hy sy identiteit 

daarmee assosieer (Arterburn, 2005:xxv).  Wanneer die waarheid aangaande die 

selfbeeld aan sulke persone verkondig word, lyk dit soms só anders as die leuens 

wat hulle nog altyd geglo het dat hulle verkies om eerder die leuens te bly glo, omdat 

die slegte selfbeeld vir hulle ‘n gemaklikheidsone geword het (Trollinger, 2007:206; 

Strong, 2007:79). 

 

Die negatiewe denke van ‘n persoon wie se eggenote selfmoord gepleeg het, is ‘n 

belangrike aspek in kognitiewe herstrukturering.  Hierdie negatiewe denke beïnvloed 

die persoon se vermoë om die werklike gebeure te evalueer en te verwerk. 

 

3.5 Belangrikheid van keuses 
 

Wanneer ‘n persoon se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, is hy verward, sit hy in 

sak en as, en wonder hy of sy lewe ooit weer normaal sal wees.  Arterburn 

(2005:xviii) is egter van mening dat emosionele gesondheid ‘n keuse is.  Die keuse 

wat die persoon moet maak, is tussen dit wat hy oor homself glo en dit wat die 

Woord oor hom sê.  Volgens Panozzo en Smith (2007:19) het God die mens gemaak 

om volgens dit wat hy glo op te tree.  Wanneer ‘n persoon glo dat God hom lief het, 

moet hy ervaar dat God hom lief het.  Wanneer ‘n persoon se ervaring die 

teenoorgestelde is van wat hy glo, is daar iets verkeerd.  Die antwoord lê nie daarin 

dat ‘n persoon sterker moet glo nie.  Die antwoord lê daarin dat die persoon die 

leuen vir die waarheid moet verruil.  Wanneer ‘n persoon dan kies om die Here se 

beeld van hom te aanvaar eerder as die leuen wat hy glo, is die verandering in hom 
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wonderbaarlik (Trollinger, 2007:207).  Dit is dus ‘n kognitiewe aanvaarding.  Hierin 

moet die berader die persoon begelei deur die kognitiewe te herstruktureer om ‘n 

rasionele keuse vir die waarheid te maak. 

 

Dit maak nie saak hoe pynlik ‘n persoon se emosionele ervaring is nie, hy moet nie 

toelaat dat die verlies wat hy in sy binneste ervaar ‘n permanente inwoner word nie 

(Meier & Wise, 2003:241).  Die skrywers (2003:208) wys in hierdie verband daarop 

dat as ‘n persoon woede ervaar, hy dit moet leer beheer.  Die persoon moet dus ‘n 

keuse maak om dinge aan te leer en nie verwag dat sy emosionele pyn vanself oor 

tyd heen sal verbeter nie. 

 

Wanneer hy die verlies of negatiewe gedagtes nie hanteer en beheer daaroor neem 

nie, sal dit beheer oor hom neem.  Daarom moet die persoon verantwoordelikheid vir 

sy gevoelens neem, anders gaan hy altyd uitgelewer wees aan die omstandighede of 

selfs denke oor ‘n bepaalde gebeure.  Hy moet eienaarskap van sy emosies neem 

en hulle as sý probleem beskou sodat hy ‘n antwoord kan soek op watter kwessie sy 

gevoelens ook al aandui (Cloud & Townsend, 2008:44). 

 

Indien die persoon nie eienaarskap van sy gevoelens neem nie, kan ander mense en 

omstandighede beheer oor sy lewe begin neem.  Meier en Wise (2003:8) sê 

wanneer so ‘n manipuleerder (mense en omstandighede) eers met die persoon 

geargumenteer het, voel die persoon asof hy die bron van die moeilikheid was en 

neem hy dit dan ook aan.  Op hierdie wyse neem die persoon dwase besluite 

waartoe hy normaalweg nie sou instem nie.  Panozzo en Smith (2007:19) dui aan dat 

hierdie dwase keuses ‘n onophoudelike sirkelgang aan die gang kan sit wat die 

vyand (negatiewe gedagtes) ‘n vastrapplek in die persoon se lewe gee.  Anderson et 

al. (2000:224) verduidelik dat die sekulêre samelewing glo dat elke aksie ‘n reaksie 

het.  1 Petrus 1:13 sê egter: “Wees daarom verstandelik wakker en nugter [...].”  Om 

hierdie rede moet die persoon dit in ag neem dat sy optredes en emosies beheer 

word deur die manier waarop hy dink.  Dit is dus nie net ‘n aksie en reaksie nie, die 
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persoon kan self bepaal wat die effek van die aksie op hom gaan wees deur ‘n keuse 

te maak oor wat hy aangaande die aksie gaan glo. 

 

3.6 Leuens 
 

Panozzo en Smith (2007:15) wys daarop dat dit nie ‘n persoon se omstandighede is 

wat emosionele pyn veroorsaak nie.  Dit is eerder die omstandighede wat pynlike, 

leuengebaseerde denke na vore bring en tot verkeerde keuses lei.  Hierdie 

leuengebaseerde pyn is leuens wat die persoon deur sy lewenservaring opgedoen 

het.  Thurman (1999:6) vergelyk die geheue met ‘n bandspeler wat gedurig 

teruggespeel word.  Hy sê dat elke persoon se geheue leuens bevat, maar dat hy dit 

so baie gehoor het dat hy dit begin glo.  So verwys Coetzer (2004:10-11) na die 

behandeling van die soldate in die Eerste Wêreldoorlog.  Die mensbeskouing van ‘n 

man tydens hierdie era het ‘n groot rol in die behandeling van soldate gespeel.  

Indien daar in gevegsituasies afwykende gedrag by soldate voorgekom het, is die 

oorsaak gewoonlik by die kwaliteit van die soldaat se morele karakter (afgesien van 

die fisieke aspekte) gesoek.  Die normale soldaat was veronderstel om op die glorie 

van oorlog te fokus en geen tekens van emosie te toon nie.  Angs en vrees was dus 

nie veronderstel om ‘n impak op hom te hê nie.  Hierdie beskouing en leuens 

aangaande die man as soldaat het negatiewe gevolge vir soldate op die gevegsfront 

gehad.  Botha (2008:31) merk op dat baie terapieë en beradingsmodelle 

veronderstel dat presenterende problematiese gevoelens en gedrag aan ongesonde 

gedragspatrone gekoppel is wat met ons oortuigingswêreld te doen het.  Dit is 

derhalwe nodig dat die persoon na tersaaklike belewenisse uit die verlede 

teruggeneem word ten einde leuenoortuigings daarin te identifiseer en dit in God se 

oortuigings oor die mens en die lewe te spieël. 

 

So byvoorbeeld is ‘n vals identiteit wat op onwaarhede gegrond is wat aan die 

persoon in die verlede vertel is, ‘n bron van ‘n verwronge selfbeeld.  Op hierdie wyse 

kan die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, verwerping ervaar en dus 

voel dat hy nie goed genoeg vir die eggenoot was nie, wat ‘n vals kommunikasie oor 
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die persoon se identiteit is.  Trollinger (2007:209) wys daarop dat vals identiteit ‘n 

persoon se lewe kan beheer.  Hierdie vals identiteit is die geloof dat: 

 

• hy ‘n slagoffer en hopeloos is; 

• hy ‘n las vir die samelewing is; 

• hy altyd bang is; 

• hy skuldig is; en 

• hy vasgevang en beperk is. 

 

Die vals identiteit kan ‘n persoon laat onttrek van die mense rondom hom.  Wanneer 

‘n persoon die keuse maak om genees te word van die leuens van die verlede, moet 

hy dit laat hersien deur die waarheid en hier is die kognitiewe benadering uiters 

nodig.  ‘n Persoon se natuurlike reaksie is om te ontken dat hy leuens glo.  Derhalwe 

begrawe hy die pyn wat deur hierdie leuens veroorsaak word.  Panozzo en Smith 

(2007:20) lê daarop klem dat ‘n persoon hierdie leuens moet hanteer.  Wanneer dit 

nie hanteer word nie, sal dit elke keer in soortgelyke situasies herroep word en 

dieselfde pyn veroorsaak. 

 

Leuens wat hersien behoort te word, is onder andere die volgende (Arterburn, 

2005:1-217): 

• Ek het net God en myself nodig om gesond te word. 

• Regte Christene het altyd vrede in alle omstandighede. 

• Daar is geen nut om in die verlede se pyn te gaan krap nie. 

• Net tyd sal my genees. 

• Ek sal dit self uitsorteer. 

• As ek dit ignoreer, sal dit self weggaan. 

• Vergifnis is vir mense wat dit verdien of wat dit werd is. 

• Ek moet my teen enige emosionele pyn beskerm. 

• Eers wanneer ek heeltemal genees is, kan ek God dien. 

• Daar is geen hoop vir my nie. 
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Hierdie leuens is op die geloof gegrond dat die persoon self moet presteer voordat 

God sal ingryp.  Die waarheid is egter dat Paulus in Romeine 5:8 sê: “Maar God 

bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 

sondaars was.”  Die hantering van hierdie leuens is die kognitiewe herstrukturering 

van die leuen met die waarheid soos in die Woord van God verklaar word. 

 

Thurman (1999:12-99) verdeel die verskillende soorte leuens wat ‘n persoon in die 

verlede aangeleer het, soos volg: 

• Leuens oor die persoon self 

- Ek mag geen foute maak nie. 

- Ek moet almal se liefde en goedkeuring hê. 

- Dit is makliker om foute te ontken as om dit te hanteer. 

- Ek kan net tevrede wees as dit volgens my wil gebeur. 

- Die feit dat ek ongelukkig is, is iemand anders se skuld. 

• Wêreldse leuens 

- Jy kan alles besit. 

- My waarde word deur my vermoë bepaal. 

- Die lewe moet maklik wees. 

- Die lewe moet regverdig wees. 

- Jy hoef nie te wag om te kry wat jy wil hê nie. 

- Die mens is basies goed. 

• Verdraaide leuens 

- Hiperbolies: om van ‘n molshoop ‘n berg te maak. 

- Personalisering: om alles persoonlik op te neem. 

- Polarisering: om alles swart of wit te maak. 

- Selektiewe uitsondering: om vanweë die bome nie die bos te sien nie. 

- Oorveralgemening: Die geskiedenis herhaal hom altyd self. 

- Emosionele beredenering: Gevoelens is gelyk aan feite. 

• Godsdienstige leuens 

- God se liefde moet verdien word. 

- God haat die sonde en ook die sondaar. 
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- Omdat ek ‘n Christen is, sal God my teen alle gevare en pyn beskerm. 

- Al my probleme is die gevolg van my sonde. 

- Dit is my Christelike plig om alle mense se behoeftes te bevredig. 

- ‘n Goeie Christen word nie kwaad nie, is nie beangs nie en word ook 

nie depressief nie. 

- God kan my nie gebruik tensy ek geestelik sterk is nie. 

 

Dit is uit bogenoemde leuens duidelik dat dit deur kognitiewe ontwikkeling uit 

ervaring in die verlede ontstaan het en nie deur ‘n betroubare bron geëvalueer is nie.  

Wanneer hierdie leuens na vore kom, moet dit deur kognitiewe herstrukturering 

begelei word om die waarheid, soos deur die Bybel verkondig, met die leuen te 

verruil. 

 

Coetzer (2011a:21-23) wys daarop hoe die gedagtes van ‘n persoon hom leuens kan 

laat glo: 

• ‘Altyd/nooit’-denke 

• Fokus wat slegs op die negatiewe gerig is 

• Fortuinvertelling 

• Geloof dat hy ander se denke kan lees 

• Denke wat deur gevoelens gerig word 

• Skuldgevoelens 

• Etikettering 

• Personalisering van skuld 

 

Hierdie leuens speel ’n baie groot rol in die persoon wie se eggenoot selfmoord 

gepleeg het en moet in kognitiewe herstrukturering hanteer word. 

 

3.7 Waarhede 
 

Maartens (2006:196) getuig van ‘n vrou wat met skuldgevoelens geworstel het oor 

haar man se selfmoord.  Haar bevryding het sy gevind in die besef dat dit haar 
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eggenoot se keuse was om ‘n einde aan sy lewe te maak en dat sy nie die oorsaak 

van sy selfmoord was nie.  Die waarheid, naamlik dat sy nie die oorsaak was nie, het 

haar bevry. 

 

Die waarheid is bevrydend: Thurman (1999:108-113) wys daarop hoe waarheid ‘n rol 

in die herstel ná trauma speel.  Hy behandel dit onder die volgende hoofde: 

• Die waarheid kom stuk vir stuk. 

• Die waarheid is nie die mens se waarheid nie. 

• Die waarheid is ‘n voorwaarde vir persoonlike groei. 

• Die waarheid het grense. 

• Die waarheid lei soms tot hartseer. 

• Die waarheid beteken dat ‘n persoon bereid moet wees om te twyfel. 

• Die waarheid staan vir ewig. 

Hierin toon Thurman dat die waarheid nie noodwendig die pynlose en moeitelose 

pad is nie, maar dat dit groei aantoon. 

 

Panozzo en Smith (2007:19) skryf dat God vir die mens emosionele pyn gegee het 

as ‘n waarskuwingsmeganisme.  Hierdie meganisme word deur ‘n persoon opgebou 

deur die ervaring van emosionele pyn en bepaal hoe hy in die vervolg gaan optree 

wanneer hy ‘n soortgelyke situasie beleef.  Groot dele van die meganisme is egter op 

leuens gebaseer.  Wanneer hierdie leuengebaseerde reaksie op emosionele pyn te 

voorskyn kom, moet die persoon ‘n relevante reaksie aanleer, eerder as om na ‘n 

manier te soek om hierdie emosionele pyn te ontduik (Prediker 7:2).  Niemand se 

omstandighede is perfek en sonder seerkry nie. 

 

Die vraag is egter wat die persoon vir hom/haarself oor hierdie omstandighede sê 

(Backus & Chapian, 2000:13); dit handel dus oor selfspraak en oor hoe die persoon 

oor sy omstandighede dink.  Die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het, moet sy siel (denke) gesond kry deur anders oor sy omstandighede te dink.  Om 

die siel gesond te kry is om die persoon se beeld van homself te genees en ‘n 

Bybelse beeld van homself aan te neem deur sy negatiewe selfspraak met hierdie 
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Bybelse beeld te vervang (Richardson, 2005:37).  Dit impliseer dat die persoon 

verantwoordelikheid vir sy heelwording neem. 

 

Volgens Anderson et al. (2000:117), asook Louw (2007:151), is dit die persoon se 

eie verantwoordelikheid om die waarheid aan te neem.  As hy nie 

verantwoordelikheid gaan neem om gesond te word deur die waarhede van die 

Woord van God aan te neem en te glo nie, kan niemand anders dit vir hom doen nie.  

Anderson et al. (2000:117) wys aan die hand van Jakobus 5:13-16 op die 

verantwoordelikheid van die gelowige in sy herstelproses: 

 

As daar iemand onder julle is wat swaarkry, moet hy bid.  As daar iemand is 

wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.  As daar iemand van julle is wat 

siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet 

vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die 

Here.  En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here 

sal hom gesond maak.  As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.  

Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle 

gesond kan word.  Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. 

(Die Bybel, 1983.) 

 

Wanneer Anderson et al. (2000:117) drie beginsels gee wat vir ‘n persoon geld om 

sy eie verantwoordelikheid op te neem is dit nie teenstrydig met Jakobus se klem op 

die gemeente se verantwoordelikheid nie.  Met die drie beginsels wil die skrywers 

slegs die verantwoordelikheid van die persoon self beklemtoon: 

• Ander persone kan nie die een in krisis se bidwerk vir hom doen nie.  Hy moet 

dit self doen. 

• ‘n Persoon sal nooit heel word as hy nie self verantwoordelikheid neem nie. 

• Die persoon moet uit sy ontkenning kom en die waarheid blootlê. 

 

Joubert (2005:252ev) wys weer hoe elke stap van verlossing in Jesus Christus 

geestelike gesondheid beïnvloed.  Die volgende stappe in verlossing is vir hom 

belangrik: 
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• Roeping en redding 

• Weergeboorte en verandering 

• Regverdiging en versekering 

• Aanneming en sekuriteit 

• Heiliging en verbintenis 

• Volharding en verheerliking 

 

Volgens Joubert (2005:267) moet alle pastorale beraders (deur die leiding van die 

Heilige Gees) op die heelwording van die gees van die persoon fokus.  Wanneer 

hierdie waarhede kognitief aanvaar is en deel van die persoon se wapenrusting 

vorm, kan hy sy trauma oorkom en ook ander trauma in die toekoms hanteer. 

 

Die Here sê volgens Trollinger (2007:209) dat ‘n gelowige se identiteit uit die 

volgende bestaan: 

• Hy is hoopvol en ‘n oorwinnaar. 

• Hy is geseënd. 

• Hy is vol van geloof. 

• Hy is vergewe en verlos. 

• Hy is oorgelewer en vrygemaak. 

 

Daarom is dit belangrik dat die persoon tot die ontdekking moet kom dat hy (met sy 

identiteit as verloste in Jesus Christus) oor die vermoë beskik om die sinvolheid van 

die lewe binne rasionele terme te kan aanvaar en verwerk (Louw, 2007:149). 

 

Backus en Chapian (2000:14; vgl. ook Thurman, 1999:76) wys daarop hoe dit werk 

om die leuen met die waarheid te vervang (wat tipies kognitiewe herstrukturering is) 

wanneer ‘n persoon ‘n verlies beleef: 

   

In die plek van: moet hy vir homself sê: 

Ek is ‘n mislukking en vir niks goed Ek het iemand betekenisvol in my 
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nie. lewe verloor, maar God het my baie 

lief.  Dit is die rede waarom ek steeds 

belangrik is. 

Ek is so alleen en voel miserabel. Ek is alleen, maar nie eensaam nie. 

Ek is van my gesin losgeskeur en 

daarom is daar geen geluk vir my oor 

nie. 

Ek is van my gesin losgeskeur en dit 

is nie lekker nie.  Ek weet dat ek tog 

kan aangaan, al het ek nog steeds 

pyn. 

 

Thurman (1999:74) verwys na die ABC-model in kognitiewe herstrukturering.  ‘A’ is 

die gebeurtenis, ‘C’ is die persoon se reaksie of emosionele waarde op die 

gebeurtenis.  ‘B’ is die selfspraak wat plaasvind.  Wat ‘n persoon moet besef, is dat 

dit nie ‘A’ is wat ‘C’ aktiveer nie, maar dat dit ‘B’ (selfspraak) is wat ‘C’ veroorsaak.  

Die persoon moet dus geleer word om die waarheid aangaande bepaalde gebeure te 

verstaan en te verbaliseer ten einde heel te word. 

 

Paulus (Efesiërs 4:17-24) skryf vir die gelowiges in Efese dat hulle die ou mens moet 

aflê en die nuwe een moet opneem.  Hierdie nuwe mens is die egte identiteit wat die 

gelowige in Jesus Christus gevind het (Richardson, 2005:37).  Dit is van hierdie 

identiteit wat Trollinger praat en waarna vroeër verwys is.  Dit gebeur egter nie 

vanself nie; dit kos harde werk van die persoon om hierdie nuwe waarhede sy eie te 

maak (Backus & Chapian, 2000:23).  Kognitiewe herstrukturering is immers die 

verandering van denke (Romeine 12:2) en dan die praktiese uitlewing daarvolgens.  

Dit veronderstel dus ‘n proses.  Kognitiewe herstrukturering is die proses van die 

inruiling van denke en die aanpassing van gedrag daarby. 

 

Meier en Wise (2003:246) en Van Wyk (2010:24) stem daaroor saam deur te sê dat 

die stryd wat ‘n persoon met swaarkry het, God se bedoeling met hom is om hom in 

alle fasette van sy lewe te laat groei.  In Romeine 5:3-5 staan daar dat ons bly moet 

wees oor swaarkry, “want [...] swaarkry kweek volharding, en volharding kweek 

egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en die hoop beskaam nie, 
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want God het sy liefde in ons harte uitgestort [...]”.  Louw (2007:145) sê in dié 

verband dat die lewe se betekenis nie is om bloot alles te geniet of om alle vorme 

van pyn te probeer vermy nie, maar om in alles ‘n vorm van lewensin te vind.  

Daarom is lyding nie ‘n vyand nie, maar eerder ‘n vriend wat geleentheid bied om te 

groei. 

 

Volgens Backus en Chapian (2000:181), asook Anderson et al. (2000:125), is daar 

drie stappe wat ‘n persoon moet volg om van sy emosionele stryd vry te kom en 

daaruit die lesse van die lewe te leer: 

• Identifiseer die vals aanname (leuen). 

• Argumenteer teen die vals aanname (dit word ook gemeld deur Coetzer, 

2011a:76). 

• Vervang die vals aanname met die waarheid. 

 

Panozzo en Smith (2007:31) brei die proses van kognitiewe herstrukturering uit en 

dui dit soos volg aan: 

• Identifiseer die huidige emosionele seer. 

• Ontdek die oorspronklike gebeure. 

• Ontbloot die oorspronklike leuen wat in die geheue geplant is. 

• Verkry die waarheid deur die Heilige Gees. 

 

‘n Vals aanname kan byvoorbeeld wees dat die lewe van ‘n gelowige altyd 

voorspoedig sal wees.  Wanneer ‘n krisis dan opduik, moet die persoon die teendeel 

daarvan leer.  Volgens Prediker 7 (Die Bybel, 1983) is die waarheid aangaande die 

lewe dat dit ‘n persoon op enige gegewe oomblik ‘n mengsel van geluk en ongeluk, 

die begeerlike en onbegeerlike, asook vervulling en teleurstelling bied.  ‘n Persoon 

wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, moet byvoorbeeld die vals aanname dat dit 

altyd voorspoedig met ‘n gelowige gaan, vervang met die waarheid, naamlik dat dit 

nie altyd met ‘n gelowige voorspoedig gaan nie (Backus & Chapian, 2000:45).  

Psalm 23:4 verklaar egter: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang 

wees nie, want U is by my.  In u hande is ek veilig.”  So maak Paulus dit ook vir ons 
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in Romeine 8:35 deur sy ironie bekend: “Wie kan ons van die liefde van Christus 

skei?  Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?”  

Daarmee word bevestig dat swaarkry deel van die gelowige se lewe is, maar dat hy 

nooit alleen sal wees nie, want God is by hom. 

 

Thurman (1999:38) sê dat ‘n persoon die volgende stappe moet neem ten einde die 

waarheid ‘n vastrapplek te laat kry: 

Eerstens moet hy die saak by die naam noem.  As iets onregverdig is, moet hy dit 

so noem.  Die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, maak soms te maklik 

vir haar verskoning. 

Tweedens moet hy homself toelaat om seer en kwaad te voel. 

Derdens moet hy besluit of hy iets aan die saak kan doen. 

Vierdens moet hy daaraan werk om die selfmoord nie persoonlik op te neem nie. 

Laastens moet hy haar vergewe. 

 

Panozzo en Smith (2007:31) se uitbreiding op die kognitiewe herstrukturering van 

Backus en Chapian is om die waarheid deur die werk van die Heilige Gees te 

ontvang.  Hulle wys daarop dat wanneer die leuen in die geheuebank van die 

persoon geopenbaar is en in die lig van Jesus Christus blootgestel word, vryheid 

daarop sal volg.  Joubert (2005:248) verwys in dié verband na spirituoterapie.  Hier is 

die pastor nie terapeut nie, maar ‘n geestelike rigtingwyser.  Die pastor is dus totaal 

afhanklik van die Meesterterapeut, naamlik die Heilige Gees (Lotter, 2005:498). 

 

Die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, se gedagtes is dikwels vol 

versteurde herinneringe en denke oor God en ander mense.  Daarom moet hierdie 

versteurde herinneringe en denke met gesonde en veranderde gedagtes vervang 

word (Richardson, 2005:36).  Die wyse waarop hy veranderde gedagtes kan bekom, 

is om Anderson et al. (2000:226) se raad te volg.  Hulle verwys na die Bybelse wyse 

waarop ‘n saak hanteer moet word; vergelyk Spreuke 20:18 (Die Bybel, 1983): 

“Planne wat op goeie raad steun, slaag; vra raad voor jy oorlog maak.”  Die persoon 

moet hierdie nuwe lewensdenke as deel van sy lewe aanneem. 
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Die gevaar is dat dit net as voorgehoue beeld uitgeleef word, maar nie waarlik geglo 

word nie (Richardson, 2005:103).  Kognitiewe herstrukturering se doelwit (soos later 

aangetoon sal word) is om ‘n lewenswyse aan te kweek waarin die denke gereeld 

geëvalueer word. 

 

Thurman (1999:45) help om hierdie nuwe lewensdenke vas te lê.  Sy terapie is om 

die persoon te help om reg te reageer op gebeure deur die volgende te doen: 

• Die persoon moet vir ‘n week lank dagboek hou van sy emosionele reaksies 

op daaglikse gebeure; nie net negatiewe emosies nie, maar alle emosies. 

• Die persoon moet dan op emosies let wat gereeld voorkom, asook op 

emosies wat heeltemal uit verband met die gebeure blyk te wees. 

Hierdeur kan daar verstellings aangebring word en geleer word wat behoorlike 

reaksies op gebeure kan wees. 

 

Coetzer (Mei 2011:20-21) gee agt beginsels vir heling om positiewe denke te 

bevorder: 

• Die persoon moet besef dat sy gedagtes ‘n werklikheid is. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop negatiewe gedagtes sy liggaam 

affekteer. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop positiewe gedagtes sy liggaam 

affekteer. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop sy liggaam op alle gedagtes 

reageer. 

• Hy moet aan negatiewe gedagtes as besoedeling dink. 

• Hy moet besef dat outomatiese gedagtes nie altyd die waarheid is nie. 

• Hy moet negatiewe gedagtes korrigeer. 

• Hy moet negatiewe gedagtes uitkanselleer. 

 

Om by die punt van aanvaarding van die waarheid uit te kom moet die persoon 

teenoor homself erken dat daar genesing in sy emosionele seer kan wees, anders 
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gaan hy altyd ‘n ‘af’-gevoel hê.  Die persoon moet ‘n realistiese verwagting hê van 

die uitkoms van sy krisis.  Om hierdie verwagting daar te stel, stel  Backus en 

Chapian (2002:45) voor dat die waarhede van God wat die persoon aangaande 

homself moet aanneem, in gebed met God bevestig moet word.  Trollinger 

(2007:207) begelei die persoon in berading om in gebed met God die nuwe 

waarhede wat hy van homself geleer het te bevestig. 

 

Waarhede wat aangeneem behoort te word (Thurman, 199:116-194) is die volgende: 

• Dit is menslik om foute te maak. 

• Almal kan nie tevrede gestel word nie. 

• Daar is geen wins sonder swaarkry nie. 

• Geen persoon moet enigiets doen nie. 

• Die waarde is in die worsteling en nie die uitkoms daarvan nie. 

• Die lewe is moeilik. 

• Elkeen oes wat hy saai. 

• Niemand is geregtig op enigiets nie. 

• Emosionele pyn is goed. 

• Almal gaan eendag sterf. 

 

3.8 Aanbevelings 
 

Vanuit die hantering van die populêre teologiese bronne vir die kognitiewe 

herstrukturering van ‘n persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, word die 

volgende aanbevelings gemaak: 

 

• Die rouproses is ‘n belangrike hulpmiddel om vas te stel hoe die persoon deur 

sy rou gevorder het. 

• Dit is ook ‘n belangrike hulpmiddel om vas te stel watter emosies die 

rouproses verhoed om na heling toe te beweeg.  Hierdie emosies moet dan 

deur kognitiewe herstrukturering hanteer word. 
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• Kognitiewe herstrukturering fokus vanuit die teologiese benadering op die 

volgende: 

- Negatiewe denke. 

- Keuses oor reaksie op ‘n bepaalde gebeurtenis. 

- Kognitiewe herstrukturering van emosionele keuses in die verlede ten 

opsigte van bepaalde onvanpaslike emosionele reaksies op die trauma 

in die hede. 

- Identifisering van enige leuens wat die persoon as die waarheid 

aanvaar. 

- Begeleiding van die persoon deur kognitiewe herstrukturering om die 

waarheid, soos deur die Woord van God gegee, te aanvaar en sy 

optrede daarby aan te pas. 

- Veronderstelling van kognitiewe herstrukturering as ‘n proses. 

 

3.9 Samevatting en voorlopige gevolgtrekking 
 
Hierdie hoofstuk handel oor die populêre teologiese benadering tot die kognitiewe 

herstrukturering van ‘n persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het.  Dit dien as 

‘n uitbreiding op die voorafgaande basisteorie. 

 

Eerstens is dit van belang dat die belangrikheid van die rouproses van die 

oorlewende huweliksmaat verstaan moet word.  Die navorser het ‘n keuse vir ‘n meer 

uitgebreide model van die rouproses gemaak ten einde ‘n fyner indeling van emosies 

wat van belang is te kan identifiseer.  Die model van die  rouproses is ‘n belangrike 

aanduiding van waar die persoon ten opsigte van die rouproses gevorder het.  Dit 

gee vir die berader ‘n aanduiding van watter fasette van die rouproses aandag moet 

ontvang. 

 

Tweedens moet die berader op die verskillende kognitiewe distorsies fokus wat daar 

in die rouproses kan plaasvind en wat kognitief aangespreek behoort te word.  
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Hierdie distorsies word deur negatiewe denke en die belangrikheid van keuses, 
leuens en waarheid beïnvloed. 
 
Negatiewe denke dissosieer die denke van die persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het.  Dit beïnvloed ook die persoon se rasionele herinneringe 

sodanig dat die rouproses nie natuurlik kan verloop nie. 

Die belangrikheid van keuse en die feit dat alle aksies nie net ‘n reaksie het nie, 

maar dat die persoon ‘n keuse het oor sy reaksie op gebeure is 'n belangrike faset in 

kognitiewe herstrukturering.  Elke aksie se reaksie kan herinterpreteer word om 'n 

meer aanvaarde reaksie in die toekoms te ontsluit. 

Leuens word meermale vanuit 'n persoon se kognitiewe ontwikkeling gebore.  

Wanneer ‘n persoon sekere goed in die verlede ervaar het, word dit vir hom 

mettertyd die waarheid en ‘n meetsnoer waarmee hy soortgelyke ervarings gaan 

beoordeel.  Hierdie manier van kognitiewe ontwikkeling is egter nie betroubaar nie en 

moet deur kognitiewe herstrukturering aan die hand van die Woord van God 

herevalueer word. 
Waarheid: Die doelwit van kognitiewe herstrukturering is om by 'n meer realistiese 

beskouing van die persoon self en die omstandighede van die trauma te kom.  Vir 

die pastorale berader is die Woord van God die bron van waarheid en realiteit.  ‘n 

Persoon wat deur die berader met behulp van kognitiewe herstrukturering begelei 

word, sal leuens, keuses en negatiewe denke aan die hand van die Woord van God 

evalueer en ook met die Woord van God konfronteer ten einde die waarheid daarvan 

te ontdek en tot 'n meer realistiese gevolgtrekking te kom. 

 

Die navorser kom vanuit die teologiese basisteorie tot die gevolgtrekking dat: 

• die rouproses ‘n belangrike aspek in die kognitiewe herstrukturering van ‘n 

persoon is wie se eggenoot selfmoord gepleeg het; 

• negatiewe denke veroorsaak dat die persoon se denke dissosieer en dat dit 

twee waarhede tegelykertyd aanneem.  Deur kognitiewe herstrukturering moet 

die negatiewe denke gekonfronteer word; 
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• persone nie ‘n keuse oor die invloed van trauma in hul lewe maak nie, maar 

dat hulle hul emosies die keuse laat bepaal.  Deur kognitiewe herstrukturering 

moet die persoon begelei word om beheer oor die invloed van gebeure in sy 

lewe te neem deur te kies hoe hy daarop gaan reageer; en 

• leuens ‘n duidelike rol in die ervaring van trauma speel.  Hierdie leuens bepaal 

die waarde wat die persoon aan die trauma verleen; dit moet deur kognitiewe 

herstrukturering gekonfronteer word en die waarheid moet vanuit die Woord 

van God verkondig word.  Die persoon moet begelei word om die leuen 

kognitief en rasioneel met die waarheid te konfronteer soos dit deur die Woord 

van God aan ons gegee is. 
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Hoofstuk 4 
METATEORETIESE PERSPEKTIEWE 

 

 

4.1 Inleiding 
In hierdie hoofstuk word die metateorie as deel van die groter proses in die navorsing 

oor die onderwerp Kognitiewe herstrukturering na die selfmoord van ’n huweliksmaat 

hanteer. 

 

Soos in hoofstuk 1 van hierdie studie aangedui en beredeneer, gebruik die navorser 

Zerfass (vgl. Heyns & Pieterse, 1998:37) se model vir ‘praktiesteologiese’ navorsing. 

  
Zerfass se model vir praktiese teologie (vgl. Heyns & Pieterse, 1998:37) 

 

Hierdie model behels die vorming van basisteorieë wat in hoofstuk 2 en 3 hanteer is.  

Ten einde 'n praktykteorie te ontwikkel moet ander vakwetenskappe ook ondersoek 

word.  Joubert (2005:174) bied 'n model aan waarin hy verduidelik waarom dit 

belangrik is dat teologie en ander vakwetenskappe oorvleuel.  Sy vertrekpunt vir die 

model is ‘n Bybelse mensbeskouing dat die mens uit liggaam, siel en gees bestaan.  

 Praxis 1 
Ou praktyk 

Teologiese tradisie 
(basisteorie) 

Praktykteorie 

 

 

Praxis 2 
Nuwe praktyk 

Situasie-analise 
(metateorie) 
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Hy noem sy model vir praktiese teologie ’n ‘trichotomous therapy’ (drieledige terapie) 

en verduidelik die benadering aan die hand van die volgende diagram: 

 

 

 
Joubert (2005:177) 

 

Die sewe segmente van die oorvleuelende sirkels verteenwoordig sewe areas van 

terapie.  Voorbeelde van terapeutiese tegnieke in elk van die areas word vervolgens 

gelys (Joubert, 2005:178-179): 

 

i. Liggaam – byvoorbeeld:  

• Refleksiologie 

• Aromaterapie 

• Fisioterapie 

• Medisinaal (anti-depressante) 

 

 

1
Liggaam

3
Gees

2
Siel

4 
liggaam & siel 

6 
liggam & gees 

5 
siel & gees 

7 
liggaam, siel 

& gees
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ii. Siel 

• Psigoterapie  ̶  byvoorbeeld: 

- Gestalt-terapie 

- Transaksionele analise 

- Kognitiewe terapie 

- Gedragsterapie 

 

iii. Gees 

• Bybelse berading  ̶  byvoorbeeld: 

- ‘Nouthetic counselling’ (Adams) 

- Pastorale berading 

 

iv. Liggaam en siel  ̶  byvoorbeeld: 

• Spa-terapie 

• Ontspanningstegnieke 

• Joga 

• Meditasie 

• Bewegingsterapie 

 

v. Siel en gees – byvoorbeeld: 

• Religieuse praktyke, soos lofprysing en gebed 

 

vi. Liggaam en gees 

• Spiritistiese medium en paranormale verskynsels  –  byvoorbeeld: 

- Astrale ervarings 

- Buite-liggaamlike ervarings 

- Duiwelsaanbidding 

- Fortuinvertelling 
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vii. Liggaam, siel en gees 

• Drieledige terapie: Die Heilige Gees in die mens se gees beheer die 

hele liggaam, naamlik sy siel (emosies, denke en optrede) sowel as sy 

liggaam met sy vyf sintuie (smaak, reuk, gevoel, sig en gehoor) en sy 

begeertes. 

 

Terwyl elke area van terapie slegs met een ander terapie op 'n keer oorvleuel, is 

Joubert se model die een wat aan die vereiste van ‘n metasistemiese paradigma 

voldoen.  Joubert (2005:177) poog om met sy drieledige terapie aan te dui dat die 

teologie nie sonder die metasistemiese benadering kan werk nie.  Daar is 'n 

interafhanklikheid van mekaar om tot die volle waarheid van die mens se 

sielkundige, liggaamlike en geestelike gesondheid te kom.  Vir elke teologiese 

praktykteorie is dit dus noodsaaklik om ook die ander vakwetenskappe te verken, 

sodat dit die basisteorie kan aanvul en uitbrei. 

 

4.2 Psigoterapie in die breë 
 

Om aan te dui waar kognitiewe herstrukturering in psigoterapie tuishoort, word 

psigoterapie in die breë deur die navorser bespreek. 

 

Om te verstaan hoe psigoterapie in die praktyk hanteer word, is die volgende 

diagram belangrik.  Joubert verduidelik dit aan die hand van ‘n voorbeeld van ‘n 45-

jarige geskeide vrou wat depressief voel en wie se man vir vyf jaar 'n buite-egtelike 

verhouding gehad het.  Die verduideliking is aan die regterkant van die diagram. 
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(Joubert 2005:217) 
 

Dag 1 in 
terapie: 

Jane: 
45j oud 

Jane 45j 

'n Holistiese model vir psigoterapie 

(3) (Verwagting) 

Toekomstige 

omgewingsinvloede 

Toekoms: Psigoterapie 
om psigologiese 
gesondheid te herstel 

(1) Omgewings-

invloede in die 

hede 

Kognitief 

(Denke) 

Biologies 
(Fisiologies) 
(Psigiatrie) 

Hede: Jane toon 
psigopatologie: 
Depressiewe gevoel – 
onlangs geskei  – man 
het vir vyf jaar 'n buite-
egtelike verhouding 

Emotief 
(Gevoelens) 

Lewens- & 
wêreld-
beskouing: 
Lewens-
draaiboek 

Konatief 
(gedrag) 

(2) Omgewings-

invloede van die 

verlede 

 

Konsepsie 

39j man buite-
egtelike verhouding 

22j getroud 

18j verhouding verbreek 

14j ernstige motorongeluk 

11j ouers geskei 

5j gemolesteer 

Geboorte 

Voor geboorte 

Verlede:  
relevante 
traumatiese/ 
eienaardige 
(abnormale en 
betekenisvolle) 
lewensgebeure 
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Die bogenoemde diagram wat psigoterapie in die breë verduidelik, wys op die drie 

tydsindelings, naamlik (1) die hede, (2) die verlede en (3) die toekoms wat deur alle 

terapie hanteer word.  Daar is verskillende areas wat gedurende terapie aandag 

moet geniet, naamlik abnormale, traumatiese, eienaardige gebeure in die verlede en 

hede wat die persoon se psigologiese gesondheid in die hede affekteer.  Die 

ooreenstemmende belang en waarde wat aan sulke gebeure en omstandighede in 

die verlede en hede geheg is, moet in perspektief geplaas word.  Die persoon se 

kultuur en sosio-ekonomiese omgewing waaruit hy kom, asook waarin hy in die hede 

funksioneer, moet ook in ag geneem word voor die terapie kan begin.  Biografiese 

inligting, soos byvoorbeeld vlak van onderrig, ouderdom en huwelikstatus moet 'n rol 

speel in die formulering van 'n strategie vir terapie. 

 

Volgens Joubert (2005:218) fokus psigoterapie in die breë op die volgende: 

 

• 'n Analise van teenwoordige siektes/simptome van psigologiese aard wat 

psigiatries behandel moed word (byvoorbeeld 'n voorskrif van ‘n 

gemoedstabiliseerder soos ‘n antidepressant). 

• Psigoterapie deur ‘n psigoterapeut/psigoloog/berader met spesifieke fokus op 

die volgende gebiede: 

- Eienaardige lewens- en/of abnormale sosio-ekonomiese 

omstandighede in die verlede. 

- Evaluasie van die persoon se lewensverhaal (byvoorbeeld lewens- en 

wêreldbeskouing). 

- Analise van die kognitiewe patrone van die persoon. 

- Analise van die emosionele patrone van die persoon. 

- Analise van die gedragspatrone van die persoon. 

- Die formulering van 'n toekomsstrategie (visie en doelstellings) met die 

nodige hanteringsvermoë om psigologies gesond te bly. 

 

Volgens Joubert (2005:226) moet terapie van beide psigiatriese en psigologiese 

perspektief benader word.  Wanneer die psigiatriese terapie aangespreek is, kan die 
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psigologiese terapie 'n aanvang neem (gewoonlik interaktief tussen psigiater en 

psigoloog). 

 

In die volgende tabel word tien aktuele terapeutiese modelle voorgehou wat volgens 

eie reg en filosofie die bogenoemde diagram volg.  Die vernaamste van elke area 

(byvoorbeeld gedrag, kognisie, emosie en lewensverhaal) sal telkens aangedui word.  

Dit moet egter beklemtoon word dat, weens die kompleksiteit van die menslike 

natuur, dit moeilik is om te redeneer dat elke terapeutiese model slegs op 'n 

bepaalde area, met uitsluiting van die ander, fokus.  Die oorweging is dat sekere 

areas meer klem as ander in 'n bepaalde terapeutiese model geniet. 

 

‘n Oorsig van aktuele beradingsmodelle met hul basiese filosofiese en 
sleutelkonsepte (Corey, 2005:8-9, 470-473 soos deur Joubert, 2005:237-241 
opgesom) 

 

Psigoanalitiese 

terapie 

(Kognisie en gedrag) 

 
Sleutelfiguur: Sigmund Freud. 'n Teorie van 

persoonlikheidsontwikkeling, 'n filosofie van menslike 

natuur en 'n model van psigoterapie wat fokus op die 

onderbewuste faktore wat gedrag motiveer.  Aandag 

word gegee aan die eerste ses jaar van die lewe wat die 

latere ontwikkeling van persoonlikheid bepaal. 

 

• Basiese filosofie: 
Die menslike bestaan word deur spiritistiese energie en 

vroeëre ervaring bepaal.  Onderbewuste motiewe en 

konflikte is in die huidige gedrag sentraal.  Irrasionele 

kragte is sterk; die persoon word deur seksuele en 

aggressiewe impulse gedryf.  Vroeëre ontwikkeling is 

krities belangrik, want latere persoonlikheidsprobleme 

vind hul wortels in onderdrukte kinderdae-konflikte. 
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• Sleutelkonsepte 
Normale persoonlikheidsontwikkeling is op suksesvolle 

ontleding en integrering van psigoseksuele stadiums 

van ontwikkeling gebaseer.  Foutiewe persoonlikheids-

ontwikkeling is die resultaat van onvoldoende ontleding 

van sekere stadiums.  Prosesse in die onderbewussyn 

is sentraal tot die huidige gedrag verbind. 

 

 

Adlerian-terapie 

(Kognisie) 

 
Sleutelfiguur: Alfred Adler.  Hierdie is 'n groeimodel wat 

die klem op verantwoordelikheid plaas: om ‘n eie 

toekoms te skep en betekenis en doelwitte te vind wat 

rigting aan die lewe gee.  Sleutelkonsepte word in die 

meeste ander aktuele terapieë gebruik. 

 

• Basiese filosofie 
Die mens word deur sosiale belangstelling gemotiveer 

deur na doelwitte te streef en met die take van die lewe 

te handel.  Klem word geplaas op die individu se 

positiewe vermoë om in die samelewing saam te werk.   

Die mens het die vermoë om te interpreteer, te 

beïnvloed en om gebeurlikhede te skep.  Elke persoon 

ontwikkel op 'n vroeë stadium 'n unieke styl van lewe; 

hierdie styl het die vermoë om relatief konstant deur die 

persoon se lewe te bly. 

 

• Sleutelkonsepte 
Sleutelkonsepte sluit die volgende in: eenheid van 

persoonlikheid, die behoefte om persone vanuit hul 

subjektiewe perspektief te beskou en die belangrikheid 
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van lewensdoelwitte wat rigting aan gedrag gee.  Mense 

word gemotiveer deur sosiale belangstelling en deur 

doelwitstelling om betekenis aan die lewe te gee. Ander 

sleutelkonsepte is om na betekenis en 

meerderwaardigheid te streef, 'n unieke leefstyl te 

ontwikkel en om familiekonstellasies te verstaan. 

Terapie is om aanmoediging te gee en om kliënte in die 

verandering van hul kognitiewe perspektiewe en gedrag 

by te staan. 

 

 

Eksistensiële terapie 

(Lewensverhaal: 

Lewens- 

en wêreldbeskouing) 

 
Sleutelfigure: Victor Frankl, Rolo May en Irvin Yalom.  

In reaksie op die tendens om terapie as 'n stelsel of 

goed gedefinieerde tegniek te sien, beklemtoon hierdie 

model die basiese voorwaardes vir die mens se 

bestaan, soos keuse, die vryheid en 

verantwoordelikheid om die individu se lewe te vorm, en 

selfbepaling waarop terapie gebou word.  Dit fokus op 

die kwaliteit van die persoon-tot-persoon terapeutiese 

verhouding. 

 

• Basiese filosofie 

Die sentrale fokus is op die aard van die voorwaardes 

vir menswees: 'n kapasiteit vir selfbewustheid, vryheid 

van keuse om oor sy eie lot te besluit, 

verantwoordelikheid, angs, die soeke na betekenis, om 

alleen en in verhouding tot ander te staan en om die 

realiteit van die dood te besef. 

 

• Sleutelkonsepte 
‘n Essensiële en eksperimentele benadering tot 
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berading, eerder as 'n stewige teoretiese model, terwyl 

dit die menslike kernvoorwaardes beklemtoon.  

Normaalweg word persoonlike ontwikkeling op die 

uniekheid van elke individu gebaseer.  Self-bewussyn 

word van babajare af ontwikkel.  Die fokus val op die 

teenwoordige tyd en op wat die persoon word; dus het 

die benadering 'n toekomsoriëntasie.  Dit beklemtoon 

die self-bewussyn voor aksie. 

 

 

Persoongesentreerde 

terapie 

(Emosie) 

 

 
Stigter: Carl Rogers.  Hierdie benadering is tydens die 

1940’s as 'n niebepalende reaksie teen psigoanalise 

ontwikkel.  Dit is op 'n subjektiewe siening van menslike 

ervaring gebaseer en plaas geloof in en 

verantwoordelikheid op die kliënt om met sy probleme te 

handel. 

 

• Basiese filosofie 
Die siening van mense is belangrik: Die mens het die 

neiging om ten volle funksioneel te word.  In die konteks 

van die terapeutiese verhouding ervaar die kliënt 

gevoelens wat hy vantevore in sy onderbewuste 

versteek het.  Die kliënt verwesenlik potensiaal en 

beweeg na meer bewustheid, spontaneïteit, vertroue in 

die self-bewussyn en gerigtheid na binne. 

 

• Sleutelkonsepte 

Die kliënt het die potensiaal om bewus te word van sy 

probleme en die vermoë om dit op te los.  Geloof word 

geplaas in die kliënt se vermoë om selfbepalend te 

wees.  Geestelike gesondheid is 'n samevoeging van 
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die ideale self-bewussyn en die werklike self-bewussyn.  

Wanaanpassing is die resultaat van 'n teenstrydigheid 

tussen wat 'n individu wil wees en wat hy is.  Fokus is 

op die teenwoordige tyd en op ervaring en uitdrukking 

van gevoelens. 

 

 

Gestalt-terapie 

(Emosie) 

 
Stigters: Fritz en Laura Perls.  'n Eksperimentele 

terapie wat bewustheid en integrasie beklemtoon.  Dit 

het as 'n reaksie teen analitiese terapie gegroei en is die 

integrering van die liggaam en denke se funksionering. 

 

• Basiese filosofie 

Die persoon streef na heelheid en integrasie van denke, 

gevoel en gedrag.  Die siening is niebepalend, in die sin 

dat daar van die persoon verwag word om invloede van 

vroeër met die huidige probleem in verband te kan 

bring.  As 'n eksperimentele benadering is dit in die 

hede gegrond en word persoonlike keuse en 

verantwoordelikheid beklemtoon. 

 

• Sleutelkonsepte 
Klem word geplaas op die ‘wat’ en ‘hoe’ van die ervaring 

in die hede om die kliënt te help om alle aspekte van die 

self-bewussyn te aanvaar.  Sleutelkonsepte sluit die 

volgende in: holisme, figuurvormingsproses, bewussyn, 

onafgehandelde sake, vermyding, kontak en energie. 

 

 

Gedragsterapie 

(Gedrag) 

 
Sleutelfigure: BF Skinner, Arnold Lazarus en Albert 

Bandura. Hierdie benadering wend die beginsels aan 
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van onderrig tot die oplossing van spesifieke 

gedragsafwykings.  Die resultate is ondergeskik aan 

aaneenlopende eksperimentering.  Hierdie tegniek word 

deurlopend verfyn. 

 

Basiese filosofie 
Gedrag is die produk van onderrig.  Die mens is self die 

produk én die vervaardiger van die omgewing.  Geen 

stel van samevattende aannames oor gedrag kan al die 

bestaande prosedures in die gedragsveld inkorporeer 

nie. 

 

• Sleutelkonsepte 

Die fokus is op openbare gedrag, akkuraatheid en 

spesifisering van doelwitte vir behandeling, ontwikkeling 

van ‘n spesifieke plan vir behandeling en objektiewe 

evaluasie van die terapeutiese uitkoms.  Gedrag in die 

hede is die gegewe fokus.  Terapie is op die beginsels 

van die teorie van onderrig gebaseer.  Normale gedrag 

is die resultaat van foutiewe onderrig. 

 

 

Kognitiewe 

gedragsterapie 

(Kognitief) 

 
Sleutelfigure: Albert Ellis het die rasionele emotiewe 

gedragsterapie, 'n hoogs didaktiese, kognitiewe, 

aksiegeoriënteerde model van terapie ontwikkel wat die 

rol van denke en geloofstelsels as die wortel van 

persoonlike probleme beklemtoon. 

 

• Basiese filosofie 
Individue het die neiging om foutiewe denke wat tot 

emosionele en gedragsafwykings lei, deel van hul denke 
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te maak.  Kognisie is die grootste bepaler van hoe ons 

voel en optree. Terapie is primêr tot kognisie; dit is 

gedragsgeoriënteerd en beklemtoon die rol van denke, 

besluitneming, bevraagtekening, aksie en herevaluering. 

 

Hierdie is ‘n psigo-onderrigmodel wat terapie as 

onderrigproses benadruk en die volgende insluit: die 

aanleer en inoefening van nuwe vaardighede, die 

aanleer van ‘n nuwe manier van dink en ook die aanleer 

van meer effektiewe maniere om probleme te hanteer. 

 

• Sleutelkonsepte 

Alhoewel psigologiese probleme in die kinderjare 

gewortel is, word dit in die herhaaldelike aanleer in die 

hede verewig.  'n Persoon se geloofstelsel is die primêre 

oorsaak van afwykings.  Interne dialoog speel 'n 

sentrale rol in die individu se gedrag.  Pasiënte word 

begelei om op hul foutiewe aannames en 

wankonsepsies te fokus en dit met effektiewe aannames 

te vervang. 

 

 

Realiteitsterapie 

(Gedrag) 

 
Stigters: William Glasser.  Hierdie 

korttermynbenadering fokus op die teenwoordige tyd en 

die persoon se sterk eienskappe.  Kliënte leer meer 

realistiese gedrag aan en bereik op hierdie wyse  

sukses. 

 

• Basiese filosofie 
Dit is op keuseterapie gebaseer.  Hierdie benadering 

neem aan dat die mens van nature ‘n sosiale wese is en  
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kwaliteitsverhoudings nodig het om gelukkig te wees.  

Psigologiese probleme is die resultaat daarvan dat die 

mens ander se beheer en pogings om te beheer 

verwerp.  Keuseteorie is ‘n verduideliking van die 

menslike natuur en die wyse waarop die beste 

bevredigende interpersoonlike verhoudings bereik kan 

word. 

 

• Sleutelkonsepte 

Die basiese fokus is op dit wat kliënte doen en op die 

wyse waarop hulle so vêr gekry kan word om te 

evalueer of hul optrede in die hede vir hulself werk.  

Mense word hoofsaaklik gemotiveer deur bevrediging 

van hul eie behoeftes, veral die behoefte om 

bevredigende verhoudings te hê.  Die benadering 

verwerp die mediese model, die begrip van oordrag, die 

onderbewuste en om in die verlede te dwaal. 

 

 

Postmoderne 

benadering 

(Lewensverhaal: 

lewens- 

en wêreldbeskouing) 

 

'n Aantal sleutelfigure word met die ontwikkeling van 

hierdie verskeidenheid benaderings tot terapie verbind.  

Sosiaalsaamgestelde, oplossinggefokusde 

korttermynterapie en narratiewe terapie neem almal aan 

dat daar nie 'n enkele waarheid bestaan nie; dit is 

eerder 'n aanvaarding dat realiteit deur die menslike 

interaksie sosiaal saamgestel word.  Hierdie 

benaderings beskou die kliënt as 'n spesialis in sy of 

haar eie lewe. 

 

• Basiese filosofie 
Gebaseer op die voorafgaande dat daar multirealiteite 
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en multiwaarhede bestaan, verwerp postmoderne 

terapie die idee dat realiteit ekstern is en verstaan kan 

word.  Mense skep in hul lewens betekenis deur 

gesprek met ander.  Die postmoderne benaderings 

weerhou hul daarvan om 'n siektetoestand in hul kliënte 

te beskryf, neem 'n vae uitkyk op diagnose, vermy dit 

om na onderliggende oorsake of probleme te soek en 

plaas 'n hoë waarde op die kliënt se sterkpunte en 

hulpbronne.  Die fokus van terapie is om oplossings in 

die hede en die toekoms te vind eerder as om eindelose 

gesprekke oor die probleem te voer. 

• Sleutelkonsepte 

Terapie is korttermyn en fokus is op die hede en die 

toekoms.  Die persoon is nie die probleem nie, die 

probleem is die probleem.  Die klem val op die 

eksternalisering van die probleem en om uitsonderings 

vir die probleem te kry.  Terapie bestaan uit 'n 

samewerkende dialoog waarin die terapeut en kliënt 

saam 'n oplossing ontwerp.  Deur voorbeelde te 

identifiseer van gevalle waar die probleem nie bestaan 

het nie, kan kliënte geleentheid kry om nuwe betekenis 

vir hulself te skep en 'n nuwe lewensverhaal te 

moduleer. 

 

 

Verskillende psigoterapieë is hoofsaaklik ’n kombinasie van drie dimensies (soos in 

die diagram van Joubert aangedui is), naamlik gedrag, kognitief en emosioneel.  

Terwyl ’n terapeut kan aanvaar dat verbetering by die persoon ’n funksie van slegs 

een dimensie is, kan die helende proses eintlik iets anders wees.  Dit is dalk nie die 

boodskap wat die verandering teweeggebring het nie, maar eerder die interpretasie 

wat die persoon daaraan gekoppel het (Joubert, 2005:242). 
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Een algemene uitkoms van alle terapieë is dat die persoon ’n nuwe, aangepaste 

wyse aanleer om na die lewe te kyk: ‘n herevaluering van die lewensdraaiboek en ’n 

herevaluering van die self-bewussyn en van ander persone.  As dit so is, sê Joubert 

(2005:242), is alle terapieë wesenlik kognitief. 

 

Met verwysing na Corey (2005:8-9, 470-473) se oorsig van aktuele 

beradingsmodelle (en spesifiek na die oorsig van kognitiewe gedragsterapie 

waaronder kognitiewe herstrukturering hoort) is die navorser van mening dat 

kognitiewe herstrukturering ná selfmoord van 'n huweliksmaat 'n werkbare 

terapeutiese benadering is tot die berading van 'n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het.  Die definisie van kognitiewe herstrukturering soos deur 

Schiraldi (2009:22) vasgestel, is soos volg: 

 
Kognitiewe herstrukturering integreer die geheue en persepsies van die 

verlede met die waarheid.  Hierdie integrasie word vervolgens gefasiliteer 

deur die herstrukturering van onproduktiewe idees wat die persoon se 

emosionele vlakke laat styg en wat met verwerking inmeng ná die selfmoord 

van ‘n huweliksmaat. 

 

Volgens Cherry (2012:1) is kognitiewe psigologie 'n probleemoplossingsterapie.  Die 

term ‘probleemoplossing’ word in kognitiewe psigologie beskou as 'n denkproses 

waardeur 'n persoon gaan om probleme te ontdek, te analiseer en op te los.  Daarin 

word alle stappe van probleemoplossing betrek, wat die volgende insluit: die 

vasstelling van die probleem; die besluit om die probleem te hanteer; die besluit om 

tot verstaan van die probleem te kom; die besluit om alle beskikbare oplossings na te 

vors; en die besluit om doelwitte na te streef.  Alhoewel kognitiewe herstrukturering 

se fokus op die kognitiewe is, sluit dit die emotiewe ook in, sowel as die gedrag van 

die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het (vgl. Corey, 2005:8-9, 470-

473) en hanteer dit dus die mens in sy volle wese as liggaam, siel en gees.  Joubert 

(2005:242) se opmerking dat alle psigologiese terapie wesenlik kognitief is, versterk 
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die navorser se keuse om op die kognitiewe te fokus en meer spesifiek op die 

herstrukturering van die kognitiewe. 

 

Kognitiewe herstrukturering na die selfmoord van ‘n huweliksmaat vereis vervolgens 

’n ondersoek na die metateoretiese insigte en -perspektiewe van ander 

hulpwetenskappe en dissiplines. 

 

4.3 Doelstelling van hierdie hoofstuk 
 

Dit is uiters traumaties vir ‘n persoon wanneer ‘n huweliksmaat selfmoord pleeg.  

Organ (2009:2), asook Maris et al. (2000:539), beweer dat die trauma wat met 

selfmoord gepaardgaan teenoor die trauma wat met gewone afsterwe gepaardgaan, 

verdubbel.  Die trauma om ‘n eggenoot op hierdie wyse aan die dood af te staan is 

uniek, kompleks en baie moeilik.  Hierdie hoofstuk word daaraan gewy om navorsing 

te doen oor die wyse waarop die kognitiewe deur verwerking persepsies vorm by die 

persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het.  Kognitiewe psigologie en 

kognitiewe neurowetenskap beleef ‘n oplewing in die navorsingswêreld.  Daar 

bestaan groot belangstelling in die ontrafeling van die geheime van die menslike 

brein en denke (Eysenck & Keane, 2010:1).  Kognitiewe terapie, waaronder 

kognitiewe herstrukturering hoort, sal ondersoek word ten einde vas te stel hoe die 

terapie ná die selfmoord van ‘n eggenoot funksioneer. 

 

4.4 Kognitiewe herstrukturering by die oorlewende van selfmoord 
 

Vervolgens sal die belang van kognitiewe herstrukturering ondersoek word. 

 

4.4.1 Definiëring van kognitiewe herstrukturering 
Kognitiewe herstrukturering is ‘n psigologiese terapie wat op die denke van die 

persoon in terapie fokus om so denkpatrone te herevalueer en nuwe betekenis aan 

gevestigde denkpatrone te gee.  Schiraldi (2009:194) gee 'n definisie vir Kognitiewe 

terapie waarby kognitiewe herstrukturering ingesluit is: 
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Kognitiewe terapie help die beradene om onproduktiewe gedagtes stop te 

sit, dit te identifiseer en met meer funksionele gedagtes te vervang. 

 

'n Persoon kan verwag dat 'n bepaalde gebeurtenis 'n spesifieke reaksie in elke 

individu sal ontlok.  Elke aksie sal dus 'n gegewe reaksie in 'n persoon ontsluit.  

Volgens Gazzaniga et al. (2009:19) berus kognitiewe herstrukturering op die 

aanname dat ‘n persoon nie gebeure in sy leefwêreld direk inneem en daarop 

reageer nie.  Die reaksie word deur 'n ingewikkelde kognitiewe proses bepaal wat 

van persoon tot persoon verskil.  Daar is alreeds vasgestelde patrone in 'n persoon 

se kognitiewe waarvolgens inligting van 'n bepaalde gebeurtenis in die hede tot 'n 

reaksie verwerk word.  Die persoon se persepsie, denke en handelinge is eerder van 

interne transformasie afhanklik, of van berekeninge oor wat om met die inligting voor 

hande te doen.  Inligting word deur sintuiglike organe verkry, maar om hierdie 

inligting te verwerk, dit te herken as iets wat die persoon vantevore al beleef het en ‘n 

gepaste reaksie daarop te kan hê hang van ‘n komplekse inspeling van prosesse af.  

Die kognitiewe benadering word deur twee sleutelkonsepte onderlê: 

• Die verwerking van inligting hang van interne aanbieding af (persepsies). 

• Verstandelike aanbiedinge ondergaan transformasie (persepsies verander 

voortdurend). 

 

4.4.2 Die invloed van interne aanbieding 
 

Vanuit die definiëring van kognitiewe herstrukturering is dit duidelik dat die aanname 

gemaak word dat interne aanbieding (persepsie) in die kognitiewe 'n persoon se 

reaksie op 'n stimulus bepaal en nie die stimulus self nie.  Wilson en Branch 

(2006:13) bevestig dit ook.  Bentall (2009:24) wys weer op navorsing wat op persone 

met geestelike afwykings gedoen is om die aanname te bevestig.  Twee groepe is 

gebruik, naamlik persone wat psigiatriese middels gebruik en die wat dit nie gebruik 

nie, terwyl albei groepe kognitiewe terapie ontvang.  Pasiënte wat nie psigiatriese 

hulpmiddels gebruik het nie, het net so goed in gekontroleerde omstandighede 
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gevaar as persone wat die middels wel geneem het.  Die skrywer merk ook op dat 

persone wat nie medikasie gebruik het nie, maar wel ondersteuning van familie en 

vriende tydens die studie ontvang het, in sekere gevalle beter gevaar het as die 

persone wat wel psigiatriese hulp ontvang het.  Die afleiding wat hy daaruit maak, is 

dat kognitiewe terapie (herstrukturering van interne aanbieding) dieselfde, indien nie 

beter nie, vaar as die gebruik van medikasie in die behandeling van persone met 

geestelike afwykings.  Die positiewe invloed van familie en vriende is verder van 

groot hulp in kognitiewe herstrukturering van interne aanbieding. 

 

Kognitiewe skemas (interne aanbieding) waarmee persone hul ervaring van hul 

werklikheid van die dag bepaal, speel dus 'n groter rol in 'n persoon se geestelike 

welstand as wat die gemiddelde mens besef.  So is  Bentall (2009:107) daarvan 

oortuig dat dit nie geestelike siektes is wat ‘n persoon oorweldig nie, maar die 

persepsie oor die vermoë van die siekte.  Daarom is persone met dieselfde 

geestesongesteldheid óf gemaklik met die afwyking, omdat hulle voel dat hulle 

sterker as die afwyking is, óf oorweldig deur die afwyking, omdat hulle die siekte 

negatief interpreteer.  Wright et al. (2006:15) se navorsing het al vroeër uitgewys dat 

persone met depressie op drie gebiede negatiewe en verdraaide betekenis (interne 

aanbieding) aan lewensgebeure gee: 

• Intern teenoor ekstern. (Depressiewe persone aanvaar altyd die skuld vir 

alles.) 

• Globaal teenoor spesifiek. (Depressiewe persone glo dat ‘n gebeurtenis nie 

net nou ‘n impak het nie, maar vêrreikende gevolge het.) 

• Vasgelê teenoor veranderlik. (Depressiewe persone glo dat negatiewe 

omstandighede nie kan verander nie.) 

 

'n Persoon se denkpatrone (interne aanbieding) oor 'n bepaalde ervaring of gebeure 

(stimulus) bepaal dus hoe hy daarop gaan reageer.  Bentall (2009:235) voel in dié 

verband baie sterk oor die oorsprong van psigiese siektes.  Hy argumenteer dat daar 

nie so iets soos oorgeërfde psigiese siektes is nie.  Wat wel waar is, is dat dit die 

familie is wat hierdie psigiese toestand in die stelsel in stand hou deur negatiewe 
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interpretasies van gebeure en stimuli oor te dra.  Sy ervaring is dat wanneer pasiënte 

van die psigiatriese hospitaal ontslaan word na suksesvolle behandeling en weer by 

hul disfunksionele families gaan woon, hulle weer siek terugkeer.  Die teendeel is 

egter waar; waar ‘n persoon van sy huweliksmaat (wat die bron van negatiewe is) 

geskei is, of as wewenaar agtergelaat is en dus uit die stroom van negatiewe 

denkpatrone uitbeweeg, is hy meer geneig om ná kognitiewe behandeling gesond te 

bly.  Die bron wat ‘n persoon se interne aanbieding beïnvloed, speel dus ‘n groot rol 

in sy herstel. 

 

4.4.3 Kognitiewe herstrukturering van interne aanbieding 

 

Kognitiewe herstrukturering se doel is om onrealistiese of abnormale denke te 

normaliseer.  Daarom beskou Bentall (2009:254) kognitiewe herstrukturering as ‘n 

normaliseringsterapie.  Die persoon wat in terapie is, word aangemoedig om homself 

as normaal te sien en nie as iemand wat in gevaar is of wat besig is om geestelik 

versteurd te raak nie.  Hy is ‘n persoon soos enige iemand anders.  Hierdie 

uitgangspunt is vir elke terapeut se benadering belangrik.  Die persoon wat in terapie 

is, moet hoop hê en verstaan dat dit wat binne-in hom plaasvind, normaal is (outeur 

se byvoeging).  Joubert (2005:226) meen dat alle psigoterapieë leermetodes is.  

Daarom is die doel van alle psigoterapieë om ‘n persoon wat in terapie is, se lewe te 

help verander: om hom anders te laat dink (kognitief), anders te laat voel (affektief) 

en anders te laat optree (gedrag).  Wright et al. (2006:7) is reg wanneer hulle sê dat 

kognitiewe herstrukturering ‘n persoon leer om te dink oor sy denke, omdat sy denke 

sy optrede bepaal.  Williams et al. (2007:39) sê in dié verband dat ‘n persoon nie 

outomatiese denke kan keer nie, maar dat hy kan kies wat die volgende handeling 

daarmee gaan wees.  Hierdie keuse is die herstrukturering en evaluering van 

denkpatrone. 

 

Persone wat onrealisties op stimuli reageer, lei aan outomatiese negatiewe denke, 

soos deur Amen (2010:57) aangedui word.  Die ABC-model is van hulp om te 

verstaan hoe 'n persoon sy denke oor stimuli interpreteer en hoe hy dit kan 
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herevalueer: ‘A’ is die aanleidende gebeure; ‘B’ is die aanvaarding, persepsie of 

skema (interne aanbieding) wat die persoon gebruik; ‘C’ is sy reaksie op die 

gebeure.  ‘n Persoon kan dus dink dat ‘n bepaalde gebeurtenis ‘A’ hom na ‘C’, sy 

optrede, toe lei.  Dit is egter ‘B’, sy skema of persepsie (interne aanbieding), wat 

sekere emosies in hom losmaak en wat veroorsaak dat hy met ‘C’ reageer (Wilson & 

Branch, 2006:15). Ten einde tot 'n gesonde interpretasie van 'n stimulus te kom, 

moet 'n persoon nie probeer om die gebeurtenis (stimulus) te verander nie, maar wel 

die interne aanbieding aangaande die stimulus. 

 

Die interne aanbieding bepaal die persoon se gedrag en reaksie op die stimulus.  

Wright et al. (2006:4) bied hul model aan waarop kognitiewe herstrukturering hanteer 

word ten einde interne aanbieding (persepsie) te herstruktureer.  Volgens hulle is 

daar drie hoofelemente wat in kognitiewe herstrukturering gebruik word, naamlik 

kognitiewe beoordeling, emosies en gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wright et al., 2006:4) 

 

Daar moet dus ‘n wisselwerking wees tussen gebeure, kognitiewe waardering van 

die self-bewussyn, en herevaluering van die ervaring van negatiewe emosies en 

Kognitiewe beoordeling 

Emosie Gedrag 

Gebeure 
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negatiewe gedrag.  Hierdie sirkelgang is veronderstel om weer nuwe emosies te 

veroorsaak en nuwe kognitiewe waardering aangaande die self-bewussyn te skep. 

 

In kognitiewe herstrukturering word die klem op die persoon wat in terapie is se 

vermoë geplaas om sy eie probleme op te los en te bestuur.  Daarom wys Joubert 

(2005:184) op die verskil tussen psigoterapie, waarvan kognitiewe herstrukturering 

deel uitmaak, en berading.  Hierdie is nie noodwendig ‘n verskil in hantering nie, 

maar eerder ‘n verskil in fokuspunte.  Hy toon dit aan deur die volgende tabel: 

 

Geskatte waarde in persentasie van tyd wat deur beraders en 
psigoterapeute in professionele aktiwiteite spandeer word 

Proses Beraders Psigoterapeut 

Luister 20 60 

Vraagstelling 15 10 

Evaluering 5 5 

Interpretering 1 3 

Ondersteuning 5 10 

Verduideliking 15 5 

Inlig 20 3 

Aanbeveling 10 1 

Opdrag 9 1 

 

Sy waarneming hieruit is dat psigoterapie, en dus kognitiewe herstrukturering, ‘n 

proses is waardeur die persoon gehelp word om self te ontdek hoe hy dink, voel en 

optree, en om self korreksies aan sy interne aanbieding te maak.  Die persoon se 

verantwoordelikheid en vermoë om die probleem te hanteer en op te los word dus 

beklemtoon teenoor die berader se benadering wat meer toeligtend en aanbevelend 

van aard is (Joubert, 2005:184). 

 

Enige trauma sit die proses van kognitiewe herstrukturering aan die gang, omdat min 

dinge in die lewe so kragtig soos trauma is om ‘n persoon se lewe tot stilstand te 
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bring (Van Wyk, 2010:24).  Geluk ontstaan nie vanself nie, maar word deur nuwe 

denke oor 'n bepaalde omstandigheid, gebeurtenis of stimulus geskep.  Die persoon 

moet self aan sy denke werk deur ‘n proses van kognitiewe herstrukturering, en deur 

sy lewe met mooi gebeure en dinge te vul (Van der Spuy, 2011:28).  Wanneer ‘n 

persoon homself in goeie omstandighede bevind, kan hy ook die lewe meer positief 

insien en ervaar.  Amen (2010:57) wys dan ook op die nodigheid van positiewe 

denke wat die diep limbiese stelsel help om die emosionele atmosfeer van die brein 

meer kleurvol in te kleur.  Wright et al. (2006:16) wys daarop dat persone wat angstig 

en depressief is, hul vermoë om probleme op te los, asook om take aan te pak en af 

te handel, verloor het. Die rede vir hierdie onvermoë wat byvoorbeeld deur ‘n 

depressielyer beleef word, is omdat sy diep limbiese stelsel deur negatiewe denke 

grys gekleur is.  Daarom beveel Wright et al. (2010:57) aan dat kognitiewe 

herstrukturering hierdie kognitiewe afwykings sal takel met spesifieke intervensies 

soos herstrukturering, psigo-opvoedkundige metodes en herhaling. 

 

Kognitiewe herstrukturering herevalueer dus die interne aanbieding van die persoon 

aangaande sy leefwêreld.  Om ‘n bepaalde skema (interne aanbieding) te verander 

wat reeds baie lank by die persoon aanwesig is, is dit noodsaaklik om die persoon te 

help om met die skema te handel vanuit ‘n wye perspektief (Dattilio & Freeman, 

1994:4).  Alle moontlike reaksies op die gebeure moet ondersoek word.  Hy moet die 

gebeure dus kognitief aan meer moontlike reaksies evalueer.  Gazzaniga et al. 

(2009:112) beskryf dit vanuit mediese terme deur te sê dat alles in kognitiewe 

herstrukturering gaan oor die wyse waarop interne aanbieding (persepsies) in die 

brein gemanipuleer word.  ‘n Basiese aanname van kognitiewe herstrukturering is 

dat 'n persoon se reaksie op stimuli uit ‘n stel verstandelike prosesse saamgestel is.  

Verstandelike prosesse neem ‘n eksterne aanbieding as inset en laat dit dan ‘n tipe 

proses ondergaan om weer ‘n nuwe aanbieding (persepsie) as uitset te gee.  Om 'n 

persoon te help om sy emosionele probleme te oorkom, fokus kognitiewe 

herstrukturering daarom op die wyse waarop ‘n persoon oor die stimulus dink 

(Wilson & Branch, 2006:9). 
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Wright et al. (2006:9) help om outomatiese denke, persepsies en skemas (interne 

aanbieding) te kan herken deur kognitiewe herstrukturering.  Daar kan van die 

volgende stappe gebruik gemaak word: 

 

• Trek drie kolomme op ‘n stuk papier en skryf boaan elke kolom die volgende 

hoofde: gebeure; outomatiese gedagtes; en emosies. 

• Dink nou terug aan ‘n gebeurtenis wat angs, woede, hartseer, fisieke 

spanning of blydskap gewek het. 

• Probeer om die situasie, net soos dit gebeur het, weer te beleef. 

• Skryf nou die outomatiese gedagtes en emosies in die kolom neer. 

 

Hierdie metode sal help om onrealistiese gedagtes en emosies te identifiseer.  

Wanneer die outomatiese gedagtes en emosies redelik tot die situasie beperk was, 

word die persoon gehelp om die situasie te verwerk.  Wanneer daar egter 

onvanpaste outomatiese denke en emosies aanwesig was, word die persoon verder 

begelei deur kognitiewe herstrukturering om aanpassings in die denke daaroor te 

maak. 

 

Die wyse waarop 'n persoon met homself oor 'n bepaalde stimulus praat, speel 'n 

groot rol in sy kognitiewe beoordeling van die stimulus.  Bentall (2009:170) se 

navorsing wys daarop dat selfspraak groot implikasies vir ‘n persoon se 

geestesgesondheid inhou.  Persone wat daartoe geneig is om globale (‘ek kan nie 

druk hanteer nie’), vasgelegde (‘ek is nie slim nie’) en interne (‘ek het nie die 

eksamen deurgekom nie, want ek is te dom’) selfspraak op negatiewe gebeure weer 

te gee, is geneig om depressief te raak.  Aan die ander kant is ‘n persoon wat 

geestelik gesond is, geneig om interne, globale en vasgelegde selfspraak op 

positiewe gebeure te gee, byvoorbeeld: Wanneer ’n persoon in 'n taak slaag, is dit 

omdat hy hard gewerk het.  Hy sal ook eksterne (‘dit was net ‘n ongelukkige 

samestelling van vrae in hierdie vraestel’), veranderlike (‘ek was te besig om 

behoorlik hersiening te doen’) en spesifieke (‘ek was nog nooit goed in wiskunde 
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nie’) selfspraak gee wanneer dinge verkeerd loop.  Dit is hierdie selfspraak wat die 

persoon veerkrag gee om na ‘n terugslag te kan herstel. 

 

Selfspraak vind op 'n bewustelike vlak plaas. Wright et al. (2006:7) wys ook daarop 

dat kognitiewe herstrukturering op die bewustelike vlak plaasvind:  Hulle is van 

mening dat die persoon bewustelik en rasioneel oor ‘n stimulus dink en dan oor sy 

reaksie daarop besluit.  Daarom moet daar in kognitiewe herstrukturering as terapie 

bewuste aandag aan die volgende gegee word: 

• Monitering en assessering van interaksie met die omgewing. 

• Verbinding van die herinneringe uit die verlede met die huidige ervaring. 

• Kontrolering en beplanning van toekomstige aksies. 

 

Met bogenoemde is die kognitiewe terapeut se grootste klem daarop om ‘n persoon 

te help om patologiese denke op twee vlakke aan te spreek: outomatiese denke en 
skemas.  Die persoon moet aanleer om hierdie geprogrammeerde denke (interne 

aanbieding) te herken en te verander.  Op hierdie wyse kan die persoon wat in 

terapie is, geleer word om telkens sy ervaring van stimuli te evalueer ten einde 'n 

gesonde en realistiese reaksie daarop te vind.  Beide Williams et al. (2007:120) en 

Smit (2011:234) beklemtoon dit dat die persoon bewus moet word van hoe hy dinge 

van oomblik tot oomblik ervaar.  Op hierdie wyse kan hy leer om meer gepas en met 

meer gebalanseerde denke in veral uitdagende omstandighede op te tree.  Die  sterk 

skemas, persepsies of outomatiese denke kan op hierdie wyse van evaluering 

hanteer en verander word.  Die persoon moet dus leer hoe om self sy probleem op te 

los.  Wanneer hy dit regkry, word daar veronderstel dat hy soortgelyke probleme in 

die toekoms ook self sal kan hanteer.  Eysenck en Keane (2010:477) sê dat wanneer 

die persoon geleer het om sy eie probleme te hanteer dit in die konteks van 

kognitiewe psigologie ‘positiewe verandering’ genoem word. 

 

Bentall (2009:186) vertel van ‘n persoon wat met agterdog gesukkel het.  Hy het 

begin om die agterdogtige gedagtes neer te skryf en toe aan moontlike idees vir 
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ander mense se optredes begin dink.  Die persoon het gou ‘n patroon ontwikkel wat 

hom gehelp het om die agterdog te beredeneer en so kon hy gesond funksioneer. 

 

Nog 'n wyse van kognitiewe herstrukturering handel oor blootstelling aan positiewe 

beelde waarmee die brein self regstellings in die kognitiewe kan doen.  Wanneer 

Williams et al. (2007:47) oor die hantering van outomatiese denke handel, maak 

hulle ‘n belangrike opmerking, veral in verband met hoe Van der Spuy (2011:27) die 

wisselwerking tussen die brein se hemisfere sien (vergelyk die brein se werking in 

die kognitiewe vaslegging van skemas).  Hulle sê dat die persoon nie op die 

‘doenmetode’ (‘doing mode’) nie, maar eerder op die ‘bestaanmetode’ (‘being mode’) 

moet konsentreer wanneer hy outomatiese denke of persepsies wil aanspreek.  In 

die ‘doenmetode’ fokus die persoon op die beelde wat na die brein toe stroom en nie 

op kognitiewe redenasie nie.  Die persoon moet dus nie vir homself sê dat die son 

skyn en dat hy veronderstel is om die dag te geniet nie (‘doenmetode’).  Hy moet 

eerder in die son gaan staan en dit geniet, en so sy regterbrein aan die goeie en 

mooi beeld blootstel.  Van der Spuy (2011:27) sê in dié verband dat die 

regterhemisfeer van die brein die beelde opneem en in 'n ingewikkelde proses die 

kognitiewe interne aanbieding van die linkerhemisfeer beïnvloed en so 'n positiewe 

interne aanbieding vorm. 

 

4.4.4 Kognitiewe herstrukturering as terapie 
 

Kognitiewe herstrukturering is ‘n probleemgeoriënteerde terapie.  Dit is dus op 

korttermynterapie van 5 tot 20 sessies gebaseer wat van 45-50 minute duur (Wright 

et al., 2006:17).  Volgens Dattilio en Freeman (1994:5) fokus kognitiewe 

herstrukturering eerstens op die aanvaardingstelsel, selfaannames, sy wêreld, sy 

ervaring, die toekoms en sy algemene persepsie.  ‘n Tweede fokus is interpersoonlik 

en handel met die persoon se wyse waarop hy met ander assosieer.  ‘n Derde fokus 

is ekstern, om sy optrede te verander om beter te funksioneer.  Wright et al. 

(2006:10) maak dit duidelik dat kognitiewe herstrukturering nie soseer ‘n persoon wil 

help om een en elke outomatiese denke wat nie van pas is, te ontdek en in terapie te 
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herstel nie.  Dit wil eerder die persoon daarvan bewus maak dat hy outomatiese 

denke het en dat hy elke emosie eers moet evalueer voor hy dit aanneem. 

 

Volgens Cherry (2012:1) is daar dus tydens die aanvang van kognitiewe 

herstrukturering as terapie verskillende denkprosesse aan die werk: 

• Die probleem word deur persepsie herken. 

• Die probleem word deur die geheue verteenwoordig. 

• Relevante inligting wat op die huidige probleem van toepassing is, word 

oorweeg. 

• Die probleem word beskryf. 

 

Hierdie denkprosesse speel 'n belangrike rol in die identifisering van die probleem 

wat deur kognitiewe herstrukturering getakel behoort te word.  Wat egter belangriker 

is, is die feit dat daar reeds denkprosesse aan die werk is en dat hierdie 

denkprosesse reeds in die bepaling van die probleem herevalueer word.  Sodoende 

kan die probleem wat waarskynlik foutiewe interne aanbieding (foutiewe persepsies) 

is, geïdentifiseer word. 

 

Daar is sekere beginsels wat in kognitiewe herstrukturering belangrik is.  Dattilio en 

Freeman (1994:5) gee hierdie beginsel as volg (vgl. ook Beck, 1995:5): 

• Aktiwiteit. (Die persoon in terapie is aktief deel van die proses.) 

• Gerigtheid. (Die terapeut moet sterk leiding gee in die terapie.) 

• Struktuur van terapie. (‘n Diskrete lys van probleme word gemaak en 

deurgewerk.) 

• Dit is ‘n korttermyngerigte terapie. 

• Samewerking. (Die persoon en terapeut moet saamwerk.) 

• Dinamiese model. (Selfontdekking van die persoon se skemas.) 

• Dit is ‘n psigo-opvoedkundige terapie. (’n Lewensvaardigheidsterapie.) 

• Dit is ‘n sosiaal/interpersoonlike model. 
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Joubert (2005:226-236) wys op die aspekte waarop psigoterapie fokus.  Kognitiewe 

herstrukturering as psigoterapie moet dus hierdie aspekte ook in ag neem, omdat dit 

enersyds interne aanbieding bepaal en die interne aanbieding andersyds weer 

gedrag en emosies bepaal.  Die aspekte waarop kognitiewe herstrukturering moet 

fokus, is volgens Joubert (2005:226-236) die volgende: 

• Relevante, abnormale en noemenswaardige gebeure van die verlede. 

• Lewensverhaal. (Wat gee vir die persoon betekenis in sy lewe?) 

• Die gedragsdimensie. (Fokus daarop om optrede te verander.) 

• Kognitiewe dimensie. (Die interne, verstandelike dimensie.) 

• Die emosionele dimensie. 

• Die verlangde uitkoms van terapie. 

 

Die fokus van kognitiewe herstrukturering is egter op die kognitiewe gerig en daarom 

verwys die outeur na Smith (2011:14) se stappe waarin ‘n persoon deur sy denke, 

gevoelens en optrede sy lewensgeluk weer kan terugneem: 

• Hy moet bewus word van die saak of probleem (vgl. hier ook Cherry, 2012:1). 

• Hy moet die impak daarvan op sy lewe erken. 

• Hy moet die erns/brandende begeerte om te wil verander oorweeg. 

• Hy moet alle opsies oorweeg. 

• Hy moet homself tot die gekose opsie verbind. 

• Hy moet aksie neem en volhard. 

• Hy moet gereeld bestekopname doen. 

 

Omdat die diep limbiese stelsel die emosionele atmosfeer van die brein bepaal deur 

die wyse waarop ‘n persoon die lewe sien, beveel Amen (2010:58) die volgende 

stappe aan wat as kognitiewe herstrukturering gesien kan word: 

Stap 1 Die persoon moet erken dat sy gedagtes ‘n werklikheid is. 

Stap 2 Hy moet daarvan bewus word dat negatiewe denke sy liggaam negatief 

beïnvloed. 

Stap 3 Hy moet daarvan bewus word dat positiewe denke weer sy liggaam 

positief beïnvloed. 
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Stap 4 Hy moet daarvan bewus word dat sy liggaam op al sy denke reageer. 

Stap 5 Hy moet aan die negatiewe dink as besoedeling. 

Stap 6 Hy moet besef dat sy outomatiese denke nie altyd die waarheid praat 

nie. 

Stap 7 Hy moet met die outomatiese negatiewe denke redeneer. 

Stap 8 Hy moet van die negatiewe denke ontslae raak. 

 

Deur hierdie stappe word die persoon dan begelei om self soos ‘n wetenskaplike op 

te tree.  Hy word geleer om sy denke as teorie te hanteer wat hy weer aan die 

realiteit toets ten einde tot ‘n gevolgtrekking te kom wat hy dan aanvaar en toepas 

(vgl. Wilson & Branch, 2006:11). 

 

‘n Meer kompakte beskrywing van kognitiewe herstrukturering is volgens Wilson en 

Branch (2006:19) die volgende: 

• Identifiseer die klassieke denkfoute in die menslike denke. 

• Korrigeer die denke. 

• Leer die mees algemene denkfoute wat die persoon maak en hanteer dit. 

 

Wilson en Branch (2006:39) pas dit dan soos volg op die hantering van 

emosies toe: 

• Stel vas watter denke die persoon se negatiewe emosies laat loskom. 

• Bevraagteken die negatiewe denke en bedink alternatiewes. 

• Gebruik die ABC-metode om emosies te bestuur. 

 

4.5 Die brein se werking 
 

4.5.1 Inligtingsoordrag 
 

Enige trauma is volgens Van Wyk (2010:18) ‘n intense en persoonlike ervaring.  Met 

die oorlewende van selfmoord is dit ook nie anders nie.  Om dus kognitiewe 

herstrukturering van ‘n persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het te 
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verstaan, word nou lig gewerp op hoe die brein met inligting te werk gaan en hoe die 

inligting verwerk word.  Dit sal dan tot beter begrip lei van die feit dat elke individuele 

oorlewende van selfmoord ander emosies in sy herstelproses gaan beklemtoon. 

 

Daar sal nou na die diep limbiese stelsel verwys word.  Volgens Amen (2010:38) is 

die diep limbiese stelsel naby die sentrale deel van die brein geleë.  Die volgende 

funksies van hierdie stelsel word geïdentifiseer: 

 

• Dit bepaal die emosionele atmosfeer van die brein. 

• Dit filtreer, met behulp van interne fases, emosionele gebeure (dit verleen dus 

kleur aan die emosie). 

• Dit merk gebeure wat intern belangrik is. 

• Dit stoor emosionele geheue wat hoogs energiek is. 

• Dit ontwikkel motivering. 

• Dit beheer aptyt en slaappatrone. 

• Dit bewerkstellig verbintenisse. 

• Dit verwerk reuke direk. 

• Dit ontwikkel libido. 

 

Dit is belangrik dat kennis geneem word van die diep limbiese stelsel se funksie wat 

daarvoor bekend staan dat dit die emosionele atmosfeer van die brein bepaal, soos 

hierbo genoem.  Wanneer die diep limbiese stelsel baie aktief of ooraktief is (volgens 

skanderings wat deur Amen gemaak is), kan negatiwiteit in die persoon se denke die 

botoon voer. 

 

Gazzaniga et al. (2009:19) verduidelik hoe inligtingsoordrag in die brein plaasvind.  

Dit is ‘n ingewikkelde en spontane proses.  In navorsing wat gedoen is, is die 

volgende waargeneem: 

• Die selle in die brein is afsonderlik en los van mekaar deurdat die sitoplasma 

van die neurone nie in kontak met mekaar is nie.  Hierdie neurone dra inligting 

aan ander neurone oor deur verbindings te maak.  Die verbinding tussen 
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neurone is nie onwillekeurig nie, maar gee inligting aan deur stroombane met 

spesifieke roetes. 

• Sekere dele van neurone is gespesialiseer om inligting te ontvang en ander 

dele weer om inligting aan te gee na ander neurone toe. 

 

Hiermee stem Freeman en Freeman (2011:271), asook Peterson (2003:32), saam 

wanneer hulle afsonderlik ook die inligtingsoordrag in die brein bespreek. 

 

Gazzaniga et al. (2009:19), asook Peterson (2003:32), skryf verder dat neurone 

basies rigtinggewende eenhede is.  Neurone neem inligting op, neem ‘n besluit 

daaroor, volg relatief eenvoudige reëls en gee dan deur veranderings in hul 

aktiwiteitsvlakke die inligting aan ander neurone deur.  Freeman en Freeman 

(2011:264) werp in hierdie verband nog meer lig op die werksaamheid van die brein.  

Hulle merk op dat daar 80 biljoen neurone in die brein is.  Elke neuron kan met 

10 000 ander neurone op ‘n keer kommunikeer.  Dit is nie die enigste selle wat in die 

brein bestaan nie.  Daar is ook glia-selle wat die neurone aanmekaar bind en met die 

oordrag van boodskappe volgens ‘n bepaalde struktuur of voorafbepaalde patroon 

help.  Die voorafbepaalde struktuur of patroon is vir die navorser van belang, omdat 

dit die gebied is waarop kognitiewe herstrukturering wil fokus. 

 

Wanneer Freeman en Freeman (2011:275) oor die brein se werking skryf, 

verduidelik hulle hoe die boodskappe tussen die neurone in die brein oorgedra word.  

Dit maak van neurosenders gebruik, waarvan daar ongeveer 30 tipes bestaan.  Een 

daarvan is dopamien, wat een van die ‘goedvoel’-neurosenders is.  Na ‘n studie oor 

die rol van dopamien in die brein, kom Bentall (2009:160) tot die gevolgtrekking dat 

daar groeiende bewys is dat die dopamienstelsel, net soos die hele brein, 

geaffekteer word deur lewenslange blootstelling aan onaangename gebeure.  

Dopamien is die chemiese stof in die brein wat help om verwagtinge en persepsies 

van die persoon te vorm.  Wanneer die persoon aan stimuli blootgestel word, help 

die dopamien om te bepaal hoe sy persepsie of verwagting daarvan behoort te wees.  

Die verwerking van inligting is 'n ingewikkelde proses in die brein en die uitkoms van 
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die proses kan nie in elke persoon voorspel word nie.  Elke mens sal dus sy eie 

persepsie van 'n gebeurtenis vorm en daarvolgens nuwe inligting verwerk (outeur se 

invoeging).  Die uitkoms van inligtingsverwerking kan op twee maniere gevorm word, 

naamlik intern en ekstern. 

 

• Interne inligtingsverwerking vind plaas wanneer 'n persoon aan iets 

blootgestel word, die brein ander inligting wat reeds in die brein gestoor is, 

daarmee laat saamval en die persoon dan tot 'n gevolgtrekking in verband 

daarmee kom. 

• Eksterne inligtingsverwerking vind plaas wanneer die inligting in die vorm van 

sigbare gedrag na vore kom (Sadock & Sadock, 2005:514). 

 

Die volgende diagram (Bentall, 2009:176) dui aan dat dopamien, ‘n chemiese middel 

wat persepsies in die brein vorm, deur eksterne faktore versteur word: 

 

Onsekere aanhegting > negatiewe selfbeeld > antisipeer bedreiging > paranoia 

 

Aanhegting >     Dopamien-gemedieerd >   Aanvaarding 

 

Ervaring van viktimisasie        eksternalisasie, 

         ondersoek, 

         neiging 

 

    Swak teorie   ongesonde gevolgtrekking 

    van menslike 

optrede 

 

Onaangename gebeure en slegte verhoudings het dus ‘n invloed op die dopamien 

wat die denke van ‘n persoon reguleer.  Volgens Bentall moet die klem daarom nie 

op medisinale vermeerdering van die dopamien wees nie, maar eerder gerig wees 

op die wyse waarop die persoon op eksterne stimuli reageer.  Eysenck en Keane 
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(2010:603) verwys ook na Evans, Heron, Lewis, Araya en Wolke (2005), wat 

dieselfde bevindings as Bentall het.  Dit blyk dus dat negatiewe gebeure in die 

verlede 'n ‘bias’ (vaste struktuur of persepsie) gevorm het wat weer tot depressie of 

angs kan lei.  Wright et al. (2006:12) noem die ‘bias’ ‘intuïtiewe denke’ en ‘skemas’.  

Hierdie skemas word van kleintyd af deur ouers, lewenservarings, formele en 

informele onderrig, groepsdruk, trauma en suksesse aangeleer en dit beïnvloed die 

ontwikkeling en instandhouding van die skemas.  Freeman en Freeman (2011:50) 

verwys na die ‘belief confirmation bias’ wat tot die gevolgtrekking kom dat wanneer 

die mens se opvatting van ‘n bepaalde saak tot ‘n opinie gevorm is (persepsie), hy 

alle ander sake daarby intrek om daarmee saam te stem of om dit te versterk.  Dit is 

hierdie skema of intuïtiewe denke wat die optrede en ervaring van ‘n persoon 

bestuur.  Kognitiewe herstrukturering wil juis hierdie ‘bias’ (vooroordele), persepsie 

en intuïtiewe denke beïnvloed en aanspreek ten einde 'n meer realistiese ‘bias’, 

persepsie of intuïtiewe denke te skep. 

 

Verder moet daarop gelet word dat die brein in twee hemisfere verdeel is: ‘n linker- 

en ‘n regterhemisfeer.  Die moderne opvoedkunde is op die linkerhemisfeer gerig en 

daarom word daar verwag dat dit daardie deel van die brein is wat menslike optrede 

bepaal.  Dit is egter nie waar nie, want dit is die regterhemisfeer wat die mens se 

optrede beheer (Van der Spuy, 2011:19; Murphy, 2008:7).  Eysenck en Keane 

(2010:193) verwys ook na twee prosesse wat die mens se optrede in bepaalde 

omstandighede bepaal.  Hulle praat van gekontroleerde en outomatiese prosesse.  

Volgens hulle het gekontroleerde prosesse (in die linkerhemisfeer van die brein) 

grense in hul vermoëns, vereis hulle konsentrasie en kan hulle buigbaar wees na 

gelang van omstandighede.  Die outomatiese prosesse (in die regterhemisfeer van 

die brein), daarenteen, het geen grense aan vermoëns nie, verg geen konsentrasie 

nie en is baie moeilik om te verander as hulle eers gevorm is. 

 

Sadler-Smith (2010:11), asook Freeman en Freeman (2011:40), maak die volgende 

onderskeid tussen die regter- en linkerhemisfeer: Die mens het volgens hulle nie net 

een brein nie, maar in werklikheid twee, as gevolg van die twee hemisfere van die 
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brein wat verskillende funksies verteenwoordig.  Hulle noem die een die analitiese 

denke (linkerhemisfeer) en die ander een die intuïtiewe denke (regterhemisfeer).  Die 

intuïtiewe denke het ‘n sterk en soms arasionele wil van sy eie.  Die analitiese denke, 

daarenteen, is die reëlmaker en -volger.  Soms werk die analitiese en intuïtiewe 

denke in balans en harmonie saam, maar ander kere is hulle in teenstelling tot 

mekaar en veg hulle vir aandag en beheer oor gedagtes, gevoelens en aksies (vgl. 

Eysenck & Keane, 2010:628).  Murphy (2008:18) wys ook daarop dat die 

bewustelike hemisfeer van die brein die deel is wat redeneer, terwyl die 

onderbewuste net opneem wat die bewuste aan hom deurgee en glad nie daaroor 

redeneer nie.  Terwyl die bewuste redeneer, organiseer die onderbewuste slegs die 

inligting om later weer in ‘n oomblik opgeroep te kan word.  Volgens Smith (2011:91) 

kan die onderbewuste (intuïtiewe denke, persepsie of skema) oorsaak en gevolg van 

gebeurtenisse gelyktydig aanvaar, ongeag plek of afstand.  Die persoon ervaar dus 

op 'n gegewe oomblik nie net die voor die hand liggende gebeure nie, maar trek alle 

emosies en verbindinge van die verlede daarby in.  Hierdie proses vind in die diep 

limbiese stelsel plaas waar die emosionele atmosfeer van die brein bepaal word 

(Amen, 2010:40).  In kognitiewe herstrukturering moet daar gelet word op relevante 

traumatiese gebeure uit die verlede ten einde te kan bepaal hoe dit die persoon se 

ervaring van sy huweliksmaat se selfmoord beïnvloed. 

 

4.5.2 Funksionering van skemas, persepsies en intuïtiewe denke 
 

Wright et al. (2006:12) is van mening dat skemas op die volgende verskillende 

vlakke geskep word: 

 

 Eenvoudige skemas: 

• Selektiewe keuses 

• Kontrasterende inmenging 

• Oorveralgemening 

• Vergroting en verkleining 

• Personalisering 
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• Verabsolutering 

 

 Gemiddelde skemas van geloof en veronderstellings: 

• Voorwaardelike reëls, soos die ‘wat as?’-vraag. 

 

 Sentrale selfaanvaarding: 

• Globale en absolute reëls om omgewingsinligting self te interpreteer. 

 

Dattilio en Freeman (1994:4) sê ook dat die brein met skemas (voorafbepaalde 

strukture) werk.  Hulle verduidelik dat skemas hipersensitiewe strukture is wat die 

verwerking van inligting en die beskouing van lewensgebeure stuur en organiseer.  

Hierdie skemas kan verskeie kognitiewe distorsies in ‘n persoon veroorsaak.  Die 

skemas is basiese reëls van die lewe wat as krag dien wat van vroeg in die persoon 

se lewe af in die kognitiewe gevorm word.  Dit vind tydens die leer en ervaring van 

die persoon deur sy lewe plaas en word deur faktore bepaal soos godsdiens, 

etnisiteit, geslag en die wyer gemeenskap.  Hierdie basiese reëls waarvolgens die 

persoon se brein funksioneer, is aan die persoon onbekend en dien as die 

onderbewuste (vgl. Sadock & Sadock, 2005:513). 

 

Wright et al. (2006:7) beskryf hierdie onderbewuste as outomatiese denke en 

skemas: 

• Outomatiese denke: Dit is kognitiewe wat in ‘n bepaalde situasie vinnig deur 

die persoon se brein stroom. 

• Skemas: Dit is ‘n diepgewortelde geloof wat as basis of onderliggende reëls 

dien waarmee inligting verwerk word. 

 

‘n Persoon kan die vermoede hê dat hy weet wie hy is en redelik in beheer van 

homself voorkom.  Volgens die persoon sou sy analitiese denke die toon aangee in 

sy optrede deur rasioneel oor 'n gebeurtenis te dink en daarvolgens op te tree.  Hy 

kan hom egter misgis, want die intuïtiewe denke neem eintlik beheer van sy optrede 

oor terwyl dit sy gedagtes, gevoelens en aksies beheer op ‘n wyse wat onbekend 
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aan hom is (Sadler-Smith, 2010:16).  Wanneer ‘n persoon homself wil leer ken, moet 

hy dus na sy optrede in sekere omstandighede kyk en homself leer ken deur die 

wyse waarop hierdie skemas (persepsies) in sy brein werk (Van der Spuy, 2011:20; 

Freeman & Freeman, 2011:54). 

 

4.5.3 Herinterpretasie van skemas, persepsies en intuïtiewe denke 

 

Hierdie persepsies of skemas kom vanuit die onderbewuste en tree as outomatiese 

denke op wat reeds gevorm is.  Wright et al. (2006:7), asook Freeman en Freeman 

(2011:280), sê dat outomatiese denke gedagtes is wat in ‘n gegewe situasie deur die 

brein spoel.  Dit is gedagtes wat nie uitgespreek word nie en selfs nie eers oor 

gedink word nie, maar wat verstaan kan word wanneer die persoon daaroor nadink.  

Dit word ook ‘voorbewussyn’ genoem.  Iemand wat deur betekenisvolle trauma 

gegaan het, het meermale vloede van outomatiese denke wat wanaangepas en 

disfunksioneel van aard is, omdat die trauma bepaalde persepsies, skemas en 

intuïtiewe denke negatief beïnvloed het.  Kognitiewe herstrukturering fokus op hierdie 

negatiewe beïnvloeding van betekenisvolle trauma ten einde nuwe skemas, 

persepsies en intuïtiewe denke te vestig. 

 

Van Wyk (2010:22) wys ook daarop dat daar ‘n definitiewe emosionele ooreenkoms 

bestaan tussen huidige trauma en traumatiese ervaring wat diep in die persoon se 

verlede weggebêre is.  Hierdie ooreenkoms bestaan as gevolg van skemas of 

persepsies wat weens die vorige trauma in die brein gevorm is.  Smith (2011:91) sê 

ook dat die intuïsie die verlede en die toekoms ervaar asof dit nou gebeur en asof dit 

hier by die persoon in die hede afspeel.  Dit is om hierdie rede dat die terapeut 

daarop behoort aan te dring dat die persoon hierdie outomatiese denke, skemas of 

persepsies sal leer ken en aanspreek deur dit nuut te interpreteer. 

 

Sadler-Smith (2010:12) skryf in dié verband dat die persoon nie so bekend met die 

intuïtiewe denke as met die analitiese denke is nie.  Die rede daarvoor is dat ‘n 

persoon nie die intuïtiewe brein onder bewuste beheer het nie.  Gazzaniga et al. 
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(2009:550) verduidelik hoe skemas (persepsies) in die brein vasgelê word; daar is 

drie stadiums waarop skemas (persepsies) vasgelê word: 

 

• Verwerking van die onderbewuste: Breinaktiwiteit word deur ‘n stimulus 

opgewek wat nie waargeneem kan word nie.  Wanneer die proses in die 

onderbewussyn plaasvind, is die inligting nie deur die bewuste toeganklik 

nie. 

• Verwerking van die voorbewuste. 

• Verwerking van die bewuste. 

 

Die persoon is dus nie altyd bewus van watter skemas of persepsies in sy denke 

gevorm word nie.  Die enigste wyse waarop hy dit kan ontdek, is om bewus te raak 

van sy optrede in alledaagse omstandighede en dit dan te ontleed en bewustelik aan 

te pas.  Sadler-Smith (2010:17) sê dat die mens onbewus van die krag is wat die 

onderbewussyn of die intuïtiewe brein het.  Om die krag te beklemtoon wys hy op die 

wyse waarop die intuïtiewe werk en noem hy vier kenmerke.  

 

Die vier handelsmerke van die intuïtiewe: 

• Dit praat in die taal van gevoelens. 

• Dit is vinnig en spontaan (daar is geen kognitiewe beheer nie). 

• Dit is holisties (dit reageer nie net op die bepaalde gebeure nie). 

• Dit bied hipoteses, maar nie sekerhede nie. 

 

Daarom val intuïtiewe oordele gewoonlik in twee groepe, naamlik 

• dwingend en akkuraat; en 

• dwingend en onakkuraat. 

 

Twee belangrike gevolgtrekkings kan daaruit gemaak word: Die eerste is dat die 

intuïtiewe as deel van die denke (persepsies en skemas) die outomatiese reaksie 

van ‘n persoon oorneem (dwingend).  Die tweede is dat dit nie betroubaar is nie en 

gedurig aangepas behoort te word.  Williams et al. (2007:164) wys daarop dat die 
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persoon sal moet besef dat sy intuïtiewe denke nie feite is nie, maar slegs denke oor 

‘n bepaalde ervaring.  Dit is die persoon se denke, aanvaarding en betekenis wat hy 

aan ‘n gebeurtenis gee wat bepaalde emosies in hom opwek (Wilson & Branch, 

2006:12). 

 

Opvoeding en blootstelling speel dus ‘n groot rol in die wyse waarop ‘n persoon op 

sekere stimuli gaan reageer.  Die wisselwerking tussen die twee hemisfere van die 

brein is in dié verband van groot belang in terapie.  Sadler-Smith (2010:13) sê dat ‘n 

persoon albei hemisfere van die brein nodig het om te kan funksioneer.  Dit is egter 

die intuïtiewe denke wat die alledaagse take in die persoon se persoonlike en 

professionele lewe outomaties bestuur. 

 

Om te verduidelik hoe die wisselwerking tussen die twee hemisfere werk ten einde 

die intuïtiewe denke te vorm, vergelyk Van der Spuy (2011:27) die twee hemisfere 

van die brein met ‘n filmredigeerder en die opneem van die beelde.  Die 

regterhemisfeer is die deel wat die beelde opneem waaraan die persoon blootgestel 

word, maar dit bepaal nie die uitkoms daarvan nie.  Die linkerhemisfeer neem die 

beelde, plaas dit in ‘n bepaalde volgorde en vorm dan die beeld wat die persoon aan 

die einde oor ‘n bepaalde situasie sal beleef.  Gelukkige mense se regterhemisfere 

het dus baie gelukkige beelde opgeneem.  Persone wat ongelukkig is, was meer 

blootgestel aan slegte en onaangename beelde in hul lewe.  Op hierdie wyse word 

die brein as ‘n inligtingsverwerker gesien (Peterson, 2003:36).  Murphy (2008:7) 

gebruik weer die beeld van ‘n tuin.  Hy sê dat die onbewuste ‘n tuin is wat goed 

bemes is.  Wat daarin gesaai gaan word, sal groot vrug dra.  As dit dorings is wat 

gesaai word, sal daar dorings opkom en nie druiwe nie.  Dit is insiggewend dat 

Gazzaniga et al. (2009:385) in hierdie verband verklaar dat daar in kognitiewe 

neurowetenskap aanvaar word dat daar nie ‘n digotomie tussen emosie en die 

kognitiewe is nie.  Daar word dan veronderstel dat die kognitiewe en die emotiewe 

op mekaar inwerk.  Wanneer ‘n persoon negatief op verskeie stimuli reageer, kan dit 

waarskynlik aan ‘n probleem in die diep limbiese stelsel toegeskryf word.  Amen 
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(2010:44) wys daarop dat wanneer hierdie deel van die brein baie hard werk, die 

emosionele filter met negatiwiteit gekleur word. 

 

Van der Spuy (2011:25) gebruik ‘n beeld om aan te dui hoe persepsie of skemas 

gevorm word.  Wanneer modderwater deur ‘n skoon filter gegooi word, word skoon 

water verkry.  Wanneer skoon water deur ‘n vuil filter gegooi word, is die water sleg 

en maak dit die persoon siek.  So is dit dan ook met die brein.  Wanneer die brein 

mooi herinneringe bevat, sal die realiteit van die dag ook mooi wees.  Wanneer die 

persoon se herinneringe sleg is, sal die realiteit ook sleg beleef word.  Daarom is 

warmte, vriendelikheid en hoopgewing, wat gewoonlik in ‘n gesonde verhouding 

teenwoordig is, van kardinale belang in die psigiese handhawing van ‘n persoon 

(Bentall, 2009:244).  Dattilio en Freeman (1994:4) sê dat hierdie skemas 

(persepsies) altyd besig is om te verander.  Omgewingsdata en ervaring kan net 

deur ‘n persoon opgeneem word op die wyse waarop hy dit met sy subjektiewe 

ervaring kan waarneem.  Dit is daarom van groot belang dat die persoon hom aan 

die positiewe sal blootstel ten einde hierdie skemas of persepsies te bly hersien.  

Sadler-Smith (2010:22) sê dat die intuïtiewe denke subjektief en persoonlik is, en nie 

in ‘n objektiewe waardebepaling gegiet is nie.  Geen persoon sal dieselfde intuïsie as 

‘n ander ontwikkel nie.  Dit is die rede waarom die persoon dit voortdurend moet 

evalueer en aanpas.  Die persoon heg self betekenis aan ‘n bepaalde gebeurtenis.  

Die betekenis wat aan ‘n negatiewe gebeurtenis geheg word, kan egter onakkuraat 

en onrealisties wees, en glad nie help om die gebeure te hanteer nie (Wilson & 

Branch, 2006:13).  Kognitiewe herstrukturering plaas daarop klem dat 'n bepaalde 

ervaring nie 'n bepaalde reaksie verteenwoordig nie.  Die persoon wat in terapie is, 

moet dus tot die ontdekking kom dat sy reaksie nie 'n noodwendige reaksie is nie, 

maar dat dit sy bepaalde persepsie verteenwoordig. 

 

Terapeute wat met kognitiewe herstrukturering werk, moet bedag wees op skemas, 

persepsies en intuïtiewe denke, asook op die belang daarvan vir die persoon in sy 

trauma-ervaring.  Waar Dattilio en Freeman (1994:4) met skemas werk, sê hulle dat 

verskillende skemas wat ontstaan het, verskillend op elke individuele persoon sal 
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inwerk.  Die effek van die skema op ‘n persoon se lewe hang van die volgende 

faktore af, naamlik 

 

• hoe sterk daar aan die skema vasgehou word; 

• hoe essensieel daardie persoon die skema tot sy veiligheid, gesondheid of 

bestaan beskou; 

• wat die persoon se vorige ervaring is teenoor die belangrikheid en 

essensiële ontstaan van die skema; 

• hoe vroeg die skema vasgelê is; en 

• met watter belangrikheid en deur wie die skema op die persoon afgedruk is. 

 

Die skemas kan dormant of aktief wees.  Die aktiewe skemas help die persoon om 

die dag-vir-dag-sake te kan hanteer, terwyl die dormante skemas opgewek word 

wanneer die persoon gespanne raak. 

 

Vervolgens wys die navorser op selfmoord van 'n eggenoot en hoe die skemas, 

persepsies en intuïtiewe denke gevorm word, asook die rol wat dit in die trauma van 

die oorlewende huweliksmaat speel. 

 

4.6 Selfmoord 
  

4.6.1 Beoordeling van selfmoord 
 

Selfmoord is vir die mensdom ‘n groot krisis.  Hoe moet dit gesien word?  Hoe moet 

die mens wat agterbly, dink oor die persoon wat selfmoord gepleeg het?  Deur die 

eeue heen het geleerdes kras uitsprake daaroor gemaak.  Scofield (1998:40) beskryf 

die wyse waarop selfmoord in verskillende kulture beleef word.  Daar is kulture wat 

dit as eerbaar en verhewe bestempel, maar in die Christelike gemeenskap, asook in 

ander godsdiensgroeperinge, word selfmoord as ‘n doodsonde verdoem.  Volgens 

Chilstrom (1985:200) het Thomas Aquinas, ‘n leier in die Christelike teologie tydens 

die Middeleeue, selfmoord as ‘n doodsonde verklaar.  Vervolgens wys Wilkens 
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(2003:388) daarop dat Augustinus die sesde gebod gebruik het om daarop te wys 

dat moord ook op selfmoord dui en dat dit verdoem behoort te word.  So word 

selfmoord in die meeste godsdienste verdoem as iets wat teen die lewe indruis en 

dus veroordeel behoort te word (Gearing & Lizardi, 2009:338).  Aristoteles beskou 

selfmoord as ’n oortreding teen die staat.  Selfmoord doen volgens hom die 

gemeenskap skade aan en is daarom verkeerd (Breed & De Klerk et al., 2007:619).  

Hierdie denke oor selfmoord maak dit vir die oorlewende egter moeiliker om die 

selfmoord van die eggenoot te verwerk.  As die statistieke wat hieronder volg, in ag 

geneem word, is Chilstrom (1985:201) se opmerking van groot waarde wanneer sy 

opmerk dat die gemeenskap (godsdiensgroeperinge) die oorlewendes hul fokuspunt 

behoort te maak, eerder as die veroordeling van die persoon wat selfmoord gepleeg 

het. 

 

Teen die vroeë 90’s het die teoloë in Duitsland hierdie uitspraak begin bevraagteken.  

Hulle het dit wel duidelik gestel dat selfmoord sonde was, maar het geredeneer dat 

as daar vergifnis vir alle sonde is, daar tog ook vir selfmoord vergifnis moet wees.  

Geleerdes se fokus het toe van oordeel oor die selfmoord verskuif na bystand aan 

die familie van die persoon wat selfmoord gepleeg het.  Hoffmann (2007:433) dui 

aan dat navorsing in die afgelope vier dekades veral op die demografiese 

verspreiding, oorsake, risikofaktore en behandeling van selfmoordgedrag gefokus 

het.  Slegs ’n beperkte aantal studies het op die belewenisse van die oorlewende 

gefokus. 

 

Stimming (2000:272) wys daarop dat daar in Amerika (voor die jaar 2000) elke 17 

minute ‘n selfmoord gepleeg is.  In 1995 het meer mense aan selfmoord gesterf as 

aan enige ander siektes.  Sy sê ook dat meer mense wêreldwyd aan selfmoord sterf 

as aan moord of oorloë.  In 2005 gee Mottram en VandeCreek (2005:4) ‘n nuwe 

statistiek vir die VSA weer.  Volgens hulle sterf daar daagliks 87 mense in die land 

aan selfmoord.  Hierdie statistiek versterk die klemverskuiwing van studies na die 

oorlewendes van selfmoord, omdat soveel meer mense daardeur geraak word. 
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Om hulp aan mense te kan verleen wat deur die pyn van ‘n huweliksmaat se 

selfmoord gaan, moet daar begrip wees vir wat selfmoord is en watter impak dit het 

op dié wat agterbly (Breed & De Klerk, 2007:618).  (Hierdie skrywers skryf wel vanuit 

die teologie, maar word in die metateorie gebruik omdat hul bydraes waardevolle 

metateoretiese insette oor selfmoord bevat.)  Mabuza (2006:16d) het ‘n studie 

gedoen ten einde mediese riglyne te gee om oorlewendes van selfmoord by te staan.  

Sy gevolgtrekking uit die empiriese navorsing is dat praktisyns die persoon moet help 

om sy omstandighede te kan beskryf.  Wanneer die praktisyn die omstandighede van 

die oorlewende kan verstaan, kan hy die persoon empaties bystaan; dit is nie 

andersins moontlik nie.  Wanneer ‘n persoon en ‘n gemeenskap vooroordele oor 

selfmoord het, is dit feitlik onmoontlik om met hierdie vooroordele ‘n oorlewende in sy 

pyn by te staan.  Dié vooroordele sal die persepsies van die oorlewende 

huweliksmaat net versterk en meer traumatiseer (outeur se byvoeging).  Ten einde 

die persoon te kan bystaan is dit belangrik dat die persoon en die gemeenskap 

kennis sal neem van die vooroordele wat daar bestaan aangaande die tema van 

selfmoord. 

 

4.6.1.1 Oorsake van selfmoord 

 

Om begrip te kry van die oorlewende eggenoot se omstandighede, moet daar kennis 

geneem word van die aanleidende oorsake van selfmoord.  Volgens Edwin 

Shneidman word daar ses tipes selfmoord geïdentifiseer (vgl. Chilstrom, 1985:202): 

• Rasionele selfmoord (‘n manier om van probleme te ontsnap). 

• Selfmoord as reaksie (die gevolg van verlies). 

• Selfmoord as wraakneming (om iemand te straf). 

• Manipulerende selfmoord (om iemand se planne te dwarsboom). 

• Psigotiese selfmoord (om ‘n delusie te vervul). 

• Selfmoord as ‘n ongeluk (‘n spontane besluit wat te laat was om te 

heroorweeg). 
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Om hierop uit te brei en te bevestig dat dit wat in die verlede as rede tot selfmoord 

ervaar is, in die moderne tye steeds as die oorsake beskou word, kan ook na Breed 

en De Klerk (2007:619) verwys word wat die volgende oorsake vir selfmoord gee: 

• Selfmoord is dikwels daarop gerig om te ontsnap aan ’n skynbaar ondraaglike 

situasie. 

• Selfmoord kan ’n daad van wraak wees wat bedoel is om dié wat agterbly 

seer te maak. 

• Selfmoord is ook altyd ’n kommunikasiemetode waardeur die een wat 

selfmoord pleeg, invloed probeer uitoefen op die wat agterbly. 

 

In ‘n artikel van Smedes (2000:61) in Christianity Today word daar verklaar dat ‘n 

persoon wat sy eie lewe neem, nie kan insien dat sy lewe kosbaar genoeg is om aan 

die lewe te bly nie.  Die dryfvere wat die persoon tot selfmoord lei, is egter wanhoop, 

depressie, hooploosheid en ‘n emosionele leë gevoel.  Mottram en VandeCreek 

(2005:6) is van mening dat dit nie versteurde mense is wat selfmoord pleeg nie.  Die 

meeste mense wat selfmoord pleeg, is mense van wie die gemeenskap dit nooit sou 

verwag het nie.  Dit is meermale kreatiewe persone, presteerders, mens-mense en 

genieë. Hulle reken dat die meeste persone wat selfmoord pleeg, een ding in 

gemeen het, naamlik ‘n chemiese wanbalans in die psigologie van die brein, wat tot 

‘n major depressiewe afwyking bydra (dit staan ook as kliniese depressie bekend).  

Die navorser het tydens berading van oorlewendes na selfmoord van 'n 

huweliksmaat bevind dat die meeste van die persone wat selfmoord gepleeg het, 

met die een of ander geestesafwyking (depressie) gediagnoseer was.  Depressie is 

egter nie die enigste dryfveer tot selfmoord nie; tog word dit as die leidende faktor tot 

selfmoord beskou. 

 

Die National Institute of Mental Health dui ook depressie as die leidende faktor in 

selfmoord aan (Clinton et al., 2005:335).  Voor ‘n persoon byvoorbeeld met major 

depressie-episodes gediagnoseer word, moet hy ten minste vier van die volgende 

simptome vertoon: verandering in eetpatrone of gewigsverlies; slaaploosheid; 

psigomotoriese aktiwiteit, soos ‘n afname in energievlakke; gevoelens van 
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waardeloosheid en skuld; verswakte denkvermoë; afname in konsentrasie; 

besluiteloosheid; en herhalende denke oor dood en selfmoordfantasie, 

selfmoordplanne of selfmoordpogings (American Psychiatric Association, 2002:349).  

So ‘n psigiese disfunksie beïnvloed die persoon se denke op so ‘n wyse dat hy nie 

die vermoë het om vir ‘n bepaalde probleem ‘n positiewe oplossing te vind nie.  Dit 

begin vir die persoon lyk asof selfmoord die enigste uitweg uit sy probleem is (Clinton 

et al., 2005:335). 

 

Gedagtes aan dood en selfmoord wissel tussen denke dat ander mense beter af sal 

wees sonder die persoon, tot denke oor selfmoord en selfs planne wat beraam word 

om selfmoord te pleeg.  Alhoewel hierdie denke met selfmoord geassosieer word, is 

dit nie ‘n uitgemaakte saak dat ‘n persoon met depressie noodwendig selfmoord 

gaan pleeg nie (American Psychiatric Association, 2002:351).  Tog is dit interessant 

dat Morgan Parker opmerk dat die meeste selfmoorde plaasvind gedurende die 

maand waarin die lente aanbreek of wanneer die persoon met vakansie gaan (vgl. 

Clemons, 1990:41).  Die rede daarvoor is dat die depressielyer byvoorbeeld nie 

kontraste kan hanteer nie:  die vaal van die winter teenoor die kleure van die lente, 

asook die gejaagde lewe van werk teenoor 'n totale ontspanne atmosfeer van 'n 

vakansie (vgl. 1.1.1).  Nadat Maris et al. (2000:339) die tema van depressie se 

verwantskap met selfmoord ondersoek het, word daar deur hulle tot die 

gevolgtrekking gekom dat daar ‘n beduidende verwantskap tussen selfmoord en 

depressie bestaan. 

 
Breed en De Klerk (2007:619) haal ’n definisie van Alexander aan wat nie net 

selfmoord definieer nie, maar ook verwys na die ingewikkeldheid van die oorlewende 

wat agterbly: 

 
A chosen death, carried out alone and often secretly, suicide is perhaps the most 

profound act of disconnection from one’s own self and life, from others who have 

been part of one’s life, and from human community. The secrecy, isolation, and 

disconnection that frame the act of suicide become the survivor’s legacy, making 

grief especially difficult and complex. 
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4.6.2 Gevolge vir die oorlewende van selfmoord 

 
Wanneer ‘n huweliksmaat selfmoord pleeg, beleef die oorlewende sekere emosies 

wat deur sy skema, persepsie en intuïtiewe denke gestimuleer word.  Die gevolge vir 

die oorlewende huweliksmaat word dus meer deur denkprosesse bestuur as deur 

werklike reaksies.  Die volgende faktore speel ‘n rol in die vorming en skepping van 

nuwe persepsies, skemas en intuïtiewe denke by die oorlewende huweliksmaat en 

die terapeut moet tydens kognitiewe herstrukturering daaraan aandag gee: 

 
a) Waarom? 

 
Selfmoord het ‘n reuse-impak op die oorlewendes, veral die huweliksmaat.  Nadat ‘n 

persoon sy eggenoot dood aangetref het na selfmoord, was sy reaksie die volgende: 

“Ek het met my vuiste teen die huis se muur geslaan en uitgeskree: ‘Waarom het jy 

dit gedoen?’” (Organ, 1979:758).  Wilkens (2003:391) wys daarop dat die een vraag 

vandat die liggaam van die oorledene ontdek is tot so lank as dertig jaar daarna, 

altyd sal wees: 

 

‘Waarom?’ 
 

Breed en De Klerk (2007:626) wys ook op die ‘waarom?’-vraag.  Waarom het dit met 

ons gebeur?  Waar is God in hierdie gebeure?  Hoekom moes dit gebeur het?  Dit is 

‘n vraag wat uit die wortels van die teodisee-vraag ontstaan: “Hoe kan God, wat ‘n 

liefdevolle God is, toelaat dat hierdie ding met my moes gebeur?” (Verwys ook na 

hoofstuk 3.) 

 

Bernsteyn maak volgens Organ (1979:761) die volgende stelling aangaande die 

impak van selfmoord op die oorlewende: 
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Om ‘n oorlewende van enige dood te wees, is baie moeilik.  Selfmoord verdubbel 

die moeilikheidsgraad en vermenigvuldig die komplikasies.  Selfmoord is brutaal.  

Die probleme van ‘n oorlewende persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, 

is uniek, kompleks en baie moeilik. 

 

b) Vrees vir die gemeenskap 
 

Wat die selfmoord van 'n huweliksmaat nog meer kompleks maak, is die feit dat die 

gemeenskap die huweliksmaat veroordeel deur te sê dat hý die rede is dat die 

persoon selfmoord gepleeg het.  Chilstrom (1985:2001) het hierdie ervaring van ‘n 

doktorale student in kliniese psigiatrie beleef wat herhaaldelik in ‘n lesing oor 

‘Selfmoord van ‘n kind’ gesê het: “Parents are to blame when children attempt 

suicide.” 

 
Skuld word op allerlei maniere deur die gemeenskap op die oorlewende(s) geplaas.  

So wys Wilkens (2003:388) dit ook uit as hy sê dat huweliksprobleme, alkoholisme, 

depressie en nog baie ander familiegeheime openbaargemaak word ná selfmoord.  

Hierdie openbaarmaking van die familiegeheime plaas die oorlewende in die oordeel 

van die soms onsimpatieke gemeenskap.  Die oordele plaas ‘n groter las op die 

oorlewende en raak oorweldigend om te hanteer. 

 

Breed en De Klerk (2007:619) identifiseer die volgende faktore wat die gemeenskap 

se oordele op die oorlewende feller maak en is ‘n aanvulling en uitbreiding op dié van 

Wilkens: 

 

• Die wyse waarop die persoon sterf, is dikwels geheimsinnig en gewoonlik 

gewelddadig. 

• Gebeure wat in die aanloop tot die selfmoord plaasgevind het, kan 

skuldgevoelens, selfverwyt en selfs vrees by die oorlewende aanwakker. 

• Daar is onbeantwoorde vrae wat deur die selfmoord gewek word by die 

persoon wat agterbly. 
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• Die betrokkenheid by en ondersoek van die polisie skep die gevoel dat daar ’n 

kriminele oortreding was. 

• Daar is aanvanklik geen privaatheid nie, want ondersoekbeamptes, fotograwe, 

mediese personeel en vreemdelinge neem die oorblywende se huis oor 

wanneer die selfmoord daar plaasgevind het. 

• Die verwerking van geloofsvrae oor die eindbestemming van die een wat 

selfmoord gepleeg het, eie skuld en vergifnis maak dit moeilik. 

• Die verwerking van die selfmoord as ’n familie: Elkeen se eie rouproses en die 

verskille tussen lede van die gesin kan onderlinge verhoudings versuur. 

• Dit is moeilik om ander mense in die oë te kyk na die selfmoord. 

• Daar bestaan vrees vir veroordeling of minagting. 

 

Hierdie faktore maak die impak van selfmoord anders as die impak van ander 

sterftes of verliese en kompliseer dus die verwerkingsproses as gevolg van die 

gemeenskap se vooroordele.  Hierdie vooroordele kan die oorlewende huweliksmaat 

se persepsie, skemas en intuïtiewe denke só beïnvloed dat sy die gemeenskap se 

denke oor die selfmoord aanvaar en haarself daarmee beoordeel.  Kognitiewe 

herstrukturering wil die oorlewende bystaan om hierdie persepsies, skemas en 

intuïtiewe denke te beoordeel en te herstruktureer ten einde 'n meer realistiese 

beskouing te handhaaf. 

 

c) Stigma 
 

Selfmoord plaas die oorlewende in ‘n totaal ander beradingskategorie as in enige 

ander geval van verlies.  ’n Ander dimensie wat by selfmoord na vore kom, is die 

saak van stigma (Mottram & VandeCreek, 2005:8; Maris et al., 2000:539).  Hierdie 

stigma word deur skande, verstomming en vermyding gekenmerk.  Die stigma wat 

aan selfmoord verbonde is, bevestig sosiale vergelding as gevolg van die feit dat die 

groot taboe verbreek is.  Daarom is gesprekke oor selfmoord taboe en die 

gemeenskap verbied mekaar om daaroor te praat, omdat dit volgens hulle nie van 

pas is nie.  Wilkens (2003:388), asook Breed en De Klerk (2007:618), verwys na 
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navorsing wat aandui dat die oorlewende van selfmoord ‘n swaarder en meer unieke 

emosionele las dra as met enige ander sterfte of verlies.  Die sosiale stigma wat as 

'n taboe beskou word, laat die persoon vereensaam as gevolg van negatiewe 

gesindhede, ‘n geskinder en openlike beskuldiging van die oorlewende as die 

oorsaak van die selfmoord.  Wanneer die gemeenskap op hierdie wyse optree, word 

dit as ontoepaslike sosiale ondersteuning beskryf wat die oorlewende se herstel 

kompliseer (Maris et al., 2000:544; Hoffmann, 2007:432).  Breed en De Klerk 

(2007:626) is van mening dat hierdie stigma daartoe kan lei dat die persoon die 

gebeure ontken.  As gevolg van die vrees wat die persoon beleef vir die gemeenskap 

en die stigma wat aan selfmoord verbonde is, kan die persoon een of ander rede 

probeer soek as oorsaak van die sterfte, eerder as om dit te erken vir wat dit is.  Vir 

enige vorm van berading aan agtergeblewenes is dit dus uiters belangrik om ook die 

saak van stigma te help hanteer. 

 

Kognitiewe herstrukturering spreek die saak van stigma aan deur die persepsies 

daarvan tot 'n meer realistiese beskouing van die gebeure en aanleidende faktore tot 

die selfmoord te herstruktureer. 

 

d) Skuldgevoelens 
 

Omdat daar by die oorlewende huweliksmaat onbeantwoorde vrae na die selfmoord 

ontstaan, eien die huweliksmaat soms die skuld vir die selfmoord aan homself toe.  

Volgens Chilstrom (1985:205) is daar drie uitstaande emosies wat deur die 

oorlewende beleef word, naamlik woede, hulpeloosheid en skuldgevoel.  Organ 

(1979:758) het bevind dat die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, drie 

persone in homself beleef: die eerste is die persoon in skok.  Die tweede is ‘n 

persoon wat verlig voel (daar is nie meer psigiaters, medikasie, skokterapie en 

hospitale nodig nie).  Die derde is ‘n persoon wat die ander twee bekyk (die persoon 

wat gil en skree, en die ander persoon in hom wat vry voel ná jare se simpatieke 

lyding).  Dit dui op die komplekse en soms kontrasterende emosies in die 

oorlewende. 
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Stimming (2000:272) het ook bevind dat die oorlewende haarself met skuldgevoel 

oorlaai.  Hierdie skuldgevoel is as gevolg van die hartseer wat sy beleef, maar 

bestaan ook omdat sy beheer oor die lewe se tragiese gebeure probeer neem.  

Soms is dit ook omdat sy sekere nalatige optrede of versuim voor of tydens die 

selfmoord van haar kant af onthou.  Wanneer sy verseker word dat sy nie skuld aan 

die selfmoord dra nie, kan sy dit as gevolg van hierdie selfkennis nie aanvaar nie. 

 

Elke persoon is uniek ten opsigte van die emosies wat beleef word wanneer die 

selfmoord van ‘n eggenoot plaasvind.  Elkeen wat hierby betrokke is, gaan egter 

sekere emosies beleef wat wel met dié van ander persone ooreenstem, byvoorbeeld 

woede, hulpeloosheid en skuldgevoel.  Dit blyk egter dat skuldgevoel een van die 

mees algemene gevoelens is wat ná selfmoord in die oorlewende huweliksmaat 

beleef word.  Indien hierdie emosies nie reg verwerk word nie, kan dit aanleiding gee 

tot nog meer en komplekse emosies.  Selfs wanneer die trauma ten beste verwerk is, 

sal dié wat agterbly na die selfmoord van ’n geliefde vir die res van hul lewe met die 

verlies moet saamleef.  Hulle sal herhaaldelik en op verskeie wyses aan die 

selfmoord herinner word en dit dalk telkens weer moet verwerk (Breed & De Klerk, 

2007:626).  Chilstrom (1985:206) is daarom steeds korrek wanneer sy skryf dat die 

oorlewende iemand nodig het wat emosies kan verstaan en nie bang is om saam 

met haar intense emosies te beleef nie.  Hierdie persoon moet aktief kan luister en 

die vermoë besit om die emosies wat die persoon ervaar, ‘n naam te gee. 

 

Kognitiewe herstrukturering begelei die oorlewende huweliksmaat tot bevryding van 

skuldgevoelens deur skemas, persepsies en intuïtiewe denke realisties te beoordeel. 

 

4.6.3 Faktore om tydens terapie in ag te neem 
 

Mottram en VandeCreek (2005:7) beweer dat daar drie unieke eienskappe in die 

berading van ‘n oorlewende van selfmoord bestaan, naamlik: 

• die tematiese inhoud van die rou; 
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• die sosiale prosesse wat die oorlewende omring; en 

• die impak op die gesinstelsel. 

 

Bogenoemde skrywers is van mening dat hierdie eienskappe van groot waarde is 

wanneer die oorlewende enigsins tot heling begelei word.  Breed en De Klerk 

(2007:620) gee meer inhoud aan hierdie eienskappe wat in ag geneem behoort te 

word.  Volgens hulle moet daar vasgestel word: 

 

• watter skokreaksie daar vanweë die gewelddadige selfmoord is; 

• watter impak daar op die persoon wat agterbly, gemaak is deur hierdie daad 

van permanente onttrekking (diskonneksie); 

• watter boodskap(pe) hierdie skokkende daad aan die persoon wat agterbly, 

oorgedra het; 

• watter vrae hierdie gebeurtenis by die persoon wat agterbly, gewek het; 

• watter gevoelens ander mense se optrede by die persoon gewek het; en 

• watter verskille daar by gesinslede in die rouproses is. 

 

Ook Hoffmann (2007:435) merk in sy studie, genaamd ‘Sewe geleefde belewenisse’, 

op dat daar sewe belewenisse by die oorlewende na ’n selfmoord is wat tydens 

terapie in ag geneem behoort te word.  Die belewenisse is: 

 

• leë en gevriesde tyd; 

• die begeerte om die rede(s) vir die selfmoord te verstaan; 

• frustrasies; 

• emosionele pyn; 

• veranderinge in die gesin se verhoudingsdinamika; 

• oneffektiewe sosiale ondersteuning; en 

• onbeantwoorde vrae. 

 

Hierdie aspekte is van groot belang vir die begeleiding van ‘n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het.  Die eerste vraag wat die oorlewende vra, is 
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“waarom?”  Die tweede vraag is “wat gebeur nou?” (Wilkens, 2003:392; Breed & De 

Klerk, 2007:626).  Op hierdie vraag kan kognitiewe herstrukturering as terapie die 

persoon help om antwoorde te vind. 

 

4.7 Samevatting 
 

Vanuit die hantering van die metateorie aangaande kognitiewe herstrukturering ná 

die selfmoord van 'n huweliksmaat volg die volgende samevatting en voorlopige 

gevolgtrekkings: 

 

Ter inleiding is daar geredeneer dat die metateorie ‘n belangrike deel uitmaak van 

die studie van kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van ‘n huweliksmaat.  

Daar is ook 'n algemene verloop van verskillende terapieë aangetoon.  Daarin is 

verduidelik waarom die kognitiewe, en meer spesifiek kognitiewe herstrukturering, as 

terapie vir die navorsing gebruik word. 

 

Die doelstelling van die hoofstuk was om kognitiewe herstrukturering te ondersoek 

ten einde vas te stel hoe hierdie terapie die oorlewende van selfmoord kan begelei. 

 

Vervolgens is kognitiewe herstrukturering bespreek.  Die uitgangspunt waarmee 

kognitiewe herstrukturering werk, is dat daar reeds vasgestelde patrone in ‘n persoon 

se brein gevorm is waarmee hy gebeure herken en interpreteer.  Kognitiewe 

herstrukturering spreek hierdie patrone in die brein aan deur die persoon te begelei 

om sy denke te herken, te leer evalueer en oor sy denke te dink ten einde ‘n beter 

skema, persepsie en intuïtiewe denke in sy brein daaroor te vorm. 

 

Gebeure in die persoon se lewe word dus kognitief beoordeel; emosies wat ervaar 

word, moet weer kognitief beoordeel word tot waar dit oorgaan na gepaste gedrag.  

Die ABC-model word ook aanbeveel vir persone ten einde te besef dat dit nie die 

gebeure is wat die persoon op ‘n bepaalde manier laat reageer nie, maar wel die 
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wyse waarop die skema, patroon of persepsie aangaande die bepaalde gebeure 

funksioneer. 

 

Ten einde te verstaan hoe die brein inligting verwerk, is daar na die fisiologie van die 

brein verwys.  Daar is vasgestel dat die brein se twee hemisfere op verskillende 

vlakke funksioneer.  Dit lei tot intuïtiewe denke, outomatiese gedagtes, skemas of 

persepsies van die persoon as reaksie op gebeure.  Hierdie is nie vasgelegde idees 

nie, maar die skemas, persepsies en intuïtiewe denke word voortdurend aangepas.  

Dit is egter belangrik om te besef dat hierdie skemas, persepsies en intuïtiewe denke 

die persoon se optrede op ‘n gegewe oomblik bepaal en nie die rasionele nie. 

 

Daar is daarop gewys dat selfmoord ‘n realiteit van die dag is.  Die beoordeling van 

selfmoord het plek begin maak vir die terapeutiese benadering tot die oorlewende 

van selfmoord.  Selfmoord se effek op die oorlewende is geweldig kompleks. 

 

Benewens die feit dat die oorlewende van selfmoord met die normale rouproses van 

verlies gekonfronteer word, speel die ‘waarom?’-vraag, gemeenskap, stigma oor 

selfmoord en skuldgevoel 'n rol in die vorming van skemas, persepsies en intuïtiewe 

denke van die oorlewende huweliksmaat se denke.  Kognitiewe herstrukturering 

beoordeel die vrae, die gemeenskap se rol, die stigma oor selfmoord asook die 

skuldgevoel ten einde dit nuut te interpreteer.  Wanneer die oorlewende 

huweliksmaat se skema, persepsie en intuïtiewe denke deur kognitiewe 

herstrukturering verander, kan die persoon ook toekomstige trauma meer realisties 

beoordeel. 

 

4.8 Voorlopige gevolgtrekking 

 

• In hoofstuk 2 en 3 is die basisteoretiese perspektiewe gestel en in hierdie 

hoofstuk is ander vakgebiede ondersoek om metateoretiese perspektiewe 

daar te stel.  Die basisteorieë moet deur die metateorie aangevul word ten 

einde 'n praktykteorie daar te stel. 
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• Die terapeut staan deur middel van kognitiewe herstrukturering ‘n persoon wie 

se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, by en leer hom hoe om outomatiese 

denke, skemas en persepsies te evalueer en te herinterpreteer ten einde 

beter outomatiese denke, skemas en persepsies te ontwikkel. 

 

• ‘n Persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, word dikwels deur sy 

eie outomatiese denke, skemas en persepsies oor die gebeure gekonfronteer, 

asook deur die skemas en persepsies van die gemeenskap. 
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Hoofstuk 5 
EMPIRIESE PERSPEKTIEWE 

 
5.1 Inleiding  

 
Die doel van die empiriese navorsing is om aan te toon hoe persone die selfmoord 

van ‘n huweliksmaat beleef en verwerk het.  Die skemas, persepsies en intuïtiewe 

denke wat die persoon se rouproses kon beïnvloed, sal aan die lig kom.  Dit sal ook 

duidelik word hoe deelnemers hulle van dag tot dag kognitief kan herstruktureer ten 

einde skemas, persepsies en intuïtiewe denke aan te pas en so tot heling of op die 

pad na heling te kom. 

 
5.2 Doel van empiriese ondersoek  

 

Vanuit die basisteoretiese perspektief het die navorser uit die Woord van God 

aangedui dat die gelowige gedurig haar denke moet herstruktureer ten einde 

geestelik standvastig te kan wees en vanuit die krisissituasie te kan groei.  Daar 

word aangetoon dat die teologiese basisteoretiese perspektiewe bygedra het tot die 

pastorale begeleiding van ‘n persoon in terapie deur kognitiewe herstrukturering.  

Vanuit die metateoretiese perspektiewe is ‘n keuse gemaak vir kognitiewe 

herstrukturering bó ander psigologiese terapieë vir die terapeutiese begeleiding van 

‘n persoon ná ‘n huweliksmaat se selfmoord.  Hierdie studie beoog om aan te dui 

hoe skemas, persepsies en intuïtiewe denke 'n rol speel in die persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het. 

 

Die wyse waarop die empiriese navorsing gedoen kan word, beslaan 'n wye 

spektrum, wat beteken dat die eenvoudigste pad na die oogmerk die beste pad is.  

Die drie algemene kategorieë van die navorsingsontwerpe is die volgende (Grinnell, 

1988:225-235): 

 

i. Die verkennende ontwerp (wat soms die nie-eksperimentele ontwerp genoem 
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word en slegs 'n studieveld en teorieë verken). 

ii. Die beskrywende ontwerp, ook bekend as die kwasi-eksperimentele ontwerp.  

(Dit staan so bekend omdat daar van die kernelemente ontbreek wat nodig is 

om dit 'n ‘ware’ eksperiment te maak). 

iii. Die verklarende ontwerp (wat ook soms as die eksperimentele ontwerp 

bekend staan en van eksperimentele en kontrolegroepe gebruik maak). 

 

Strydom (1999:72) wys ook daarop dat die navorser 'n keuse ten opsigte van die 

kwalitatiewe of kwantitatiewe benadering moet maak, waarna hy die 

navorsingsontwerp, hetsy verkennend, beskrywend, verklarend of 'n kombinasie 

daarvan, selekteer.  Daarna kan daar op 'n prosedure besluit word.  'n 

Verskeidenheid van prosedures kan gebruik word, byvoorbeeld die 

opnameprosedure, intervensienavorsing, sekondêre navorsing of gevallestudie 

(Strydom, 1999:72). 

 

Die navorser wys kortliks op die onderskeid tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsing.  

 

5.3 Kwantitatiewe en kwalitatiewe empiriese ondersoek 
 

Met kwantitatiewe navorsing kan sosiale en psigologiese verskynsels getel en 

gekorreleer word, en met kwalitatiewe navorsing kan die eiesoortige karakter van die 

verskynsels bestudeer word (Van der Walt, 2011:196).  Die verskil tussen die twee 

benaderings lê egter in die werkswyse (Grinnell, 1988:188).  Die kwantitatiewe 

benadering vereis van die navorser om op 'n afstand te bly en onafhanklik te staan 

van dit wat bestudeer word ten einde objektiwiteit te verhoog (Strydom, 1999:74).  

Die kwalitatiewe benadering integreer hipoteses en veralgemenings as deel van die 

ondersoek (Strydom, 1999:74) en die navorser is gevolglik meer betrokke.  Die vraag 

is natuurlik of daar tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe modelle ‘n keuse 

gemaak moet word.  Die kombinasie van die kwantitatiewe en kwalitatiewe modelle in 

empiriese navorsing is egter steeds baie problematies.  Om die twee paradigmas in 
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een studie te gebruik sal nie net duur wees nie, maar ook tydrowend en sal gevolglik 

die ondersoek onnodig uitrek (De Vos et al., 1998:358).  Dit is egter moontlik om dit 

te kombineer; dit word ‘n ‘gemengde metode’ genoem (Van der Walt, 2011:196; vgl. 

Tashakkori & Teddlie, 2003:120). 

 

Die onderskeid tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes kan kortweg opgesom 

word as telbare inligting teenoor ontelbare of minder telbare inligting (Van der Walt, 

2011:196).  Janse van Rensburg (2009:9) maak 'n groter onderskeid tussen 

kwantitatiewe en kwalitatiewe benaderings, naamlik: 

• deduktief teenoor induktief; 

• feite teenoor konteks; 

• statistieke teenoor emosies; 

• rasionele fokus teenoor fokus op ervaring; 

• verduidelikend teenoor begrip; en 

• objektief teenoor subjektief en intersubjektief. 

 

Twee aspekte van belang met betrekking tot die kwalitatiewe benadering is 

onderhoudvoering en observering.  Om te observeer is die vermoë om waar te neem 

en daarom speel dit 'n rol in kwalitatiewe navorsing (Janesick, 1998:xi).  Die navorser 

sal verskillende tegnieke en metodes moet bemeester ten einde te leer hoe om te 

luister, waar te neem en 'n onderhoud te voer.  Kwalitatiewe navorsing het baie 

raakpunte met dans, want net soos die liggaam die instrument vir dans is, is die 

navorser die instrument in kwalitatiewe navorsing (Janesick, 1998:5).  Kwalitatiewe 

metodes is meer beskrywend en holisties van aard, terwyl enkele aspekte van die 

saak in die lig van die geheel hanteer word (Ragin, 1994:120).  Die poging van 

kwalitatiewe studies is om die sosiale realiteite vanuit die subjektiewe oogmerk van 

die deelnemers in die ondersoek te bestudeer en te beskryf (Grinnell, 1988:188). 

 

Kwalitatiewe navorsing is ‘n direkte aanslag teen die ‘waardevrye, objektiewe 

wetenskapmodel’ vir navorsing (Denzin & Lincoln, 2003:12).  Die ontwikkeling van 

kwalitatiewe navorsing het uit eenvoudige navorsingstegnieke ontstaan wat daarop 
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toegespits was om vas te stel hoe die gewone persoon dinge ervaar en begryp.  Die 

sterk punt van kwalitatiewe navorsing is die vermoë om dit wat werklik in ‘n natuurlike 

situasie plaasvind te analiseer.  Dit is navorsing wat nuwe velde van navorsing open 

en nuwe perspektiewe na die tafel toe bring; dit is voorlopig van aard en werk nie 

met absolute kennis en sekerhede nie.  Hierdie aard van navorsing sluit aan by die 

postmoderne denke en kennis van die werklikheid waar die opinie van elke individu 

van waarde is.  Kwalitatiewe navorsing beklemtoon die feit dat ‘n persoon se denke 

net so belangrik as sy dade is.  Gedrag kan nooit ten volle verstaan word sonder ‘n 

begrip vir die oortuigings (wat emosionele belewenis insluit – outeur) daaragter en 

die situasie waarin dit plaasvind nie (Joubert, 1992:171; Van der Walt, 2011:195).  

Kognitiewe herstrukturering het ten doel om die situasie agter die vorming van 'n 

bepaalde persepsie, skema of intuïtiewe denke te begryp.  Eers wanneer 

bogenoemde verstaan word, kan herstrukturering van die kognitiewe plaasvind.  

Kwalitatiewe navorsing werk veral met die werklikheid van ‘n deelnemer.  Die klem 

van kwalitatiewe navorsing berus ook op die outentieke aard daarvan en daarom is 

dit nie ‘n probleem indien daar wel sprake van vooroordele mag wees nie (Silverman, 

2001:221; Janse van Rensburg, 2009:9).  Die resultate van die kwalitatiewe 

navorsing is hoogs individueel (kontekstueel) en bevindings kan dus nie normatief-

veralgemenend wees nie (Janse van Rensburg, 2009:9).  Kwalitatiewe navorsing dui 

verder ook op die beskrywing, interpretering en herkonstruering van die situasie wat 

ondersoek word (Strydom, 1999:75). 

 

Vir die kognitiewe begrip van 'n persoon se leefwêreld is statistieke nie belangrik nie.  

Die wyse waarop kognitiewe vaslegging plaasvind, is wispelturig en verskil van 

persoon tot persoon.  So word persepsies, skemas en intuïtiewe denke gevorm wat  

in elke individu op 'n ander manier op sy lewe inspeel.  Dit is hierdie subjektiewe 

belewenis wat nagevors word in die empiriese studie en daarom maak die navorser 

'n keuse vir kwalitatiewe navorsing. 

 

Vervolgens word daar op die metodologie van kwalitatiewe navorsing gefokus. 
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5.4 Metodologie van die kwalitatiewe empiriese benadering 
 

Alvorens die navorser toestemming kan kry om op 'n bepaalde veld met persone te 

kan verkeer, moet so 'n navorser deeglik daarvan bewus wees dat hy op ‘heilige’ 

grond beweeg.  Die navorser moet aanvaar dat daar baie struikelblokke vir die 

wisselwerking tussen die navorser en die betrokke persone mag wees.  Daarom 

moet die navorser die doel van die navorsing aan die persoon of persone oordra, 

sodat hulle ook die nut daarvan kan insien en sodoende bereid sal wees om hul 

samewerking te gee (De Vos et al., 1998:257). 

 

Daar is sekere areas van die sosiale lewe wat moeilik met vraelyste getoets kan 

word, byvoorbeeld persone se ingesteldheid en ervaring (wat persepsies insluit) van 

sekere situasies.  Vraelyste bied tog 'n geleentheid om by ‘n dieper insig en kennis 

uit te kom.  In hierdie verband het Gaskell (2000:38) geskryf: 

  
[...] the social world is actively constructed by people in their everyday 

life, but not under conditions of their own making. 

 

Die vraelys en onderhoud kan die navorser help om bogenoemde omstandighede te 

bepaal. 

 

Kwalitatief impliseer klem op die kwaliteite, prosesse en betekenismoontlikhede wat 

in terme van kwantiteit, hoeveelheid, intensiteit of frekwensie nie eksperimenteel 

ondersoek of gemeet word nie.  Die kwalitatiewe navorsing beklemtoon eerder die 

sosiaalgekonstrueerde aard van die werklikheid, die intieme verhouding tussen die 

navorser en medewerker, asook die navorsing en situasiebepaaldheid van die 

navorsing (Denzin & Lincoln, 2003:13). 

 

Die doel van kwalitatiewe navorsing is om by ‘n oorspronklike, egte of betroubare 

begrip van persone se ervarings (wat persepsies insluit) uit te kom (Van der Walt, 

2011:196).  Die beste manier om daarby uit te kom, is deur van oop vrae gebruik te 
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maak, soos byvoorbeeld “Vertel my jou storie” (vgl. Silverman, 2001:13).  

Gevallestudies is geskik om gevalle in die praktiese realiteit te ondersoek en is op ‘n 

holistiese begrip van ‘n situasie gerig om ‘n geheelbeeld van ‘n proses te vorm soos 

dit in die praktyk voorkom (Van der Walt, 2011:196).  Met ‘oop vrae’ kan persone in 

hul eie woorde hul antwoorde en narratiewe beskrywing formuleer (Strydom, 

1999:7754). 

 

Vervolgens word daar na twee vorme van kwalitatiewe navorsing verwys, naamlik 

gevallestudie en onderhoudvoering, wat in hierdie studie aangewend word. 

 

5.4.1 Gevallestudie 
 

Soos reeds aangedui, is ‘n gevallestudie een van die metodes wat by kwalitatiewe 

navorsing gebruik word en dit word dan ook in hierdie studie toegepas.  

‘Gevallestudie’ kan as ‘'n ondersoek na ('n) geselekteerde objek/te as ’n geheel’ 

omskryf word.  Die geval kan 'n individu, gesin, groep of gemeenskap wees  ̶  dit wil 

sê enige aspek van die werklikheid waarteenoor daar as 'n eenheid gereageer kan 

word (Strydom, 1999:84; Van der Walt, 2011:195; Swanborn, 2010:221).  Swanborn 

(2010:12) gee nie 'n definisie van ‘gevallestudie’ nie, maar beskou dit as ‘n breë 

benadering.  Met die breë benadering is dit 'n poging om die eienskappe wat in die 

meeste gevallestudies teenwoordig is, in te sluit.  'n Gevallestudie is volgens 

Swanborn (2010:12) 'n studie wat na 'n sosiale verskynsel verwys en vertoon die 

volgende eienskappe: 

 

• Dit word uitgevoer binne die grense van een sosiale stelsel (die geval), of in 

die grense van enkele sisteme (gevalle), soos mense, organisasies, groepe, 

individue, plaaslike gemeenskappe of nasionale state, waar die verskynsel 

wat bestudeer word, plaasvind. 

• Dit vind plaas in die geval se natuurlike konteks deur die verskynsel te 

moniteer tydens ‘n sekere periode, of deur inligting te versamel nadat die 
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verskynsel plaasgevind het.  Daar moet net in ag geneem word dat die 

verskynsel gedurende hierdie tyd ontwikkel het. 

• Wanneer die navorser op prosesverloop fokus, moet hy die volgende beskryf 

en verduidelik: die sosiale prosesse wat tussen persone ontluik wat aan die 

proses deelneem, asook mense met hul waardes, verwagtinge, opinies, 

persepsies, hulpmiddele, kontroversie, besluite, gemeenskaplike verhoudinge 

en optrede.  Alternatiewelik kan hy die prosesse binne en tussen sosiale 

institusies beskryf en verduidelik. 

• Wanneer die navorser deur 'n aanvanklike breë navorsingsvraag gelei word, 

moet hy die data ondersoek en slegs na verloop van tyd die navorsingsvraag 

meer spesifiek formuleer.  Hy moet daarop let om tydens hierdie proses 

ruimte vir die onverwagte aspekte van die proses te laat deur homself van 

voorafbeplande prosedures en werkswyse te weerhou. 

• Verskeie inligtingsbronne word gebruik, maar hoofsaaklik in die volgende 

volgorde: beskikbare dokumente, onderhoude met informante en observasie. 

• Die navorser kan die persone en deelnemers in die finale fase van die 

navorsing uitnooi om (met hul subjektiewe perspektiewe) met die voorlopige 

navorsingsgevolgtrekkings in debat te tree.  Dit sal nie net daartoe bydra om 

'n meer soliede basis vir die finale verslag te bekom nie, maar om somtyds 

ook misverstand uit die weg te ruim, interne sosiale verhoudings te verbeter 

en om alle deelnemers in dieselfde rigting te stuur. 

 

‘n Gevallestudie kan as 'n werkswyse beskou word waar daar van 'n verskeidenheid 

data-insamelingsmetodes gebruik gemaak word.  Dit is gevolglik 'n intensiewe, in-

diepte-ondersoek van 'n enkele geval waarin 'n veelheid veranderlikes in 'n 

totaliteitsbenadering bestudeer word (Strydom, 1999:160; Swanborn, 2010:2; Van 

der Walt, 2011:196). 
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5.4.2 Onderhoudvoering 
 

Die empiriese ondersoek in hierdie studie is verder gedoen aan die hand van ‘n 

kwalitatiewe ondersoek waartydens onderhoude gevoer is met persone wie se 

huweliksmaats selfmoord gepleeg het (daar sal voorts na die persoon as die 

‘oorlewende’ verwys word).  Daar is deur middel van ‘n vraelys inligting versamel en 

daarna van ’n ongestruktureerde, aangesig-tot-aangesig-metode van 

onderhoudvoering gebruik gemaak (Scheurich, 1997:61-79; Schurink, 1998:297-312; 

Neuman, 2000:344, 371-374; Van der Walt, 2011:196).  Die vraelys is voor die 

onderhoud aan die deelnemer gestuur; hy/sy kon hierin op bepaalde vrae van belang 

vir die studie reageer.  Nadat die vraelys voltooi is, is ‘n onderhoud met die 

deelnemer gereël waarin die vraelys met hom/haar bespreek is.  In die onderhoud 

het die navorser gepoog om groter begrip te kry vir die persoon wat ‘n oorlewende 

van die selfmoordgeval is (Silverman, 2001:92).  In hierdie opsig is dit belangrik dat 

daar grense aan so 'n kwalitatiewe benadering tot navorsing gestel word.  Die 

navorsingsvrae help om die veld van die navorsing tot 'n werkbare studie af te baken 

(De Vos et al., 1998:268). 

 

Schurink (1998:297) dui op die metodologie van die ongestruktureerde ‘van-

aangesig-tot-aangesig’-onderhoudvoering.  Die onderhoudvoering word as die 

pyplyn beskryf wat inligting van die persoon na die navorser kanaliseer.  Op hierdie 

manier help die onderhoudvoering die navorser om die geslote wêreld van die 

individu, families, organisasies, instansies en gemeenskappe te verstaan.  Hierdie 

onderhoudvoering berus gevolglik op die vermoë van die navorser om die vloei van 

betroubare inligting te optimaliseer en uiteindelik te interpreteer. 

 

‘n Groter aantal onderhoude beteken nie noodwendig meer kennis of dieper insig 

nie.  Ervarings mag uniek wees, maar daar bestaan net ‘n sekere hoeveelheid 

ervaringsmoontlikhede wat gewoonlik die uitkoms van die sosiale proses is.  

Onderhoude is gewoonlik langer en beslaan ‘n groter hoeveelheid inligting, wat tot 

gevolg het dat belangrike data soms verlore gaan as gevolg van die hoeveelheid stof 
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wat geïnterpreteer moet word (Gaskell, 2000:43).  Volgens Janse van Rensburg 

(2009:10) word daar in kwalitatiewe gesprekvoering op kleiner getalle gefokus.  Die 

gesprekvoering kan gemiddeld vier onderhoude met ‘n bepaalde individu of groepe 

insluit, terwyl daar nie meer as vier kategorieë in die geselekteerde groep ingesluit 

behoort te word nie.  In totaal kan dit gemiddeld 20 tot 25 onderhoude behels.  

Omdat daar so ‘n klein teikengroep is, is die seleksie van die deelnemers uiters 

belangrik.  Die keuse behoort op die navorsingsprobleem en die doelwitte van die 

navorsing gebaseer te wees.  Die deelnemers word selektief gekies, omdat daar ‘n 

redelike verwagting is dat hulle ‘n betekenisvolle bydrae tot die beantwoording van 

die navorsingsvrae sal lewer.  Daarbenewens behoort die deelnemers redelik 

verteenwoordigend te wees van variante binne ‘n bepaalde teikengroep.  Daar moet 

ook daarop gelet word dat daar by kwalitatiewe navorsing van ‘deelnemers’ gepraat 

word en nie van ‘respondente’ nie.  In hierdie studie is van ses deelnemers gebruik 

gemaak wie se huweliksmaats selfmoord gepleeg het. 

 

5.4.2.1 Die rol van die navorser in onderhoudvoering 
 
Aangesien analise tematies plaasvind terwyl die navorser direk betrokke is, kan 

subjektiwiteit 'n groot rol speel (Strydom, 1999:75).  Janse van Rensburg (2009:9) is 

egter van mening dat dit ‘n voordeel van kwalitatiewe navorsing is.  Die taak van 

navorsing is om op die beskrywing van deelnemers se ervaring klem te plaas, asook 

op die navorser se eie betrokkenheid en ervaring tydens die onderhoud.  Die 

verhouding tussen die navorser en deelnemer is vir begrip en dieper insig uiters 

belangrik.  Kwalitatiewe navorsing gee aan deelnemers die geleentheid om op ’n eie, 

unieke manier die werklikheid te beskryf.  Betekenis word egter reeds met die 

onderhoud geskep, wat veroorsaak dat die gefokusde interaksie tussen die navorser 

en medewerker die onderwerp kan word (Silverman, 2001:95). 

 

Kwalitatiewe navorsing bied die geleentheid om inligting te bekom wat met behulp 

van ongestruktureerde, oop onderhoude die egtheid of oorspronklike aard van 

persone se ervarings weergee.  Dit is gewoonlik op vooraf-observasie en met 
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navorsing oor ’n saak gebaseer.  Sonder om die medewerker te manipuleer, kan die 

mikpunt behaal word (Silverman, 2001:87).  In hierdie proses is daar ‘n fyn 

aanvoeling vir die navorsingstema nodig; dit hou hoofsaaklik met die persoonlikheid 

van die navorser verband.  Dit het ook te make met die nodige insig van die 

navorser, die vermoë om waarde aan data te gee, om begrip te toon en die vermoë 

om die belangrike sake van die minder belangrike of onbelangrike te kan onderskei 

(De Vos et al., 1998:268). 

 

Die navorser moet onder andere oor die volgende vaardighede beskik ten einde so 

'n onderhoud nuttig te gebruik (De Vos et al., 1998:308): 

• Die vermoë om te observeer en aandag te gee 

• Kommunikasievermoëns 

• Die vermoë om konflik te hanteer 

• Die vermoë om ‘n deurtastende ondersoek te doen 

• Die vermoë om te analiseer en te interpreteer 

 

Inligting wat met ‘n onderhoud bekom word, hoef nie noodwendig as ‘waar’ of ‘vals’ 

hanteer te word nie, maar eerder as weergawes van perspektiewe oor ‘n saak, of 

verskillende sentimente oor enige onderwerp onder bespreking.  Dit gee blootstelling 

aan ‘n repertoire van beskikbare narratiewe oor ‘n aangeleentheid, wat kontekstueel 

bepaal word (Silverman, 2001:112).  Dit is moeilik om te bepaal of mense se woorde, 

emosies en gedrag tydens die kwalitatiewe proses presies dieselfde sou wees as 

wat dit onder normale omstandighede en sonder die navorser se teenwoordigheid 

sou wees.  Die vermoë van die navorser kan hierin ’n belangrike veranderlike wees.  

Daarom speel hy 'n onmisbare rol in kwalitatiewe navorsing, wat beskryf word as ’n 

metode om by inligting uit te kom wat die egtheid of oorspronklike aard van mense 

se ervarings weergee (Janse van Rensburg, 2009:9). 

 

In die geval van 'n navorser wat oor ‘n tydperk ‘n pastorale verhouding met die 

betrokke deelnemers gehad het (en nog steeds het), sal verskeie ander dimensies 

ook na vore kom. 
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Die vier kenmerke van kwalitatiewe navorsing speel in die keuse vir 'n onderhoud in 

die navorsing 'n beduidende rol.  Hierdie vier kenmerke is soos volg (Jensen, 

2002:236): 

• ‘n Verbintenis word tussen betekenis en aksie gemaak. 

• Betekenisvolle aksies word  binne die mees natuurlike en moontlike konteks 

bestudeer. 

• Die uitgangspunt is dat die navorser die rol van ‘n interpreterende persoon 

vertolk. 

• Deelnemers is aktiewe, sinmakende persone, want hoe die werklikheid of 

ervaring beskryf word, is deel van die wêreld wat beleef is en waaruit die 

deelnemers betekenis put. 

 

5.4.2.2 Deelnemersperspektief 

 

Die deelnemers se weergawe van die gebeure speel ‘n belangrike rol in kwalitatiewe 

navorsing.  Schurink (1998:279) verwys na hierdie aspek as die 

‘deelnemersobservasie’.  Daar is volgens hom egter geen algemeen aanvaarde 

definisie van deelnemersobservasie nie.  Raakpunte wat wel daaruit geneem en 

beskryf kan word, is die volgende: 

• Deelnemersperspektiewe: Hoe individue hulself uitdruk en bepaalde sin uit hul 

omgewing maak, speel 'n belangrike rol en moet deeglik in ag geneem word 

in die navorsing. 

• Natuurlike omgewing: Die natuurlike omgewing het 'n beduidende invloed op 

die persoon se lewe.  Daar moet dus daarop gelet word hoe hy in sy 

alledaagse omgang funksioneer. 

• Tydsduur: Om individue deeglik in hul omgewing te kan verstaan is 'n 

tydsame proses. 

• Holisties: Die navorser sien die persoon nie as ‘n veranderlike nie, maar wel 

as 'n geheel  ̶  daarom speel sy natuurlike omgewing 'n belangrike rol. 
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• Induktiewe navorsing: Die navorser kom nie met 'n teorie na die persone wat 

nagevors word nie, maar sal  vanuit hierdie persone se situasie ‘n teorie skep. 

 

Volgens Janesick (1998:30) kan die volgende tipe vrae tydens ‘n onderhoud gebruik 

word: 

• Basiese, beskrywende vrae: “Vertel my wat gebeur het en beskryf hoe jy 

gevoel het.” 

• Opvolgvrae: “Jy het hierna verwys; verduidelik wat jy daaronder verstaan.” 

• Ervarings/voorbeeldvrae: “Kan jy vir my ‘n voorbeeld gee van waarom jy so 

sê?” 

• Verduidelikende vrae: “Wat bedoel jy as jy dit sê?” 

• Strukturele/paradigmatiese vrae: “Wat sou jy sê is die oorsake of gevolge 

hiervan?” 

• Vergelykende/kontrasterende vrae: “Jy verskil hieroor.  Verduidelik 

asseblief.  Watter besware het jy?” 

 

Janse van Rensburg (2009:9) meen dat kwalitatiewe navorsing met woorde werk, nie 

met syfers nie.  Dié navorsing wil die betekenis en emosies agter die woorde probeer 

identifiseer en evalueer (vgl. Steyn & Lotter, 2006:106).  Kwalitatiewe navorsing wil 

dieper delf om die sosiale en religieuse dryfvere onderliggend aan mense se gedrag 

en ervarings bloot te lê.  Die poging is om dieperliggende motiewe en dryfvere te 

ontbloot.  Die navorser moet dus Janesick (1998:30) se vrae kreatief gebruik om 

dieper te delf en so die navorsing tot sy reg te laat kom. 

 

Volgens Janse van Rensburg (2009:9) kan die volgende vrae as voorbeelde dien: 

• “Wat het jou gemotiveer om so op te tree?” 

• “Het enige iemand jou beïnvloed om hierdie keuse te maak?” 

• “Op watter maniere hanteer jy die konsekwensies van die gebeure?” 

• “Hoe funksioneer die Christelike hoop in jou hantering van die probleem?” 
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Die volgende etiese riglyne moet volgens Janesick (1998:30) by ongestruktureerde 

onderhoude in ag geneem word: 

 

• Respek en hoflikheid: Die navorsers moet die persoon te alle tye met respek 

en waardigheid hanteer, selfs dié wat deur die samelewing verwerp word. 

• Aanvaarding en verstaan: Aanvaarding deur die navorser behels dat hy met 

die persoon met wie hy die onderhoud voer, identifiseer. 

• Vertroulikheid: Die persoon met wie die onderhoud gevoer word, moet die 

rustigheid en wete hê dat enige inligting te alle tye vertroulik hanteer sal word. 

• Integriteit: Om in 'n vertrouensverhouding te staan met die persoon met wie 

die onderhoud gevoer word, moet die navorser nie vals verwagtinge skep nie  ̶  

die persoon moet met eerlikheid hanteer word. 

• Individualisering: Die aanvaarding van verskille tussen persone is inherent 

aan individualisering.  Die persoon mag nooit ervaar dat hy maar net 'n 

nommer is nie. 

 

Die geldige en etiese metodologie van navorsing word deur kommer en konflik gedryf 

aangaande die wetenskaplike wyse waarop dit gedoen word.  Bogenoemde etiese 

riglyne help om die grense vir geldige navorsingsprosedures te definieer (Neuman, 

2006:129).  Die etiese riglyne wat in hierdie studie gebruik word, is dié van die 

Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. 

 

5.4.2.3 Vertroulikheid van onderhoude 

 

In die lig van die sensitiwiteit van die onderhoude word die werklike name van die 

individue verswyg en met skuilname vervang.  Die werklike name en adresse is in die 

skrywer se besit.  Al die betrokkenes het skriftelik toestemming verleen dat die 

onderhoude met hulle gevoer kon word.  Vanweë die vertroulikheid van die onderhoude 

word die inligting wat nie op die studie betrekking het nie, van publikasie weerhou. 
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Daar is gepoog om die ondersoek binne die riglyne van die etiekkomitee van die 

Noordwes-Universiteit uit te voer en daar is geen druk op enigiemand toegepas om hul 

samewerking in die uitvoering van die studie te gee nie. 

 

Die etiese riglyne is by die volgende webadres beskikbaar: 

https://intranet.nwu.ca.za/opencms/export/imytanet/html/en/inimrs/researchsupport/ethic

s/index.html 

 

5.5 Die metode wat vir die studie aangewend is 
 

Die persone wat deur die navorser genader is om aan die vraelys en die 

daaropvolgende onderhoud deel te neem is persone wie se huweliksmaats selfmoord 

gepleeg het.  Hulle is gevra of hulle gewillig sou wees om aan die studie deel te neem, 

waarna hulle die vraelys ontvang het om te voltooi.  Daar is ruim tyd vir die afsprake met 

elke deelnemer gemaak ten einde die onderhoud na aanleiding van die vraelys te voer. 

 

Die doel met die empiriese navorsing is: 

• om skemas, persepsies, intuïtiewe denke (wat leuens insluit) en emosies vas te 

stel wat kenmerkend is van die persoon se ervaring van die selfmoord van haar 

huweliksmaat; 

• om vas te stel hoe die rouproses in die persoon se rou verloop het; en 

• om vas te stel watter rol kognitiewe herstrukturering gespeel het in die verwerking 

van die intense pyn. 

 

Die vrae tydens die onderhoud is hanteer na aanleiding van Janesick (vgl. De Vos et al., 

1998:30) en Van Rensburg (2009:9) se metodes.  Die deelnemers is persone wat vroeër 

in die studie as die oorlewendes van selfmoord beskryf is. 

 

 

 

 

https://intranet.nwu.ca.za/opencms/export/imytanet/html/en/inimrs/researchsupport/ethics/index.html
https://intranet.nwu.ca.za/opencms/export/imytanet/html/en/inimrs/researchsupport/ethics/index.html
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5.5.1 Die navorsingspopulasie en die navorsingsgroep 
 

Hierdie studie se fokus is op persone wie se huweliksmaats selfmoord gepleeg het.  Vir 

die studie is ses persone gekies.  Die ouderdomsverspreiding het ten doel om die 

geloofwaardigheid van die groep te verhoog.  Met elkeen van die medewerkers is 

onderhoude gevoer.  Die ouderdoms- en geslagsverspreiding van die deelnemers is as 

volg: 

 

Deelnemer 1:  40-49; vroulik; getroud 

Deelnemer 2:  30-39; vroulik; weduwee 

Deelnemer 3:  40-49; vroulik; weduwee 

Deelnemer 4:  ouer as 70; vroulik; weduwee 

Deelnemer 5:  30-39; vroulik; weduwee 

Deelnemer 6:  50-59; manlik; getroud 

 

5.5.2 Data-analise 
 

Die data wat deur die vraelys en onderhoud met die deelnemers ingewin is, moet tot ‘n 

bruikbare bron vir die studie verwerk word.  Die navorser moet dus besluit op watter 

wyse hy die data gaan weergee.  Ferreira et al. (2003:152) sê dat kwalitatiewe 

navorsing van die navorser verwag om oor die data na te dink, aook oor die wyse 

waarop die data hanteer moet word: “Qualitative research means that one has to think 

and generate ideas [...] qualitative research requires of you – to think about the data and 

ways of handling the data”.  Die empiriese navorsing in hierdie studie is daarop gemik 

om te bepaal watter, indien wel, skemas of persepsies ‘n rol speel in die rouproses van 

die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het.  Verder probeer die navorser 

bepaal watter faktore die deelnemers deur hul rouproses begelei het. 

 

Ondersoekresultate is breedweg in die volgende kategorieë ingedeel: 
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• Watter skemas, persepsies, intuïtiewe denke (wat leuens insluit) en emosies het die 

deelnemer se ervaring van die selfmoord van haar huweliksmaat gekenmerk? 

• Watter hindernisse of positiewe faktore het die deelnemer se rouproses beïnvloed? 

• Watter rol het kognitiewe herstrukturering gespeel om die intense pyn te kon 

verwerk? 

 

5.6 Bevindings op grond van die vraelyste en onderhoude 
 

Die bevindings wat uit die onderhoude na vore getree het, word aan die hand van 

hoofsaaklik die bogenoemde drie kategorieë weergegee.  Aan die einde van hierdie 

afdeling word ’n paar gevolgtrekkings gemaak. 

 

5.6.1 Inleidend 
 

Die deelnemers se verhale oor hul huweliksmaats se selfmoord het een gemeenskaplike 

kenmerk gehad, naamlik die een of ander vorm van depressie.  Slegs een deelnemer 

het aangedui dat sy huweliksmaat ‘n ontkennende alkoholis was en dat alkoholmisbruik 

tot haar selfmoord gelei het.  Al ses deelnemers het aangetoon dat daar voor die 

selfmoord dreigemente van selfmoord, selfmoordpogings of neigings daartoe deur hul 

huweliksmaat geopenbaar is. 

 

5.6.2 Bevindings ten opsigte van skemas, persepsies, intuïtiewe denke 
(wat leuens insluit) en emosies 

 

Skuld en hartseer 
 

Al die deelnemers het aangedui dat hulle skuldig en hartseer gevoel het ná hul 

huweliksmaat se selfmoord.  Met die onderhoude het dit geblyk dat die hartseer wat 

hulle beleef, dieselfde is as die hartseer met ‘n sterfte as gevolg van natuurlike oorsake.  

Hulle mis hul huweliksmaat se teenwoordigheid en sy/haar hulp met die daaglikse 

verantwoordelikhede van die lewe. 
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Die skuldgevoel is egter as gevolg van persepsievorming oor die rede vir die selfmoord.  

Die deelnemers het aangetoon dat hulle skuldig voel oor hul eie onvermoë om die 

selfmoord af te weer. 

 
Woede en kwaadheid 

Al die deelnemers het aangetoon dat hulle woede na die selfmoord ervaar het.  Drie van 

hierdie deelnemers het ook kwaadheid aangedui.  Hulle het gevoel dat kwaadheid 

minder gewig as woede dra.  Wanneer hulle op hul eie met minder ernstige uitdagings in 

hul lewe moes sukkel, het hulle steeds kwaad vir hul huweliksmaat gevoel.  Die woede 

wat die deelnemers aangedui het, was omdat hulle beleef het dat hul huweliksmaats 

hulle met 'n groot las agtergelaat het.  Hulle is deur hul huweliksmaats in die steek 

gelaat, want nou moes hulle verantwoordelikheid neem om nie net die selfmoord te 

verwerk en te verduidelik nie, maar ook om hul eie toekoms te bepaal.  Hul skemas, 

persepsies en intuïtiewe denke oor hul eie vermoë om daaglikse take en ander 

uitdagings te hanteer is negatief beïnvloed deur die selfmoord en die gevoel dat hulle 

deur hul huweliksmaats in die steek gelaat is. 

 

Een deelnemer het vertel dat dit ná die selfmoord aan die lig gekom het dat daar 'n 

derde party in hul huwelik betrokke was.  Daaroor beleef sy steeds woede, omdat sy 

verwerp voel.  Hierdie verwerping het haar in haarself laat twyfel en haar in 'n 

selfbeeldkrisis gedompel.  Die skema, persepsie en intuïtiewe denke wat oor haarself 

gevorm is deur die selfmoord en die openbaring van die verhouding is negatief 

beïnvloed. 

 

Vrees 

Vier deelnemers het aangedui dat hulle vrees met die selfmoord beleef het.  Van hulle 

het aangedui dat hulle in die aand begin bang word het.  Waar hulle vroeër in die aand 

alleen kon wees, het hulle nou vrees beleef as dit aand geword het of hulle alleen was.  

Een deelnemer het aangedui dat sy gevrees het dat as sy alleen was, haar man om die 

hoek sou verskyn.  Die skema, persepsie en intuïtiewe denke van die deelnemers is 
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weens die selfmoord só beïnvloed dat hulle nie die huweliksmaat se sterfte kon aanvaar 

nie.  Hulle ervaar steeds sy teenwoordigheid, wat 'n persepsie is, en dit maak hulle 

bang. 

 

Kommer 
Vier deelnemers het aangedui dat hulle bekommerd was oor hul toekoms.  Baie vrae het 

ontstaan oor hul vermoë om hul eie toekoms te hanteer.  Die deelnemers wat nog 

kinders gehad het, was bekommerd oor hul vermoë om die kinders ‘n goeie opvoeding 

te bied.  Die kommer is dus 'n uitvloeisel van die skema, persepsie en intuïtiewe denke 

wat elke deelnemer oor sy/haar eie vermoë gevorm het. 

 

Depressie 
Drie deelnemers het ‘n depressiewe gevoel beleef.  Van hulle het medikasie gebruik om 

die depressie te verlig.  Een deelnemer wat volgens die navorser se observasie nie die 

rouproses deurloop het nie, het aangetoon dat die antidepressante nie haar 

depressiewe gevoel verlig het nie, maar dat haar depressie toeneem.  Haar depressie 

word nie verlig nie omdat sy nie haar rou deurloop het nie.  Haar skema, persepsie en 

intuïtiewe denke aangaande haar eie beeld is sodanig beïnvloed dat dit haar 

depressiewe gevoel voed. 

 

Verligting 
Drie deelnemers het aangedui dat hulle direk na die selfmoord verligting beleef het.  Die 

verligting was as gevolg van ‘n dankbaarheid dat die huweliksmaat van sy/haar 

emosionele seer bevry is.  Van die deelnemers se verhale wat gehandel het oor die 

aanloop tot die selfmoord is gekenmerk deur huweliksprobleme as gevolg van depressie 

of alkoholmisbruik van hul huweliksmaat.  Die selfmoord het ook ‘n einde aan hierdie 

probleme gebring en het tot ‘n gevoel van verligting gelei.  Die gevoel van verligting het 

egter later ‘n skuldgevoel by die deelnemers veroorsaak.  Die positiewe ervaring van 

verligting is later deur skuldgevoel beïnvloed en so het ‘n positiewe skema, persepsie en 

intuïtiewe denke verander na ‘n negatiewe skema, persepsie en intuïtiewe denke. 
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Frustrasie 
Drie deelnemers het aangetoon dat hulle frustrasie as gevolg van en ná die selfmoord 

ervaar het.  Dit was frustrerend vir een deelnemer om nie haar huweliksmaat te kon 

oortuig dat die lewe steeds die moeite werd was nie.  Al het sy ook hoe mooigepraat en 

verduidelik dat sy persepsie van omstandighede nie 'n werklikheid was nie, het hy tog 

selfmoord gepleeg.  Haar frustrasie is deur 'n skema, persepsie en intuïtiewe denke 

beïnvloed wat bepaal het dat sy die selfmoord kon afwend.  'n Ander deelnemer het 

aangedui dat sy gefrustreerd is met haar eie worsteling met die lewe se uitdagings na 

die selfmoord.  Die skema, persepsie en intuïtiewe denke wat sy oor haarself gehad het, 

was dat sy onkundig was om 'n eie lewe sonder haar huweliksmaat te kon bewerkstellig. 

 

Skaamte 
Drie deelnemers het aangetoon dat hulle skaamte oor die selfmoord teenoor die 

gemeenskap beleef het.  Dit was slegs hul eie skema, persepsie en intuïtiewe denke wat 

hierdie emosie opgeroep het.  Daar sal later aangetoon word dat die gemeenskap 

ondersteunend van aard was. 

 

Een van die deelnemers was egter deur die gemeenskap geteister en beskuldig dat sy 

die oorsaak van die selfmoord was.  Dit het haar net meer van die gemeenskap laat 

onttrek.  Die gemeenskap het haar skema, persepsie en intuïtiewe denke só beïnvloed 

dat sy skaam teenoor hulle gevoel het. 

 

5.6.2.1 Afleidings 
 

Die emosies wat deur die meeste deelnemers aangedui is, is woede, kommer, vrees, 

skuld en hartseer.  Deelnemers het ook depressie, verligting, frustrasie en skaamheid na 

die selfmoord beleef.  Hierdie emosies is deur bepaalde persepsies, skemas en 

intuïtiewe denke bepaal wat die deelnemer aangaande die selfmoord, eie vermoë en die 

gemeenskap gehad het.  Dit sal later duidelik word hoe hierdie persepsies, skemas en 

intuïtiewe denke in sommige van die deelnemers se herstelproses verander het en so 

ook hul rouproses aangehelp het. 
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5.6.3 Bevindings ten opsigte van hindernisse of positiewe faktore wat die 
deelnemers se rouproses beïnvloed het 

 

Hindernisse 
 

Die deelnemers wat onbeantwoorde vrae na die selfmoord gehad het, het dit as 

hindernisse in hul rouproses ervaar: 

 

Een deelnemer het baie onbeantwoorde vrae.  Hierdie vrae sentreer rondom haar 

eiewaarde en gevoel van verwerping wat sy met die selfmoord beleef het.  Dit het ook 

aan die lig gekom dat daar 'n moontlike derde party betrokke was, wat haar nog meer in 

'n selfbeeldkrisis laat beland het.  Sy kan haarself ten spyte van prestasie in haar werk 

en beloning deur haar werkgewer nie as goed genoeg sien nie. 

 

‘n Ander deelnemer se onbeantwoorde vrae het oor sy vrou se ervaring van sin in die 

lewe gehandel.  Volgens hom het daar soveel wonderlike dinge gebeur wat vir haar 

meer sin in haar lewe gebring het en tog het sy selfmoord gepleeg.  Om hierdie rede is 

haar selfmoord vir hom onverstaanbaar en het dit  sy rouproses vertraag. 

 

Twee ander deelnemers se vrae het gegaan oor hul eie onvermoë om die tekens van 

selfmoord voor die tyd te kon raaksien.  Die algemene onbeantwoorde vraag ná die 

selfmoord was wat die werklike rede vir hul huweliksmaat se daad was. 

 

Die selfmoord het van die deelnemers se lewens negatief beïnvloed en sodoende die 

rouproses vertraag: 

 

Drie deelnemers het ervaar dat hul lewens onherroeplik negatief beïnvloed is.  Een 

deelnemer het op materiële gebied selfs haar huis verloor.  Die verlies aan hul huis het 

nuwe uitdagings gebring wat haar rouproses negatief beïnvloed het.  ‘n Ander 

deelnemer het as gevolg van sy vrou se drankprobleem ’n wrewel in drankgebruik begin 
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kry en het van sy gemeenskapsbetrokkenheid begin afsien.  Dit het hom laat onttrek en 

sy rouproses só beïnvloed. 

 

Deelnemers se ervaring van verwerping van die oorledene en die gemeenskap het ’n 

negatiewe invloed op die rouproses: 

 

Twee deelnemers se selfbeeld het ’n geweldige knou met die selfmoord gekry.  Hulle 

sukkel om ander se liefde te ervaar en te aanvaar.  Albei die deelnemers se huwelike 

het voor die selfmoord deur trauma gegaan en ’n diepe ervaring van verwerping is 

beleef.  Een deelnemer het ervaar dat haar huweliksmaat vir haar wou sê dat hy 

uiteindelik deur die selfmoord as wenner uit die stryd tree.  Sy is die een wat in die lewe 

moet agterbly en verduidelik waarom hy dit gedoen het. 

 

Die gemeenskap het ook in albei se lewens ’n groot negatiewe rol gespeel waarin hulle 

van beskuldiging tot vermyding beleef het. 

 

Positiewe faktore 
 

God en die kerk se rol in die deelnemer se lewe: 

 

Drie van die deelnemers het vertel watter positiewe wending hul lewens ná die 

selfmoord geneem het.  Die grootste faktor in die wending was hul verhouding met God 

en die vrede wat Hy aan hulle gegee het met die verwerking van hul rou.  Hulle het ook 

aangedui dat gebed ’n groot rol speel wanneer hul negatiewe gevoelens van die 

selfmoord herbeleef.  Ander het by die kerk betrokke geraak en hul persoonlikheid 

daarin ontdek en uitgeleef.  Die meeste deelnemers het aangedui dat hulle deur ’n 

berader en gelowige vriende bygestaan is ná die selfmoord. 

 

 

 

 



157 

Kinders: 

 

Die deelnemers wat nog kinders op skool gehad het, het ervaar dat hul kinders hulle 

gehelp het om in te sien dat die lewe steeds die moeite werd is en dat hulle saam die 

daaglikse probleme die hoof kan bied. 

 

Die werklike rede vir die selfmoord: 

 

Een deelnemer wat beleef het dat haar huweliksmaat iets deur die selfmoord wou sê, 

was positief van aard.  Sy het beleef dat hy haar en die kinders van sy probleme wou 

verlos.  Hy was moedeloos met homself en het geglo dat hulle beter af sou wees sonder 

hom.  Nog een het gevoel dat sy vrou impulsief opgetree het.  Sy het vroeër al gedreig 

met selfmoord, maar hierdie keer was dit die alkohol wat haar verdedigingsmeganisme 

verswak het en tot gevolg gehad het dat sy tot die daad oorgegaan het.  Om te kon 

insien wat die werklike rede vir die persoon se selfmoord was, het die deelnemer in 

sy/haar rouproses gehelp om aan te beweeg. 

 

Die gemeenskap se rol: 

 

Deelnemers wat aangedui het dat hulle ná die selfmoord deur die gemeenskap 

ondersteun word, het ook in hul rouproses gevorder. 

 

5.6.3.1 Afleidings 
 

Die hindernisse wat deelnemers in hul rouproses ná die selfmoord beleef het, is: 

• onbeantwoorde vrae, 

• ‘n negatiewe invloed op deelnemers se lewens en 

• die ervaring van verwerping. 

 

Hierdie hindernisse in die rouproses moet deur kognitiewe herstrukturering begelei word 

ten einde die rouproses tot heling te laat vloei. 
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Die deelnemers se positiewe perspektief van God en die kerk se rol ná die selfmoord en 

ook nou, kinders, die werklike rede vir die selfmoord en die rol van die gemeenskap: 

 

Waar deelnemers aanvanklik in hul rouproses gestuit was, het elkeen sy eie persepsie, 

skemas en intuïtiewe denke hernu om 'n beter perspektief, skema en intuïtiewe denke 

oor hul lot ná die selfmoord te ontwikkel.  Dit is die uitkoms waarna kognitiewe 

herstrukturering streef en bevestig dat waar die kognitiewe herstruktureer word, die 

rouproses normaal tot heling vloei. 

 

5.6.4 Bevindings ten opsigte van kognitiewe herstrukturering 
 

Waar deelnemers aangedui het dat hul denke oor die selfmoord, hulself en hul toekoms 

verander het, was die uiteinde dat dit tot die vloei van hul rouproses bygedra het. 

 

Deelnemers wat aanvaar het dat hul huweliksmaat deur hul depressie, alkoholisme of 

moedeloosheid met die lewe tot selfmoord gedryf is, het in hul rouproses gevorder.  

Hulle het aanvaar dat hulle nie by magte was om iets te kon doen om die selfmoord af te 

weer nie.  Die deelnemers wat aangedui het dat hulle steeds nie verstaan waarom hul 

huweliksmaats selfmoord gepleeg het nie, het nog onverwerkte rou. 

 

Die deelnemers wat aangedui het dat die berader/sielkundige hulle bygestaan het deur 

hul emosies realisties te evalueer het in hul rouproses gevorder.  Een deelnemer het 

aangedui dat die sielkundige vir haar hulpmiddele aangeleer het om perspektief te 

behou in haar ervaring van emosies.  ’n Ander deelnemer se man help haar om, 

wanneer sy emosies van die selfmoord herbeleef, rasioneel oor haar pyn te dink en dit 

so te verwerk. 

 

Twee deelnemers het geworstel met aanvaarding van die feit dat die persoon gesterf 

het.  Beide deelnemers het tot aanvaarding gekom nadat hulle deur kognitiewe 

herstrukturering begelei is deur middel van 'n ritueel van aanvaarding.  Die ritueel is 
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voorafgegaan deur 'n proses van storievertelling (narratiewe).  Hulle moes daarna 'n 

afskeidsbrief aan hul huweliksmaat rig wat hulle dan onder gebedsbegeleiding vernietig 

het as simbool daarvan dat die persoon nie meer lewe nie.  Albei het positief hierop 

gereageer.  Een van hierdie deelnemers het twee maande na die ritueelbegeleiding 

verklaar dat haar vrees verdwyn het. 

 

Die drie deelnemers wat woede aangedui het waarmee hulle geworstel het, het beleef 

dat hul huweliksmaats hulle met 'n las agtergelaat het.  Die deelnemers het dit te bowe 

gekom deur te besef dat hulle op hul eie voete kan staan en dat hulle vermoë om dag-

tot-dag-sake te hanteer genoegsaam is.  Hulle selfvertroue het hierin gegroei. 

 

'n Ander deelnemer het weer geworstel om God se vergifnis vir homself toe te eien.  Hy 

het by 'n berader uitgekom wat hom deur die rouproses begelei het deur vergifnis by 

God te kry.  Bydraend by sy herstel was sy bywoning van ‘n Christelike mannekamp.  

Daar was 'n ander man in die groep wie se vrou ook selfmoord gepleeg het en deur met 

hom te deel het hy baie aanvaarding van die selfmoord beleef. 

 

5.6.4.1 Afleidings 

 

Waar deelnemers dit regkry om hul emosies realisties te beoordeel en so hul denke oor 

die selfmoord en hul toekoms te herstruktureer, word hulle emosioneel gesond en sal 

heling plaasvind. 

 

Persone moet begelei word om in te sien dat dit nie hul skuld was dat die betrokke  

huweliksmaat selfmoord gepleeg het nie.  Die begeleier moet aan die persoon 

verduidelik dat selfmoord ander dryfvere in die persoon self het wat daartoe lei.  Deur 

kognitiewe herstrukturering kan die persoon ontdek dat daar ander oorsake tot die 

selfmoord was. 

 

Die terapeut moet die persoon wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, begelei deur 

hom toe te rus om sy emosies realisties te beoordeel.  Die persoon moet die vaardigheid 
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aangeleer word om kognitiewe herstrukturering daagliks toe te pas om so teen 

emosionele ervarings staande te bly. 

 

Dit blyk ook uit twee deelnemers se eravring dat rituele wat tot kognitiewe vaslegging lei, 

waarde het. 

 

Die persoon moet begelei word om sy eiewaarde in God en in homself te ontdek en hom 

nie aan ander se optrede te meet nie.  Kognitiewe herstrukturering as pastorale 

berading sal hier primêr op 'n Bybelse beeld van die mens fokus. 

 

5.7 Voorlopige gevolgtrekking 
 

• Persone wie se huweliksmaats selfmoord gepleeg het, ervaar intense emosies as 

gevolg van wanpersepsies, -skemas asook -intuïtiewe denke aangaande die 

omstandighede van die selfmoord en daarna. 

 

• Wanneer 'n persoon onbeantwoorde vrae ná die selfmoord het, negatiewe 

invloede as gevolg van die selfmoord 'n rol in die persoon se lewe speel en hy 

verwerping beleef, word die rouproses verhinder om tot heling te vloei.  Deur 

kognitiewe herstrukturering kan die persoon begelei word om ander moontlikhede 

vir sy vrae te ondersoek en sodoende hoop uit die pyn te laat ontstaan.  

Negatiewe gevolge van die selfmoord moet ook herïnterpreteer word ten einde 'n 

positiewe toekomsblik te hê.  Wanneer die persoon verwerping beleef, moet die 

berader hom begelei om ander moontlikhede vir die selfmoord te ondersoek. 

 

• Die rol van kognitiewe herstrukturering in die oorlewende se Godsbeeld speel 'n 

belangrike rol.  Wanneer God gesien word as die Een wat vergewe en nie straf 

nie, dat Hy Liefde is en die mens deur sy swaarkry dra, sal die persoon in die 

rouproses vorder. 
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• Die oorlewende moet deur kognitiewe herstrukturering begelei word om in te sien 

dat die gemeenskap, en by name die kerkgemeenskap, nie vyandig teenoor hom 

staan nie.  Wanneer hy kan insien dat die gemeenskap en die kerkgemeenskap 

ondersteunend is, kan nuwe moontlikhede vir die sin van die oorlewende se 

bestaan gevorm word.  Wanneer daar wel viktimisasie deur die gemeenskap 

plaasvind, moet die berader die oorlewende begelei om dit nuut te interpreteer. 

 

• Die persoon wat nie kan verstaan waarom haar huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het nie, moet kognitief begelei word om vas te stel wat die werklike rede daarvoor 

was.  Uit die studie het dit geblyk dat een of ander vorm van depressie, 

alkoholisme of moedeloosheid met die lewe 'n bepalende rol in die selfmoord 

gespeel het.  Hierdie waarhede en ander moontlikhede as oorsaak vir die 

selfmoord moet deur die oorlewende ondersoek word. 

 

• In voorafgaande empiriese studie is afgelei dat waar deelnemers deur 'n berader 

of sielkundige kognitief begelei is, hul rouproses tot heling gevloei het. 

 

5.8 Samevatting 

 

In hierdie hoofstuk is die empiriese navorsing van die studie gedoen.  Die doel van die 

empiriese hoofstuk is om na te vors hoe die deelnemers die selfmoord van hul 

huweliksmaat ervaar het.  Die navorser het gelet op die emosies wat die deelnemers 

ervaar het, asook watter skemas, persepsies en intuïtiewe denke die emosies versterk 

het of aanleiding gegee het tot die vloei van hul rouproses. 

 

Die verskillende wyses waarop 'n empiriese studie gedoen kan word, is met die klem en 

onderskeiding van kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing bespreek.  Die kwalitatiewe 

benadering gee vir die navorser meer begrip van die persoon agter die antwoorde; met 

hierdie benadering kry die navorser die geleentheid om 'n begrip van die deelnemer se 

ervaring van sy werklikheid te kry.  Die doel van kwalitatiewe navorsing is dus nie om 'n 
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telbare resultaat te bekom nie, maar om die sosiaalgekonstrueerde aard van die 

werklikheid na te vors. 

 

In kwalitatiewe empiriese navorsing is 'n gevallestudie van groot waarde, omdat dit 'n 

intensiewe, deurtastende ondersoek is van 'n enkele geval waarin 'n veelheid 

veranderlikes in 'n totaliteitsbenadering bestudeer word.  In hierdie studie is van ses 

persone gebruik gemaak wie se huweliksmaats selfmoord gepleeg het.  Hulle is van 'n 

vraelys voorsien aangaande die deelnemer se ervaring van die selfmoord van die 

huweliksmaat en hul rouproses daarna, waarna hulle 'n onderhoud na aanleiding van 

die vraelys toegestaan het.  Vyf vroulike en een manlike deelnemer het die vraelyste 

voltooi en onderhoude is aan die navorser toegestaan. 

 

Ondersoekresultate is breedweg in die volgende kategorieë ingedeel en verwerk: 

 

• Skemas, persepsies, intuïtiewe denke (wat leuens insluit) en emosies wat die 

deelnemer se ervaring van die selfmoord van haar huweliksmaat gekenmerk het. 

• Hindernisse of positiewe faktore wat die deelnemer se rouproses beïnvloed het. 

• Die rol wat kognitiewe herstrukturering in die verwerking van die intense pyn 

gespeel het. 

 

Voorlopige gevolgtrekkings is na aanleiding van die bogenoemde kategorieë gemaak. 
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Hoofstuk 6 
PRAKTYKTEORIE 

 

6.1 Omskrywing van praktykteorie as begrip 
 
Volgens Pieterse (1993:52) word ‘n praktykteorie vir elke kommunikatiewe handeling 

ontwerp.  Die bevindinge van die empiriese ondersoek word uiteindelik in die praktyk 

geïntegreer deur middel van interaksie met die bestaande praktykteologiese teorieë.  Op 

hierdie wyse is daar dan ‘n kritiese interaksie tussen die praktyk en die huidige 

praktiesteologiese teorieë, sodat bestaande konsepte verder uitgebou kan word (Heyns 

& Pieterse, 1990:86; Van der Ven, 1993:38) en daar uiteindelik ’n praktykteorie ontwerp 

kan word. 

 

Soos daar in hoofstuk 1 van hierdie studie aangedui en beredeneer is, gebruik die 

navorser Zerfass (vgl. Heyns & Pieterse, 1998:37) se model vir praktiesteologiese 

navorsing. 

 
Zerfass se model vir praktiese teologie (vgl. Heyns & Pieterse, 1998:37) 

 

 Praxis 1 
Ou praktyk 

Teologiese tradisie 
(basisteorie) 

Praktykteorie 

 

 

Praxis 2 
Nuwe praktyk 

Situasie-analise 
(metateorie) 
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In hoofstuk 2 en 3 het die navorser die teologiese tradisie aangaande kognitiewe 

herstrukturering volgens Zerfass se model ondersoek.  In hoofstuk 5 is ander 

vakwetenskappe aangaande kognitiewe herstrukturering ondersoek, asook die effek van 

selfmoord op die oorlewende huweliksmaat se denke.  Die volgende stap in hierdie 

model is om ‘n praktykteorie vanuit die vorige hoofstukke daar te stel. 

 

6.2 Doelstelling 

 

Op grond van die basisteoretiese perspektiewe (hoofstuk 2 en 3) in wisselwerking met 

die metateoretiese gegewens (hoofstuk 4 en 5) gaan daar in hierdie hoofstuk gepoog 

word om ‘n werkbare en bruikbare praktykteorie te ontwerp.  ‘n Kritiese interaksie moet 

tussen teorie en praktyk plaasvind om by ‘n praktykteorie te kom wat getrou aan die 

Skrif is (Heyns & Pieterse, 1998:86).  In hierdie kritiese interaksie tussen teorie en 

praktyk moet die teorie volgens Heyns en Pieterse (1990:86) ook vir aanvulling en 

verstelling oopstaan.  Hierdie praktykteorie moet ook aan die praktyk getrou wees.  Eers 

wanneer die teoretiese en praktykaspekte in die praktykteorie ingebou is, kan dit die 

praktyk opskerp, verbeter, ondersteun en rig. 

 

6.3 Die struktuur van hierdie hoofstuk 

• Kognitiewe herstrukturering as ‘n Bybelse beginsel 

• Kognitiewe herstrukturering as pastorale praktyk 

• Kognitiewe herstrukturering van skemas, persepsies en intuïtiewe denke ná die 

selfmoord van ‘n huweliksmaat 

• Bevindinge van empiriese navorsing van persone wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het 

• Kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van ‘n huweliksmaat: ‘n Pastorale 

model 

- Die rouproses 

- Herstrukturering van kognitiewe distorsies 

- Die pad vorentoe 

• Samevatting 
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6.4 Kognitiewe herstrukturering as ‘n Bybelse beginsel 
 
Die groot vraag waarmee die oorlewende huweliksmaat ná die selfmoord worstel, is:  
“Hoe kan enigeen na ‘n selfmoord nog in God glo?” (Vgl. 2.2.) Die volgende 

beginsels uit die Skrif is vir die gebruik van kognitiewe herstrukturering in pastorale 

berading vasgestel: 

 

a) Probleemvermyding en -konfrontasie 
 

Kognitiewe herstrukturering is op probleemkonfrontasie gebaseer.  Volgens Prediker 7:3 

is droefheid beter as lag, want waar die persoon sy hartseer trotseer en doelmatig 

deurleef, word hy deur hierdie swaarkry opgebou en versterk (vgl. 2.3.1.7).  Vermyding 

deur ontvlugting van swaarkry in die lewe is nie net onrealisties nie, maar verarm ook 

die persoon.  Die berader wat kognitiewe herstrukturering gebruik in die pastorale 

begeleiding van 'n oorlewende huweliksmaat van selfmoord, moet dus die persoon 

begelei om sy probleem te konfronteer en nie te ontken of te vermy nie (vgl. 2.3.1.7). 

 
b) Aanvaarding van die werklikheid 
 

Die werklikheid van die lewe is soms vir die gelowige onaanvaarbaar.  Prediker 7:14 

maak dit egter duidelik dat die lewenswerklikheid die goeie én die slegte bevat.  

Wanneer die gelowige die slegte werklikheid beleef, maar nie as deel van die lewe 

aanvaar nie, word sy ervaring van die slegte werklikheid net nog meer ingewikkeld.  Die 

beginsel in kognitiewe herstrukturering is die aanvaarding van die werklikheid dat die 

lewe goed én sleg inhou.  Prediker 7:14, sowel as Psalm 94 (vgl. 2.3.2), voeg nog 'n 

werklikheid daarby, naamlik God se rol in hierdie lewenservarings.  Prediker stel dit dat 

die goed en die sleg van God af kom, terwyl Psalm 94 sê dat God daar alles van weet 

en op die ou end die uitkoms sal gee.  Hierdie twee fasette van die werklikheid (goed en 

sleg, asook God se hantering daarvan) is in die pastorale begeleiding deur middel van 
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kognitiewe herstrukturering belangrik ten einde 'n persoon se verwagtinge van die 

toekoms in perspektief te plaas. 

 

c) God se teenwoordigheid in die lewe 
 

Trauma kan 'n persoon die ervaring laat beleef dat God hom verlaat het (vgl. 2.3.2).  

Psalm 94 help die gelowige om te verstaan dat God nie stom of afsydig in die gelowige 

se ervaring van sy krisis staan nie, maar wel aktief besig is om hom by te staan en te 

versterk.  In kognitiewe herstrukturering by die pastorale berading moet die oorlewende 

huweliksmaat van selfmoord begelei word om hierdie geloofsprong te maak en te 

aanvaar dat God op sy tyd vir hom uitkoms sal gee.  Die bestudering van Psalm 94 kan 

die oorlewende huweliksmaat help om te verstaan dat die gelowige soms in 

omstandighede kan beland wat hom met die oortuiging laat dat God nie in sy 

omstandighede betrokke is nie.  Die gelowige kan deur Psalm 94 begelei word om ten 

spyte van die omstandighede steeds sy hoop op God se handeling in sy lewe te verwag. 

 

d) Volharding 
 

Volharding en hoop loop hand aan hand.  Wanneer persone se huweliksmaats 

selfmoord pleeg, is hul belewenis meermale dat hulle self ook hoop verloor met die 

toekoms wat voorlê.  Die berader kan deur die gebruik van kognitiewe herstrukturering 

die persoon met Psalm 94 begelei, asook met 1 Petrus1, wat dui op volharding tot die 

einde toe.  Psalm 94 gee vir die gelowige die hoop dat God ten spyte van die 

omstandighede in haar lewe betrokke is en op sy tyd redding sal bring (vgl. 2.3.2).  Die 

gelowige word aangemoedig om in haar hoop op God se redding te volhard.  In 1 Petrus 

1:13-15 word die gelowige op grond van God se genade in Jeus Christus uitgedaag om 

haar lewe volgens die Woord van God in te rig (vgl. 2.3.1).  Omdat God heilig is en die 

gelowige heilig gemaak het, moet sy na heiligheid streef.  Die gelowige moet opgeroep 

word om op grond van God se versoening haar verantwoordelikheid vir haar lewe op te 

neem.  Die hooploosheid moet verruil word vir die hoopvolheid dat God die uiteinde 

bepaal en daarom moet sy bly volhard tot die uitkoms daar is.  Ten einde die 
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hooploosheid na hoopvolheid te begelei is ’n voorvereiste vir die berader om ten volle op 

die Gees van God se werking te vertrou (vgl. 3.7).  Die oorlewende huweliksmaat moet 

deur die berader se eie ervaring van God se werking as voorbeeld begelei word.  In die 

konteks dat die Heilige Gees in die gelowige se denke werk, word die oorlewende 

huweliksmaat aan die Skrifgedeelte blootgestel vir studie oor ’n periode van ’n week.  Ná 

die blootstelling kan die berader in gesprek gaan in verband met die persoon se 

bevindinge oor die Skrifgedeelte.  Tydens hierdie gesprek kan die berader ook ander 

Skrifgedeeltes betrek as bevestiging van hoop dat God in die oorlewende se lewe 

teenwoordig is. 

 

e) Vernuwing van denke 
 

Kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van 'n huweliksmaat help die oorlewende 

om haar denke (kognitiewe) aangaande die gebeure te evalueer en aan die Bybel as 

norm te meet.  Daar moet dus ‘n gereelde wisselwerking plaasvind tussen die menslike 

ervaring van die werklikheid teenoor God se beskrywing daarvan.  Daarom bring die 

berader deur berading en die gebruik van kognitiewe herstrukturering die oorlewende 

huweliksmaat voor God se voete ten einde God toe te laat om haar denke te vernuwe.  

So het ‘n persoon wat byvoorbeeld met agterdog gesukkel het, begin om die gedagtes 

van agterdog neer te skryf en toe aan moontlike idees vir ander mense se optredes 

begin soek.  Gou het hy ‘n patroon ontwikkel wat hom gehelp het om die agterdog uit te 

redeneer en so gesond te kon funksioneer (vgl. 4.4.3).  Die oorlewende huweliksmaat 

verander omdat God die verandering bewerkstellig.  Die wil van die gelowige speel egter 

ook ‘n belangrike rol.  Dit is juis om hierdie rede dat Petrus in 1 Petrus 1:13-15 ook die 

imperatiewe ná die indikatiewe gebruik (vgl. 2.3.4.2).  Wanneer Petrus oor heiligheid 

praat, is dit om aan te dui dat die gelowige vir God afgesonder is.  Hierdie 

afgesonderdheid vir God vereis ‘n nuwe manier van optree.  Die verwagting is dat die 

gelowige se lewe moet transformeer. 
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6.5 Kognitiewe herstrukturering as pastorale praktyk 
 

In die pastorale praktyk is die verstaan van die rouproses van die oorlewende 

huweliksmaat van groot belang (vgl. 3.8).  (Dit word later in die hoofstuk toegepas.)  

Daar kan verskillende kognitiewe distorsies tydens die rouproses plaasvind wat kognitief 

hanteer behoort te word.  Hierdie distorsies word deur negatiewe denke, die 

belangrikheid van keuses, leuens en waarheid beïnvloed (vgl. 3.8). 
 
Negatiewe denke dissosieer die denke van die persoon wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het.  Negatiewe denke van die persoon se rasionele herinneringe aan 

soortgelyke ervarings kan hom verhoed om natuurlikerwys deur die rouproses te werk. 

 

Die belangrikheid van keuse word beklemtoon.  Die berader moet met behulp van die 

metodes van kognitiewe herstrukturering, soos in hoofstuk 3 behandel, die oorlewende 

huweliksmaat begelei om in te sien dat alle aksies nie 'n bepaalde reaksie het nie, maar 

dat die persoon ‘n keuse het in sy reaksie op die gebeure.  So het deelnemers aan die 

navorsing vir hierdie studie byvoorbeeld aangedui dat hulle aanvanklik aandadig aan die 

selfmoord gevoel het.  Hulle het later tot beter begrip van hul huweliksmaat se 

omstandighede voor die selfmoord gekom (byvoorbeeld die invloed van depressie) en 

so gekies om dit as oorsaak te glo in plaas daarvan om skuld daarvoor te aanvaar (vgl. 

5.6.4). 

 

Leuens word meermale uit negatiewe kognitiewe ontwikkeling gebore.  'n Persoon se 

ervaring van sy werklikheid beïnvloed sy waardebepaling van daardie werklikheid 

waarmee hy soortgelyke ervarings in die toekoms gaan meet.  Hierdie manier van 

kognitiewe ontwikkeling is nie betroubaar nie en moet deur kognitiewe herstrukturering 

aan die hand van die Woord van God herevalueer word. 

 
Die strewe van kognitiewe herstrukturering is om die waarheid te ondersoek en dan die 

leuen wat aanvaar is daarmee te konfronteer.  Alhoewel waarheid subjektief kan wees, 

is die Woord van God vir die pastorale berader die bron van en riglyn vir die waarheid.  
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‘n Persoon wat deur die berader deur kognitiewe herstrukturering begelei word, sal 

leuens, keuses en negatiewe denke aan die Woord van God evalueer ten einde die 

waarheid te ontdek.  Een van die deelnemers in die navorsing het aangedui dat sy nie 

meer in God glo nie en sou Hy bestaan, Hy nie in haar lewe betrokke is nie (vgl. 5.6.3).  

Sy wil dus nie die leuen met die waarheid van die Woord verruil nie.  Ander deelnemers 

het aangetoon dat hul aanvaarding van God se teenwoordigheid, soos deur die Woord 

verklaar word, hulle in hul rouproses gehelp het (vgl. 5.6.3). 

 

6.6 Kognitiewe herstrukturering van skemas, persepsies en intuïtiewe denke ná 
die selfmoord van ‘n huweliksmaat 

 

Kognitiewe herstrukturering gaan van die standpunt uit dat 'n persoon nie objektief op 'n 

gebeurtenis reageer nie, maar elke gebeurtenis vanuit vasgestelde patrone (wat as 

skema, persepsie of intuïtiewe denke funksioneer) beoordeel en dan reageer (vgl. 4.2).  

Die terapeut gebruik kognitiewe herstrukturering om hierdie skema, persepsie of 

intuïtiewe denke van die persoon te evalueer en dan te herinterpreteer. 

 

Die persoon word geleer om deur middel van die ABC-model alle gebeure in sy lewe te 

evalueer.  ‘A’ is die gebeure, ‘B’ is die persoon se skema, persepsie en intuïtiewe denke 

en ‘C’ is die reaksie op die gebeure.  Die persoon word geleer om ‘B’ (skema, persepsie 

en intuïtiewe denke) te evalueer, want dit is wat tot reaksie op ‘A’ (die gebeure) lei en nie 

‘A’ self nie.  Deelnemers aan die navorsing het ook aangetoon dat hul persepsie van 

God en die kerk se rol met en ná die selfmoord, kinders en die werklike rede vir die 

selfmoord negatief was.  Nadat hulle hierdie persepsies herstruktureer het deur middel 

van die bogenoemde ABC-model, het hul persepsie daarvan verander en kon hulle in 

hul rouproses vorder (vgl. 5.6.3). 

 

Hierdie skema, persepsie en intuïtiewe denke word deur die brein se verwerking van 

inligting bepaal.  Die brein neem beelde op waaraan die persoon blootgestel word, 

verwerk dit en vorm dan 'n bepaalde skema, persepsie en intuïtiewe denke wat in 'n 

oomblik weer opgeroep word wanneer 'n ooreenstemmende ervaring beleef word.  
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Hierdie skema, persepsie en intuïtiewe denke kan deur die rasionele denke beïnvloed 

word, maar bepaal nie die reaksie van die persoon op 'n gebeurtenis nie. 

 

Daar is daarop gewys dat selfmoord ‘n werklikheid van vandag is.  Die beoordeling van 

selfmoord het plek begin maak vir die terapeutiese benadering tot die oorlewende van 

selfmoord.  Selfmoord se effek op die oorlewende is geweldig kompleks, soos in 

hoofstuk 5 aangedui. 

 

Benewens die feit dat die oorlewende van selfmoord met die normale rouproses van 

verlies gekonfronteer word, speel die gemeenskap, die stigma verbonde aan selfmoord 

en skuldgevoelens 'n rol in die vorming van skemas, persepsies en intuïtiewe denke van 

die oorlewende huweliksmaat se denke.  Kognitiewe herstrukturering beoordeel die 

‘waarom’-vrae, die gemeenskap se rol, die stigma verbonde aan selfmoord en 

skuldgevoelens ten einde dit nuut te interpreteer en 'n beter skema, persepsie en 

intuïtiewe denke te vorm. 

 

Kognitiewe herstrukturering as vorm van terapie wat deur die berader toegepas word, is 

waardevol in die psigologiese begeleiding van 'n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het en wel om die volgende rede: Die berader wat kognitiewe 

herstrukturering in die pastoraat gebruik, staan ‘n persoon wie se huweliksmaat 

selfmoord gepleeg het, by en leer hom hoe om outomatiese denke, skemas en 

persepsies te evalueer en te herinterpreteer ten einde beter outomatiese denke, skemas 

en persepsies aangaande die ‘waarom’-vrae, die rol van die gemeenskap, die stigma 

aan selfmoord en skuldgevoelens te ontwikkel.  

 
6.7 Bevindinge van empiriese navorsing van persone wie se huweliksmaats 

selfmoord gepleeg het 
 

Met die empiriese navorsing is vasgestel: 
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• dat die oorlewende huweliksmaat wanpersepsies, wanskemas asook wan-

intuïtiewe denke aangaande die omstandighede van die selfmoord en daarna 

ontwikkel het wat veroorsaak het dat hulle die selfmoord meer intens emosioneel 

ervaar het. 

 

• dat wanneer die oorlewende huweliksmaat onbeantwoorde vrae na die selfmoord 

het, negatiewe invloede as gevolg van die selfmoord 'n rol in die persoon se lewe 

speel, hy verwerping beleef en die rouproses verhinder word om tot heling te 

vloei.  Die oorlewende huweliksmaat wat deur kognitiewe herstrukturering begelei 

is om ander moontlikhede te ondersoek vir sy vrae, het ervaar dat hoop uit die 

pyn gevloei het.  Negatiewe gevolge van die selfmoord is ook herinterpreteer ten 

einde 'n positiewe toekomsblik te kon beleef.  Wanneer die persoon verwerping 

beleef het, het die berader hom begelei om ander moontlikhede vir die selfmoord 

te ondersoek en die redes het 'n positiewer selfbeeld tot gevolg. 

 

• dat die persone wie se Godsbeeld deur middel van kognitiewe herstrukturering 

herinterpreteer is, God begin sien het as die Een wat vergewe en nie straf nie, 

wat Liefde is en die mens deur swaarkry dra.  Op hierdie wyse het hulle hul 

omstandighede begin aanvaar en in hul rouproses gevorder. 

 

• dat waar persone deur middel van kognitiewe herstrukturering begelei is om in te 

sien dat die gemeenskap, en by name die kerkgemeenskap, nie vyandiggesind 

teenoor die oorlewende huweliksmaat is nie, hulle in hul rouproses gevorder het.  

Waar daar wel viktimisasie plaasgevind het, het die deelnemer besef dat die 

gemeenskap nie die volle waarheid geken het nie en dit dus nie persoonlik 

opgeneem nie. 

 

• dat waar persone onbeantwoorde vrae aangaande die rede vir hul huweliksmaat 

se selfmoord gehad het en deur kognitiewe herstrukturering begelei is om in te 

sien dat depressie, alkoholisme of moedeloosheid met sy omstandighede die 

dryfveer was tot selfmoord, die persoon se rouproses natuurlik kon begin vloei. 
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6.8 Kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van ‘n huweliksmaat: ‘n 
pastorale model 

 

Die persoon in terapie moet aangemoedig word om homself as normaal te sien en nie 

as iemand wat in gevaar is of besig is om geestelik versteurd te raak nie.  Hierdie 

uitgangspunt is vir die berader belangrik in die sin dat die oorlewende huweliksmaat 

hoop moet hê en moet verstaan dat dit wat binne-in hom plaasvind, normaal is.  Die 

gebruik van kognitiewe herstrukturering as deel van die pastorale model kan effektief 

toegepas word.  Die doel van die gebruik van kognitiewe herstrukturering ná die 

selfmoord van 'n huweliksmaat is gevolglik om ‘n persoon in berading se lewe te help 

verander deur hom anders te laat dink (kognitief), te laat voel (affektief) en te laat optree 

(gedrag) (vgl. 4.4.3).  Alhoewel die berader met kognitiewe herstrukurering op die 

kognitiewe dimensie fokus, sluit dit ook die emosionele en gedragsdimensies in (vgl. 

4.2). 

 

Kognitiewe herstrukturering as pastorale model kan soos volg gedefinieer word: 

 

Kognitiewe terapie help die beradene om onproduktiewe gedagtes te stop, te 

identifiseer, aan die Woord van God te toets, te evalueer en te hanteer, en 

sodoende met meer funksionele gedagtes te vervang (vgl. 4.2). 
 

Die berader wat kognitiewe herstrukturering in die pastoraat gebruik, hanteer dus 

leuengebaseerde denke van die oorlewende huweliksmaat van selfmoord deur dit aan 

die Woord van God te evalueer ten einde die oorlewende huweliksmaat se 

mensbeskouing, Godsbeskouing asook sy wêreldbeskouing meer realisties te 

herstruktureer.  Die oorlewende huweliksmaat se onproduktiewe denke na die selfmoord 

van haar huweliksmaat wat haar emosionele vlakke laat styg, word deur die Woord van 

God aangespreek en herinterpreteer (vgl. 4.2).  Die volgende diagram dui die 

wisselwerking aan tussen die gebeure (selfmoord), die aanvanklike kognitiewe proses 

van die vorming van skema, persepsie en intuïtiewe denke wat herstrukturering deur 
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God se Woord moet ondergaan, en die emosies wat daarop volg, wat weer die persoon 

se gedrag bepaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vgl. 4.4.3) 

 

Bogenoemde diagram dui aan dat die aanvanklike kognitiewe beoordeling (skema, 

persepsie en intuïtiewe denke) die emosies laat styg en dat die opgewelde emosies tot 

sekere gedrag lei.  Die terapeut moet die oorlewende huweliksmaat begelei om hierdie 

aanvanklike kognitiewe beoordeling te herinterpreteer ten einde haar optrede (gedrag) 

na 'n meer realistiese optrede toe te verander.  Die diagram dui ook aan dat dit 'n 

aanhoudende proses is waarmee die persoon alle ander traumatiese ervarings kan 

evalueer ten einde haar optrede daaromtrent vas te stel.  Om die oorlewende 

huweliksmaat te motiveer om haar denke te evalueer kan die berader na Romeine 12:2 

verwys, waar Paulus gelowiges aanmoedig om hul denke deur God te laat vernuwe (vgl. 

2.3.3.4).  Die berader moet ook besef dat dit bloot sy taak is om die skema, persepsie 

en intuïtiewe denke onder die soeklig van die Woord te plaas.  Die berader se ervaring 

van sy eie skemas, persepsies en intuïtiewe denke wat deur die soeklig van die Woord 

verander is, speel ook ’n belangrike rol in die berading van die oorlewende 

huweliksmaat.  Wanneer die leuen in die lig van Jesus Christus blootgestel word, sal 

Emosie 

Aanvanklike kognitiewe beoordeling 
/ Herstrukturering deur die Woord 
van God 

Gedrag 

Selfmoord van 
huweliksmaat 
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God self die vryspraak gee.  Die berader is dus totaal afhanklik van die 

Meesterterapeut, die Heilige Gees (vgl. 3.7), en die berader se vertroue op God se 

werking in die oorlewende huweliksmaat word hiermee beklemtoon. 

 

Die volgende agt beginsels moet tydens die berading as riglyne vir die oorlewende 

huweliksmaat dien.  Die berader moet aan die hand van die riglyne die oorlewende 

huweliksmaat aanmoedig om sy denke daaraan te toets deur dit op ’n vel papier te skryf, 

wat dan as riglyn vir verdere gesprek kan dien: 

• Die persoon moet besef dat sy gedagtes ‘n werklikheid is. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop negatiewe gedagtes sy liggaam 

affekteer. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop positiewe gedagtes sy liggaam 

affekteer. 

• Hy moet kennis neem van die wyse waarop sy liggaam op alle gedagtes reageer. 

• Hy moet aan negatiewe gedagtes as besoedeling dink. 

• Hy moet besef dat outomatiese gedagtes nie altyd die waarheid is nie. 

• Hy moet negatiewe gedagtes korrigeer. 

• Hy moet negatiewe gedagtes uitkanselleer (vgl. 3.7). 

 

Die pastorale berader moet besef dat die oorlewende huweliksmaat se rouproses baie 

moeiliker as tydens ‘n gewone verlies/sterfte is.  Die berader moet dus tydens die 

berading meer simpatiek teenoor die oorlewende huweliksmaat in haar ervarings van 

haar rou wees. Die oorlewende huweliksmaat beleef haar emosies as 'n gegewe en 

beskou haar reaksie op die selfmoord as realisties, al sou dit vir die berader blyk uit 

voeling met die werklikheid te wees.  Die gevoelens en optrede van die persoon is egter 

'n reaksie vanuit 'n ingewikkelde kognitiewe proses wat van persoon tot persoon verskil 

en is 'n samespel van die persoon se ervarings in die verlede, asook die gebeure van 

die selfmoord en daarna (vgl. 4.4.1). 

 

As vertrekpunt moet die berader die oorlewende huweliksmaat daarin begelei dat sy kan 

aanvaar dat God met haar ín haar belewenis van die selfmoord besig is.  Hierdie faset 
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word later meer uitgebreid bespreek.  Die rol van God in die lydende se lewe is 'n 

belangrike vertrekpunt om hoop te vind vir die beradingsproses wat voorlê (vgl. 3.3).  

Die berader kan ook 'n verwagting stel dat die persoon se lewe nog voorlê en groot 

potensiaal bied in diens van God (vgl. 2.3.1.7). 

 

God se betrokkenheid by die lydende is 'n proses waarin die persoon geestelik kan 

groei.  Daarom is dit belangrik dat die oorlewende huweliksmaat voorbereid daarop 

moet wees dat die proses van kognitiewe herstrukturering oor etlike geleenthede heen 

kan plaasvind.  Die oorlewende huweliksmaat kan so angstig wees om te herstel dat die 

proses nie suksesvol afgehandel kan word nie (vgl. 3.3).  Dit is ’n korttermynterapie van 

5 tot 20 sessies wat ongeveer 45-50 minute duur (vgl. 4.4.4). 

 

6.8.1 Die rouproses 
 

Die berader moet deeglik kennis neem van die rouproses ten einde die oorlewende 

huweliksmaat met kognitiewe herstrukturering te begelei.  Die rouproses kan die berader 

help om vas te stel watter skemas, persepsies en intuïtiewe denke die persoon se 

rouproses verhinder om natuurlik na heling te vloei.  Die volgende rouproses word as 

evalueringsinstrument aanbeveel (vgl. 3.3): 

 

• Skok en ontkenning 

• Woede 

• Depressie 

• Onderhandeling en wonders 

• Hartseer 

• Vergifnis, afsluiting en aanvaarding 

 

Wanneer die berader en die oorlewende huweliksmaat van selfmoord ontmoet, moet sy 

haar verhaal met die berader deel sodat hy die besondere omstandighede van die 

persoon voor en na die selfmoord kan begryp.  Die geskiedenis van die selfmoord moet 

ontdek word.  Dit is baie belangrik om die krisis te onthou, weer te gee en die verlede te 
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konfronteer (vgl. 3.3).  Die berader moet tydens die vertelling ook verbintenisse met die 

persoon se groter verhaal ondersoek (dit is moontlik dat die persoon se kognitiewe 

ontwikkeling letsels op die persoon se ervaring van trauma gelaat het [vgl. 3.3]) deur op 

die volgende te let (vgl. 4.2): 

 

• Daar het moontlik eienaardige lewensgebeure en/of abnormale sosio-

ekonomiese omgewingsgebeure in die verlede plaasgevind. 

• Die persoon se lewensverhaal moet geëvalueer word (byvoorbeeld lewens- en 

wêreldbeskouing). 

• Die kognitiewe patrone van die persoon moet geanaliseer word. 

• Die emosionele patrone van die persoon moet geanaliseer word. 

• Die gedragspatrone van die persoon moet geanaliseer word. 

 

Tydens hierdie vertelling kan die berader die volgende in die evaluering van die 

rouproses gebruik (vgl. 3.3) ten einde kognitiewe distorsies uit te wys: 

 
Erken die verlies  

• Erken sy dat die dood plaasgevind het? 

• Verstaan sy die dood? 

Reageer op die skeiding 

• Het sy die pyn van haar verlies deurleef? 

• Het sy haar verlies gevoel, geïdentifiseer, aanvaar en op een of ander wyse 

uitdrukking gegee aan al die psigologiese reaksies op die verlies? 

• Kon sy sekondêre verliese identifiseer en daaroor treur? 
Onthou en herbeleef alles omtrent die oorledene en die verhouding 

• Kan sy op ‘n realistiese wyse haar verhouding met haar oorlede huweliksmaat 

hersien en onthou? 

• Kan sy gevoelens herroep en herleef? 
Doen afstand van die verbintenisse aan die oorledene en die vorige 
veronderstelde wêreld 
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• Kon sy afstand doen van die verbintenisse aan die oorledene en die vorige 

veronderstelde wêreld? 
Verander om by die nuwe fase aan te pas sonder om die oue te vergeet 

• Kon sy haar denke herevalueer/hersien? 

• Kon sy ‘n nuwe verhouding met die oorledene ontwikkel? 

• Kon sy nuwe wyses van bestaan ontwikkel? 

• Kon sy ‘n nuwe identiteit vorm? 
Herbelê 

• Kon sy 'n nuwe lewe met nuwe denke oor haar bestaan vorm? 
 

Terwyl die oorlewende huweliksmaat haar verhaal met die berader gedeel het, het hy 

aantekeninge gemaak oor moontlike distorsies in die kognitiewe van die persoon se 

ervaring.  Hierdie moontlike distorsies moet deur die berader genoem word en hy moet 

aanbeveel dat hulle in die komende sessies die bepaalde distorsies evalueer.  Distorsies 

kan die volgende wees (vgl. hoofstuk 4 en 5): 

• Ontkenning 

• Godsbeeld 

• ‘Waarom?’-vrae of onbeantwoorde vrae 

• Skuldgevoel 

• Woede 

• Negatiewe invloede 

 

Hierdie distorsies bly egter net vermoedens, maar moet teen die waarheid geëvalueer 

word.  Die berader verduidelik dat die waarheid nie altyd ontbloot is nie, maar gesoek 

moet word.  Hy moet ook verduidelik dat die waarheid wat hy as meetinstrument 

gebruik, die Bybel is.  In die proses van soeke na die waarheid is die volgende van 

belang (vgl. 3.7): 

 

• Die waarheid kom stuk vir stuk. 

• Die waarheid is nie die mens se waarheid nie. 

• Die waarheid is ‘n voorwaarde vir persoonlike groei. 



178 

• Die waarheid het grense. 

• Die waarheid lei soms tot hartseer. 

• Die waarheid beteken dat ’n persoon bereid moet wees om te twyfel. 

• Die waarheid staan vir ewig. 

 

Die soeke na die waarheid is egter nie 'n moeitelose en pynlose pad nie, maar verlang 

volharding.  Prediker 7 stel dit duidelik dat die sukses eers aan die einde van 'n taak 

bepaal kan word (vgl. 2.3.1.7). 

 

Op hierdie stadium moet die berader ’n verbintenis tot die proses van die oorlewende 

huweliksmaat vra.  Die geestelike groei tot heling hang af van die oorlewende 

huweliksmaat se wilsbesluit om tot heling te groei (vgl. 2.3.3.5; 3.4).  Met hierdie 

verbintenis tot terapie kan die oorlewende huweliksmaat eienaarskap begin neem van 

haar brose emosies (vgl. 3.5; 3.7). 

 

6.8.2 Herstrukturering van kognitiewe distorsies 

 

Oorlewende huweliksmaats na selfmoord beleef verskeie emosies, wat onder andere 

woede teenoor die afgestorwe eggenoot en teenoor God, kommer, vrees, skuld en 

hartseer insluit.  Hierdie emosies word deur bepaalde persepsies, skemas en intuïtiewe 

denke bepaal wat die persoon aangaande die selfmoord, haar eie vermoë en die 

gemeenskap gehad het (vgl. 5.8.2.1).  Daar is ook persone wat die selfmoord of sterfte 

van die eggenoot ontken; dit is ook 'n kognitiewe distorsie (vgl. 5.8.4).  Die berader wat 

kognitiewe herstrukturering in die pastoraat gebruik, moet op hierdie skemas, persepsie 

en intuïtiewe denke fokus ten einde die oorlewende huweliksmaat tot heling te lei. 

 

6.8.2.1 Ontkenning 
 

Ontkenning van die selfmoord, asook die persoon se onvermoë om te aanvaar dat haar 

huweliksmaat gesterf het (vgl. 2.3.1.7), is een van die grootste uitdagings vir die berader 

wat kognitiewe herstrukturering ná selfmoord gebruik.  Die redes vir die ontkenning is 
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legio en sal van persoon tot persoon verskil.  Die ontkenning se oorsaak kan van 

gewone emosionele blokkasie in die rouproses wissel tot die rol wat deur die 

gemeenskap gespeel word, die stigma wat die selfmoord omhul, 'n gevoel van 

verwerping en 'n gevoel van woede teenoor die gestorwe persoon of teenoor God (vgl. 

2.3.1.2;4.6.2).  Die berader moet besef dat die oorlewende huweliksmaat, selfs jare na 

die selfmoord, kan weet dat haar eggenoot oorlede is, maar dit nie kognitief aanvaar nie 

(vgl. 5.8.4). 

 

Wanneer die oorlewende huweliksmaat die selfmoord/afsterwe van haar eggenoot 

ontken, moet die berader haar deur middel van Prediker 7:1-14 begelei tot erkenning 

daarvan.  Dit is belangrik om daarop te wys dat dit beter is om swaarkry in die oë te kyk 

as om pyn en seer te vermy deur dit op allerhande maniere te ontken.  Die oorlewende 

huweliksmaat moet ook daarop gewys word dat sy nie net die reg het om te rou nie, 

maar dat God dit van haar verwag en vir haar gun (vgl. 2.3.1.7). 

 

Die oorlewende huweliksmaat moet so begelei word dat sy tot die gevolgtrekking kom 

dat iemand wat soms ‘n mate van frustrasie beleef, meer in pas met die werklikheid van 

die lewe is en inderdaad nie in ontkenning leef nie.  Sy moet ook tot die besef kom dat 

die wins vir die gelowige groot is as sy nie die selfmoord/afsterwe vermy of ontken nie, 

maar as ‘n werklikheid aanvaar.  Mense is nie volmaak nie en soms gebeur aaklige 

goed wat die mens nie verreken nie  ̶  slegte goed gebeur met goeie mense ook (vgl. 

2.3.1.7). 

 
Daar is drie opdragte wat ‘n persoon moet volg om vry te kom van sy emosionele stryd 

en om daaruit die lesse van die lewe te leer (vgl. 3.7): 

• Identifiseer die vals aanname (die ervaring dat die huweliksmaat nie werklik dood 

is nie). 

• Argumenteer teen die vals aanname. 

• Vervang die vals aanname met die waarheid. 
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Die argument teen die vals aanname is 'n uitdaging vir kognitiewe vaslegging, 

aangesien dit 'n emosionele belewenis is en nie ‘n rasionele een nie.  'n Ritueel kan as 

hulpmiddel gebruik word om hierdie vaslegging te begelei en die volgende word 

voorgestel: 

 

Die ritueel moet voorafgegaan word deur 'n proses van vertelling van die 

omstandighede en gebeure aangaande die selfmoord (narratiewe).  Ná die vertelling 

moet die oorlewende huweliksmaat 'n afskeidsbrief aan die huweliksmaat rig waarin 

emosionele uiting gegee word aan die ervaring van die verlies.  Hiervoor moet ruim tyd 

gegun word (tot sewe dae, waarin elke dag hieraan geskryf kan word).  Die berader 

moet die persoon motiveer om tydens die skryf van die brief alle inligting met die Here  

in gebed te deel. Met die volgende ontmoeting lees die berader die brief en as hy dan 

voel dat sy genoeg uiting aan haar emosies in die brief gegee het, kan hy na die 

volgende stap vir vaslegging toe beweeg.  Die brief kan nou simbolies vernietig word 

deur dit te verbrand as simbool daarvan dat die persoon gesterf het.  Hierdie vernietiging 

word deur gebed begelei deur teenoor God te bely dat die persoon oorlede is (vgl. 

5.8.4). 

 

6.8.2.2 Godsbeeld 
 
Wanneer 'n huweliksmaat se eggenoot selfmoord pleeg, is een van die verwarde 

emosionele ervarings woede teenoor God.  Die skema, persepsie en intuïtiewe denke 

wat ook die traumabelewenis veroorsaak, is dat God nie die selfmoord sou toelaat nie.  

Die oorlewende huweliksmaat se belewenis kan ook wees dat God haar verwerp het 

(vgl. 3.3) (later meer oor verwerping).  Daar het egter 'n teenstrydigheid tussen die glo 

en ervaring van die persoon gekom; terwyl sy weet dat God haar lief het, ervaar sy dat 

Hy haar verstoot.  Dit beteken dat daar 'n skema, persepsie of intuïtiewe denke in die 

persoon na vore kom wat hanteer behoort te word.  Die oorlewende huweliksmaat moet 

dus hierdie leuen aan die Woord van God toets en regstel (vgl. 3.5). 
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Wanneer die berader agterkom dat die oorlewende huweliksmaat ‘n Godsbeeld beleef 

wat haar aanvaarding van die selfmoord stuit, moet hy die persoon begelei om hierdie 

beeld van God te verruil vir 'n Bybelse Godsbeeld (vgl. 3.3).  Tekste soos Romeine 5:1-

11 kan handig te pas kom.  Die berader kan die persoon ‘huiswerk’ gee vir die volgende 

ontmoeting deur haar Romeine 5:1-11 te laat lees.  Hy kan klem plaas op Romeine 5:8 

waarin God sy liefde vir die mens juis daarin bewys dat Christus vir ons gesterf het toe 

ons nog sondaars was (vgl. 3.3).  Dit is vir die berader belangrik om te besef dat hy nou 

die Heilige Gees geleentheid moet gee om met die persoon te werk.  Sy taak is bloot om 

met sy eie ervaring van en geloof in God se werk die teks met die persoon te deel.  Met 

die hantering van die Bybelgedeelte moet hy vertrou dat die Gees die kognitiewe 

herstrukturering in die persoon sal doen (3.7). 

 

Die oorlewende huweliksmaats wat aanvanklik in hul rouproses gestuit was, maar hul 

eie persepsie, skemas en intuïtiewe denke oor God hernu het om 'n meer Bybelse 

perspektief, skema en intuïtiewe denke te vorm, vorder in hul rouproses (5.8.3.1). 

 

Soms is die oorlewende huweliksmaat se belewenis dat God vêr van hom af is en nie by 

sy lewe betrokke is nie.  Hier kan die berader die persoon Psalm 94 laat ondersoek.  In 

Psalm 94 herinner die psalmdigter homself gereeld daaraan dat God sy veilige vesting 

is, ten spyte van die omstandighede (vgl. 2.3.2.3).  Die berader beveel aan dat die 

persoon vir die volgende ontmoeting die teksgedeelte ondersoek en neerskryf wat hy 

daaruit oor God leer.  Met die herontmoeting lê die berader klem op die feit dat die 

gelowige deur onreg geteister word, maar dat hy op die Here se optrede bly wag.  Hy 

kan ook daarop wys dat die goddelose se lewe op niks uitloop nie, maar dat die een wat 

op die Here wag, met Sy seën kan lewe (vgl. 2.3.2.6).  God is nie vêr nie; Hy is bewus 

van alles wat in die gelowige se lewe gebeur. 

 

Die berader moet gereeld aan die oorlewende huweliksmaat verkondig dat Jesus 

Christus sy stryd op die pad na emosionele herstel met hom deel en dat Hy altyd saam 

met die persoon deur die proses van herstel stap (vgl. 3.4). 
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In Romeine 12:1-2 doen Paulus ‘n beroep op die gelowige om sy lewe aan God oor te 

gee en nie aan die sondige wêreld gelyk te word nie (vgl. 2.3.3.1).  Paulus se 

uitgangspunt is dat ‘n persoon slegs die lewe in sy volheid kan lewe as sy verhouding 

met God herstel is.  Al manier waarop hierdie verhouding herstel kan word, is deur die 

genade van Jesus Christus.  Die enigste wyse waarop verandering in ‘n persoon kan 

plaasvind, is deur die genade van Jesus Christus se soenverdienste (vgl. 2.3.3.2; 

2.3.3.5). 

 

Ten einde seker te maak dat die oorlewende huweliksmaat die volle omvang van 

redding in Jesus Christus ontvang het, moet die berader haar deur die volgende stappe 

van verlossing begelei: 

 

• Roeping en redding 

• Weergeboorte en verandering 

• Regverdiging en versekering 

• Aanneming en sekuriteit 

• Heiliging en verbintenis 

• Volharding en verheerliking 

 

Nadat die stappe verduidelik is, kan die berader die oorlewende huweliksmaat vra om vir 

die Here 'n brief te skryf waarin sy met die Here praat oor die redes wat haar laat glo dat 

Hy haar liefhet en vergewe het.  Die persoon moet die brief na die volgende ontmoeting 

toe saambring, waar dit as riglyn vir die gesprek oor saligheid kan dien. 

 

Die berader moet aan die oorlewende huweliksmaat verduidelik dat die genade van God 

na aanleiding van Romeine 12:1-2, asook 1 Petrus 1:13-15 (vgl. 2.3.4.4), die basis vir ‘n 

Christelike leefstyl en -verhoudings bied.  Hy moet ook aan haar verduidelik dat God se 

versoenende daad in Jesus Christus nou in ‘n etiese verwagting oorgaan.  Christus het 

die indikatiewe kom gee en nou moet die gelowige die imperatiewe gaan leef (vgl. 

2.3.3.5).  Die doel van die verduideliking is om die persoon te motiveer om sy las vir God 

te gee en Hom vir krag te vertrou om die lyding te deurloop. 
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Die uiteinde van die gesprek is om die persoon te lei tot die aanvaarding van 'n gelowige 

identiteit wat uit die volgende bestaan: 

• Hy is hoopvol en ’n oorwinnaar. 

• Hy is geseënd. 

• Hy is vol van geloof. 

• Hy is vergewe en verlos. 

• Hy is oorgelewer en vrygemaak. 

 

Dit is daarom belangrik dat die persoon tot die ontdekking moet kom dat hy (met sy 

identiteit as verloste in Jesus Christus) oor die vermoë beskik om die sinvolheid van die 

lewe binne rasionele terme te aanvaar en te verwerk (vgl. 3.7). 

 

6.8.2.3 ‘Waarom?’-vrae 
 

Die oorlewende huweliksmaat ná die selfmoord worstel met onbeantwoorde vrae, omdat 

daar soveel aspekte rondom die selfmoord is wat sy graag sou wou opklaar.  Daar is 

bepaalde belewenisse rondom die selfmoord wat haar steeds die ‘waarom?’-vraag laat 

vra.  Die belewenisse is onder andere die volgende (vgl. 4.6.3): 

 

• Leë en gevriesde tyd 

• Verlange om die rede(s) vir die selfmoord te verstaan 

• Frustrasies 

• Emosionele pyn 

• Veranderinge in die gesin se verhoudingsdinamika 

• Oneffektiewe sosiale ondersteuning 

• Onbeantwoordbare vrae 

 

Hierdie aspekte is van groot belang vir die begeleiding van ‘n persoon wie se 

huweliksmaat selfmoord gepleeg het.  Die eerste vraag wat die oorlewende vra, is 

‘waarom?’ (vgl. 4.6.3). 
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Twee ‘waarom?’-vrae kom altyd na vore.  Die eerste is: ‘Waarom het God dit toegelaat 

of selfs gedoen?’ (Verwys na Godsbeeld.)  Die tweede is: ‘Waarom het hy selfmoord 

gepleeg?’ 

 

Die berader moet met groot sensitiwiteit saam met die oorlewende huweliksmaat 

ondersoek instel na die rede vir die selfmoord.  Die volgende dien as riglyne vir die 

ondersoek: 

 

• Selfmoord is dikwels daarop gerig om te ontsnap aan ’n skynbaar ondraaglike 

situasie. 

• Selfmoord kan ’n daad van wraak wees wat bedoel is om dié wat agterbly, seer te 

maak. 

• Selfmoord is ook altyd ’n kommunikasiemetode waardeur die een wat selfmoord 

pleeg, invloed probeer uitoefen op diegene wat agterbly (vgl. 4.6.1.1). 

 

Die berader moet saam met die oorlewende huweliksmaat die moontlikheid van 

depressie by die oorledene ondersoek.  Dit is bekend dat die meeste persone wat 

selfmoord pleeg, een ding in gemeen het en dit is ‘n chemiese wanbalans in die 

psigologie van die brein, wat tot ‘n major depressiewe afwyking bydra wat ook as 

kliniese depressie bekend staan (4.6.1.1).  Die simptome van depressie moet deur die 

berader voorgehou word, sodat hulle die persoon se geestestoestand voor die 

selfmoord kan evalueer.  Wanneer die afgestorwe eggenoot ten minste vier van die 

volgende simptome geopenbaar het, kan met redelike sekerheid gesê word dat dit 

depressie is wat tot sy selfmoord aanleiding gegee het: verandering van eetpatrone of 

gewigsverlies; slaaploosheid; psigomotoriese aktiwiteit, soos ‘n afname in 

energievlakke; gevoelens van waardeloosheid en skuld; verswakte denkvermoë; ’n 

afname in konsentrasie; besluiteloosheid; herhalende denke oor dood en selfmoord-

fantasie, selfmoordplanne of selfmoordpogings. 
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Om nog meer lig op die selfmoord te laat val kan die definisie van selfmoord aan die 

oorlewende huweliksmaat voorgehou word: 

 

A chosen death, carried out alone and often secretly, suicide is perhaps the most 

profound act of disconnection from one’s own self and life, from others who have been 

part of one’s life, and from human community. The secrecy, isolation, and disconnection 

that frame the act of suicide become the survivor’s legacy, making grief especially difficult 

and complex (vgl. 4.6.1.1). 

 

6.8.2.4 Skuldgevoel 

 

Een van die uitstaande emosies wat deur die oorlewende huweliksmaat beleef word, is 

skuldgevoelens (vgl. 4.6.2).  Hierdie skuldgevoel ontstaan as gevolg van 

persepsievorming oor die rede vir die selfmoord.  Die persoon voel skuldig oor haar eie 

onvermoë om die selfmoord af te weer, of die tekens daarvan voor die tyd te kon 

raaksien. 

 

Die berader moet die persoon geleentheid gee om hierdie skuldgevoelens kognitief te 

herevalueer.  Eerstens moet die berader die oorlewende huweliksmaat uitvra oor hul 

verhouding.  Hierdie verhouding word meermale geromantiseer deur die emosionele 

ervaring van die verlies.  Die persoon moet die geleentheid kry om hul verhouding te 

beskryf en wanneer die persoon aandui dat hul verhouding verbreek, of daar skeiding 

was as gevolg van die persoon se moedeloosheid, moet die berader die persoon tot 

aanvaarding van die verbreekte verhouding lei (vgl. 3.3).  Die berader moet ook die 

persoon uitvra oor die rede vir die verbreekte verhouding.  ‘n Skuldgevoel kon ontstaan 

het oor die feit dat die persoon reken dat haar eggenoot moontlik as gevolg van die 

verbreekte verhouding selfmoord gepleeg het.  Dit is dus belangrik om ook hier na die 

oorsake van selfmoord te kyk en te evalueer wat die rede vir die persoon se selfmoord 

kon wees (vgl. 5.8.4.1). 

 

Wanneer die berader daarvan oortuig is dat daar 'n mate van versuim (vgl. 4.6.2) was 

om op te tree in verband met die oorledene se depressie of moedeloosheid met die 
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lewe, moet die berader die persoon tot vergifnis begelei.  'n Ritueel tot vaslegging kan 

hier gebruik word deur die oorlewende huweliksmaat aan te moedig om aan God 'n brief 

te skryf waarin sy vergifnis vra vir haar versuim (vgl. 5.8.4).  Sy moet ook aangemoedig 

word om tydens die skryf van die brief met die Here oor haar skuldgevoel te praat en 

hom om vergifnis vra.  Die oorlewende huweliksmaat moet die brief na die volgende 

ontmoeting toe bring, waar die berader dit kan lees en as riglyn vir die gesprek kan 

gebruik.  Wanneer die berader daarvan oortuig is dat die persoon God se vergifnis 

aanvaar het, kan die brief verbrand word terwyl die persoon in berading die Here vir sy 

vergifnis dank. 

 

Wanneer daar geen grond vir skuldgevoelens is nie, moet die berader haar as volg 

begelei (vgl. 3.7): 

• Identifiseer die vals aanname (die ervaring dat die huweliksmaat nie werklik dood 

is nie). 

• Argumenteer teen die vals aanname. 

• Vervang die vals aanname met die waarheid. 

 

Om teen die vals aanname te argumenteer moet die berader die persoon begelei om die 

ware oorsaak vir die eggenoot se selfmoord te ontdek.  As dit moedeloosheid met die 

lewe of depressie was, kan die oorlewende huweliksmaat aan die oorlede eggenoot 'n 

brief skryf waarin sy haar empatie met sy moedelose ervaring uitspreek.  Wanneer die 

berader daarvan oortuig is dat die persoon ware empatie met haar oorlede eggenoot 

beleef, kan 'n privaat begrafnis gehou word op 'n plek van belang vir die oorlewende 

eggenoot.  Die briefie kan dan simbolies begrawe word.  Die persoon kry ná die 

geleentheid kans om oor die ervaring van die begrafnisritueel te praat as deel van die 

kognitiewe vaslegging van die oorlede eggenoot se eie worsteling met die lewe en eie 

keuse om te sterf (vgl. 5.8.4). 
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6.8.2.5 Woede 
 

Die oorlewende huweliksmaat wat woede teenoor haar oorlede eggenoot ná die 

selfmoord ervaar, moet deur kognitiewe herstrukturering begelei word om hierdie woede 

uit te leef deur die volgende te doen: 

 
Eerstens moet sy dit by die naam noem.  As iets onregverdig is, moet dit so genoem 

word.  Die persoon wie se eggenoot selfmoord gepleeg het, maak soms te maklik vir 

hom verskoning. 

Tweedens moet sy haarself toelaat om seer en kwaad te voel. 

Derdens moet sy besluit of sy iets aan die saak kan doen. 

Vierdens moet sy daaraan werk om die selfmoord nie persoonlik op te neem nie. 

Laastens moet sy die eggenoot vergewe (vgl. 3.7). 

 

Ten einde die woede by die naam te noem, asook die woede te beleef, kan die berader 

die persoon opdrag gee om hierdie emosies in 'n brief aan die oorlede eggenoot te rig 

(vgl. 5.8.4).  Meermale is die blote feit dat die emosie op skrif gestel word, genoeg om 

die woede te ontlont, of om te besef dat die woede onvanpas is.  Dit is egter belangrik 

om die persoon te begelei om teen die einde van die brief die persoon vry te spreek vir 

die selfmoord wat die woede veroorsaak het.  Die persoon moet oor 'n tydperk van 'n 

week aan die brief skryf ten einde alle emosies van woede te ontdek.  Wanneer die 

berader daarvan oortuig is dat die persoon die eggenoot opreg vergewe het, kan die 

brief simbolies vernietig word as 'n teken van vergifnis.  Die navorser het by geleentheid 

ervaar dat 'n persoon alle herinneringe soos foto’s, briewe en aandenkings wou vernietig 

as simbool van vergifnis.  Wanneer die persoon dit voorstel, kan die berader haar 

begelei om dit onder gebed te doen en so die oorlede eggenoot vry te spreek (vgl. 

5.8.4). 
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6.8.2.6 Negatiewe invloede 
 

Wanneer ’n eggenoot selfmoord pleeg, kyk die oorlewende huweliksmaat nie meer na 

die wêreld as ‘n veilige plek nie, maar sien sy dit nou as ‘n bose en gevaarlike omgewing 

om in te leef.  Sy wil haarself eerder in haar eie klein, veilige ruimtetjie terugtrek en is 

bevrees om weer na buite toe te beweeg (vgl. 3.3).  Hierin speel die skema, persepsie 

en intuïtiewe denke oor die gemeenskap, asook die stigma wat aan selfmoord verbonde 

is, 'n groot rol en dien dit as negatiewe invloed op die kognitiewe vorming oor die 

persoon se ervaring van die selfmoord. 

 

Op hierdie wyse is die ervaring van verwerping 'n aanduiding van 'n vals identiteit wat 

die persoon in die loop van die jare kognitief aanvaar het.  Sy kan ervaar dat die 

selfmoord 'n aanduiding is dat sy nie goed genoeg vir haar eggenoot was nie (vgl. 3.6).  

Hierdie is 'n negatiewe invloed op die persoon se kognitiewe vorming van ervaring en 

sal haar rouproses, asook haar verhouding met God, belemmer (vgl. ook die 

Godsbeeld). 

 

Nog 'n negatiewe invloed op haar kognitiewe vorming oor die selfmoord is die gevoel 

van alleenheid. 

 

Om hierdie negatiewe invloede tot die kognitiewe vorming van die oorlewende 

huweliksmaat te stop moet die berader haar help om die volgende te ontdek en te 

hanteer (vgl. 4.4.4): 

 

• Stel vas watter denke haar negatiewe emosies laat loskom. 

• Bevraagteken die negatiewe denke en bedink alternatiewe. 

• Gebruik die ABC-metode om emosies te bestuur. 

 

Die ABC-model help die berader om te verstaan hoe 'n persoon sy denke oor stimuli 

interpreteer en hoe hy dit kan herevalueer: ‘A’ is die aanleidende gebeure; ‘B’ is die 

aanvaarding, persepsie of skema (interne aanbieding) wat die persoon gebruik; ‘C’ is sy 
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reaksie op die gebeure.  ‘n Persoon kan dus dink dat ‘n bepaalde gebeure ‘A’ hom na 

‘C’, sy optrede, toe lei.  Dit is egter ‘B’, sy skema of persepsie (interne aanbieding), wat 

sekere emosies in hom losmaak en ‘C’, sy reaksie, veroorsaak (vgl. 4.4.3). 

 

Ten einde ‘B’ (aanvaarding, persepsie, skema) te evalueer moet die persoon die 

volgende toepas (vgl. 3.7): 

• Die persoon moet vir ‘n week lank dagboek hou van sy emosionele reaksies op 

daaglikse gebeure; nie net negatiewe emosies nie, maar alle emosies. 

• Die persoon moet dan op emosies let wat gereeld voorkom, asook wat heeltemal 

uit verband met die gebeure blyk te wees.  

 

Die persepsie dat die kerkgemeenskap negatief teenoor die oorlewende huweliksmaat 

gaan optree, veroorsaak dan dat sy van die kerkgemeenskap onttrek.  Uit die empiriese 

navorsing het dit egter geblyk dat die kerkgemeenskap die oorlewende huweliksmaat 

aanvaar en ondersteun.  Waar die negatiewe persepsie van die kerkgemeenskap by die 

oorlewende huweliksmaat na ’n positiewe persepsie verander het, het sy by die 

kerkgemeenskap aangesluit en groei begin beleef (vgl. 5.7). 

 

Op grond van die empiriese navorsing moet die berader die oorlewende huweliksmaat 

motiveer om by haar kerk en kerkgemeenskap, waar sy aanvaarding beleef, aan te sluit 

en diensbaar te word.  Die berader moet daarop wys dat sy deur haar betrokkenheid by 

die geloofsgemeenskap groei sal beleef (vgl. 5.6.3; 2.3.4.5). 

 

6.8.2.7 Die pad vorentoe 
 

Die berader wat kognitiewe herstrukturering in die pastoraat gebruik, se oogmerk is om 

die oorlewende huweliksmaat te leer om ook ander trauma en negatiewe kognitiewe 

distorsies te hanteer.  Daarom moet die berader die persoon die vaardigheid aanleer om 

alle emosionele ervarings te evalueer.  Hy moet haar wys hoe ‘n saak op die Bybelse 

manier hanteer moet word deur na Spreuke 20:18 te verwys: “Planne wat op goeie raad 

steun, slaag; vra raad voor jy oorlog maak.”  Die persoon moet hierdie nuwe 

lewensdenke as deel van haar lewe aanneem (vgl. 3.7). 
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Die oorlewende huweliksmaat moet die ABC-model bemeester ten einde skemas, 

persepsies en intuïtiewe denke te evalueer.  ‘A’ is die gebeurtenis, terwyl ‘C’ die persoon 

se reaksie of emosionele waarde op die gebeurtenis is.  ‘B’ is die selfspraak wat 

plaasvind.  Wat ‘n persoon moet besef, is dat dit nie ‘A’ is wat ‘C’ aktiveer nie, maar dat 

dit die ‘B’ (selfspraak) is wat ‘C’ veroorsaak.  Die persoon moet dus geleer word om die 

waarheid aangaande ‘n bepaalde gebeure te verstaan en te verbaliseer (3.7). 

 

Die berader moet ook die oorlewende huweliksmaat op positiewe en negatiewe 

selfspraak wys.  Ten einde haar siel (denke) gesond te hou moet sy leer om anders oor 

haar omstandighede te dink.  Om die siel (denke) gesond te hou is om die persoon se 

beeld van haarself te genees en ‘n Bybelse beeld van haarself aan te neem deur haar 

negatiewe selfspraak met die Bybelse beeld te vervang (vgl. 3.7). 

 

Die berader moet die oorlewende huweliksmaat leer om oor haar denke te dink, 

omdat haar denke haar optrede bepaal.  ‘n Persoon kan weliswaar nie 

outomatiese denke keer nie, maar kan kies wat die volgende handeling 

daarmee gaan wees.  Hierdie keuse is die herstrukturering en evaluering van 

denkpatrone (vgl. 4.4.3). 

 

Ten einde die oorlewende huweliksmaat te help om kognitiewe herstrukturering 

as alledaagse hulpmiddel in te oefen kan die berader die volgende aanbeveel 

(vgl. 4.4.3): 

 

• Trek drie kolomme op ‘n stuk papier en skryf boaan elke kolom die volgende 

hoofde: gebeure; outomatiese gedagtes; en emosies. 

• Dink nou terug aan ‘n gebeurtenis wat angs, woede, hartseer, fisieke spanning of 

blydskap gewek het. 

• Probeer om die situasie weer te beleef, net soos wat dit gebeur het. 

• Skryf nou die outomatiese gedagtes en emosies in die kolom neer. 
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Die berader moet ook die oorlewende huweliksmaat daarop wys dat negatiewe 

omstandighede haar skemas, persepsies en intuïtiewe denke negatief beïnvloed.  Sy 

moet haarself doelbewus aan aangename omstandighede blootstel, dit geniet en so 

haar kognitiewe vorming positief beïnvloed (vgl. 4.4.3). 

 

6.9 Samevatting 
 
As samevatting van die teoretiese navorsing van kognitiewe herstrukturering ná die 

selfmoord van ’n huweliksmaat is die belangrikste elemente van die studie onder die 

volgende temas bespreek: 

• Kognitiewe herstrukturering as ‘n Bybelse beginsel 

• Kognitiewe herstrukturering as pastorale praktyk 

• Kognitiewe herstrukturering van skemas, persepsies en intuïtiewe denke ná die 

selfmoord van ’n huweliksmaat 

• Bevindinge van empiriese navorsing van persone wie se huweliksmaat selfmoord 

gepleeg het  

 

Daar is deur die navorser aangetoon dat die rouproses as model die berader help 

om distorsies in die denke van die oorlewende huweliksmaat ná selfmoord vas te 

stel.  Kognitiewe herstrukturering na selfmoord van ‘n huweliksmaat: ‘n Pastorale 

model, is aan die hand van die volgende distorsies ontwerp: 

 

• Ontkenning 

• Godsbeeld 

• ‘Waarom?’-vrae 

• Skuldgevoel 

• Woede 

• Negatiewe invloede 
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Die navorser dui ook aan hoe die berader die oorlewende huweliksmaat ná selfmoord 

kan leer hoe om toekomstige trauma deur middel van kognitiewe herstrukturering te 

bestuur ten einde die trauma te verwerk. 
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Hoofstuk 7 
 

GEVOLGTREKKINGS EN VOORGESTELDE AREAS 
VIR VERDERE NAVORSING 

 

7.1 Hoofstuk 2: Basisteoretiese perspektiewe vanuit eksegese 

 

Kognitiewe herstrukturering soos in die pastorale praktyk hanteer, vind in die Woord van 

God die volgende beginsels: 

 

7.1.1 Probleemvermyding en -konfrontasie 
 

Prediker 7:1-14 gee die beginsel van probleemkonfrontasie weer.  Dit is vir die gelowige 

van kardinale belang om nie sy probleme te systap of te ontken nie.  In plaas daarvan 

dat hy dit doen, moet hy sy probleme in die gesig staar en dit hanteer.  Die uiteinde van 

probleemkonfrontasie deur die gelowige is groei.  Wanneer hy sy probleme hanteer en 

daaroor rou, volg daar groei in sy geestelike en persoonlike lewe. 

 

7.1.2 Aanvaarding van die werklikheid 
 

Wanneer ’n persoon se huweliksmaat selfmoord pleeg, kan sy lewens- en 

wêreldbeskouing sy rouproses negatief beïnvloed.  Prediker 7:14 maak dit egter duidelik 

dat die lewenswerklikheid die goeie én die slegte bevat.  Wanneer die gelowige die 

slegte werklikheid beleef, maar nie aanvaar as deel van die lewenswerklikheid nie, word 

sy ervaring van die slegte werklikheid net nog meer ingewikkeld.  Die beginsel in 

kognitiewe herstrukturering is die aanvaarding van die werklikheid dat die lewe goed én 

sleg inhou.  Prediker 7:14, sowel as Psalm 94, voeg nog 'n werklikheid daarby, naamlik 

God se rol in hierdie lewenservarings.  Prediker stel dit dat die goed én die sleg van God 

af kom, terwyl Psalm 94 sê dat God van alles op aarde bewus is en op die ou end die 

uitkoms sal gee.  Hierdie twee fasette van die werklikheid (goed en sleg, asook God se 

hantering daarvan) is in die pastorale begeleiding deur middel van kognitiewe 
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herstrukturering belangrik ten einde 'n persoon se verwagtinge van die toekoms in 

perspektief te plaas. 

 

7.1.3 God se teenwoordigheid in die lewe 
 

Wanneer ’n huweliksmaat selfmoord gepleeg het, kan die oorlewende eggenoot die 

ervaring hê dat God hom verstoot het en nie in sy lewe enigsins ’n rol speel nie.  Psalm 

94 help die gelowige om te verstaan dat God nie stom of afsydig in die gelowige se 

ervaring van sy krisis staan nie, maar wel aktief besig is om hom by te staan en te 

versterk.  Die bestudering van Psalm 94 kan die oorlewende huweliksmaat help om te 

verstaan dat die gelowige soms in omstandighede kan beland wat hom met die 

oortuiging laat dat God nie in sy omstandighede betrokke is nie.  Die gelowige kan deur 

Psalm 94 begelei word om ten spyte van die omstandighede steeds op God se 

handeling in sy lewe te hoop. 

 

 

7.1.4 Volharding 
 

Tydens die berading van ’n oorlewende huweliksmaat ná selfmoord kan hy moedeloos 

word met die helingsproses. Die berader kan Psalm 94 gebruik om die gelowige te 

oortuig dat God ten spyte van die omstandighede in sy lewe by hom betrokke is en dat 

Hy op sy tyd redding sal bring.  Die gelowige moet aangemoedig word om in sy hoop op 

God se redding te volhard.  In 1 Petrus 1:13-15 word die gelowige, op grond van God se 

genade in Jesus Christus, uitgedaag om sy lewe volgens die Woord van God in te rig 

(vgl. 2.3.1).  Omdat God heilig is en die gelowige heilig gemaak het, moet hyself ook na 

heiligheid streef.  Die gelowige word opgeroep om op grond van God se versoening 

verantwoordelikheid vir sy lewe te neem.  Die hooploosheid moet verruil word vir die 

hoopvolheid dat God die uiteinde bepaal en daarom moet hy bly volhard tot die uitkoms 

daar is.  Ten einde die hooploosheid tot hoopvolheid te begelei is ’n voorvereiste vir die 

berader om ten volle op die Gees van God se werking te vertrou. 
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7.1.5 Vernuwing van denke 
 

In Romeine 12:1-2 doen Paulus, op grond van die groot ontferming van God, 'n beroep 

op die gelowiges om toe te laat dat God hul denke vernuwe.  Die gelowige se denke 

moet van 'n wêreldse denkpatroon na 'n goddelike denkpatroon toe verander.  Hierdie 

wyse van denkevernuwing werk vanuit die waarheid van God as bron en riglyn.  

Kognitiewe herstrukturering ná die selfmoord van 'n huweliksmaat help die oorlewende 

om haar denke (kognitiewe) aangaande die gebeure te evalueer en aan die Bybel as 

norm te meet.  Daar moet dus ‘n gereelde wisselwerking plaasvind tussen die menslike 

ervaring van die werklikheid teenoor God se beskrywing daarvan. 

 

7.2 Hoofstuk 3: Teologiese basisteoretiese perspektiewe 
 

Tydens die rouproses van die oorlewende huweliksmaat ná die selfmoord kan daar 

distorsies plaasvind wat die rouproses beïnvloed.  Hierdie distorsies word deur 

negatiewe denke en die belangrikheid van keuses, leuens en waarheid beïnvloed. 

 

Die taak van die berader wat kognitiewe herstrukturering in die pastoraat van ’n 

oorlewende huweliksmaat gebruik, moet op negatiewe denke bedag wees, die 

belangrikheid van keuses in elke omstandigheid beklemtoon, leuens wat geglo word 

uitwys en die waarheid aan die orde stel. 

 

7.3 Hoofstuk 4: Metateoretiese perspektiewe 
 

Kognitiewe herstrukturering gaan van die standpunt uit dat 'n persoon nie objektief op 'n 

gebeurtenis reageer nie, maar elke gebeurtenis beoordeel en daarop reageer vanuit 

vasgestelde patrone wat as ‘n skema, persepsie of intuïtiewe denke funksioneer.  Dit is 

belangrik dat die berader daarvan sal kennis neem dat skemas, persepsies en intuïtiewe 

denke deur die brein se verwerking van inligting bepaal word.  Die brein neem beelde 

waaraan die persoon blootgestel word, op, verwerk dit en vorm dan 'n bepaalde skema, 
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persepsie en intuïtiewe denke wat in 'n oomblik weer opgeroep word wanneer 'n 

ooreenstemmende ervaring beleef word. 

 

Selfmoord is ‘n werklikheid van vandag.  Die navorsing oor selfmoord as verskynsel het 

plek begin maak vir die terapeutiese benadering tot die oorlewende van selfmoord.  

Benewens die feit dat die oorlewende van selfmoord met die normale rouproses van 

verlies gekonfronteer word, speel die ‘waarom?’-vraag, die gemeenskap, die stigma wat 

aan selfmoord verbonde is en skuldgevoel 'n rol in die vorming van skemas, persepsies 

en intuïtiewe denke in die oorlewende huweliksmaat se denke. 

 

Die berader wat kognitiewe herstrukturering in die pastoraat gebruik, staan ‘n persoon 

wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het, by en leer hom hoe om outomatiese denke, 

skemas en persepsies te evalueer en te herinterpreteer ten einde beter outomatiese 

denke, skemas en persepsies te ontwikkel aangaande die ‘waarom’-vrae, die rol van die 

gemeenskap, die stigma wat aan selfmoord verbonde is en skuldgevoelens. 

 

7.4 Hoofstuk 5: Empiriese navorsing 
 

Met die empiriese navorsing is bevind dat die oorlewende huweliksmaats 

wanpersepsies, -skemas asook -intuïtiewe denke aangaande die omstandighede van 

die selfmoord en daarna ontwikkel het wat hul emosionele ervaring van die selfmoord 

meer intens gemaak het. 

 

Die navorser het deur die empiriese navorsing bepaal dat wanneer die oorlewende 

huweliksmaat onbeantwoorde vrae ná die selfmoord het, negatiewe invloede as gevolg 

van die selfmoord 'n rol in die persoon se lewe speel en sy verwerping beleef, die 

rouproses dan verhinder word om tot heling te vloei. 

 

By die oorlewende huweliksmaats wat deur kognitiewe herstrukturering begelei is om 

ander moontlikhede vir hul vrae te ondersoek, het daar egter hoop uit die pyn gegroei.  

Negatiewe gevolge van die selfmoord is ook herinterpreteer ten einde 'n positiewe 
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toekomsblik te kon beleef.  Wanneer die persoon verwerping beleef het maar ander 

moontlikhede vir die selfmoord ondersoek het, het die oorlewende eggenoot 'n 

positiewer selfbeeld ontwikkel. 

 

Die persone wie se Godsbeeld deur middel van kognitiewe herstrukturering 

herinterpreteer is, het God positief beleef.  Hierdie positiewe beeld van God het hulle in 

hul hantering van hul rouproses gehelp. 

 

Die deelnemers wat deur middel van kognitiewe herstrukturering begelei is om in te sien 

dat die gemeenskap, en by name die kerkgemeenskap, nie vyandiggesind teenoor die 

oorlewende huweliksmaat is nie, het in hul rouproses gevorder.  Waar daar wel 

viktimisasie plaasgevind het, het die deelnemer besef dat die gemeenskap nie die volle 

waarheid geken het nie en dit dus nie persoonlik opgeneem nie. 

 

Die deelnemers wat onbeantwoorde vrae aangaande die rede vir hul huweliksmaat se 

selfmoord gehad het en deur kognitiewe herstrukturering begelei is om in te sien dat 

depressie, alkoholisme of moedeloosheid in die oorledene se omstandighede die 

dryfveer was tot selfmoord, se rouproses kon natuurlik begin vloei. 

 

7.5 Hoofstuk 6: Praktykteorie 
 

Die rouproses as model is 'n hulpmiddel vir die berader om distorsies in die denke van 

die oorlewende huweliksmaat ná selfmoord vas te stel.  Kognitiewe herstrukturering na 

selfmoord van ‘n huweliksmaat: ‘n Pastorale model is aan die hand van die volgende 

distorsies ontwerp: 

 

• Ontkenning 

• Godsbeeld 

• ‘Waarom?’-vrae 

• Skuldgevoel 

• Woede 
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• Negatiewe invloede 

 

Die navorser het ook aangedui hoe die berader die oorlewende huweliksmaat ná 

selfmoord kan leer om toekomstige trauma deur middel van kognitiewe herstrukturering 

te bestuur ten einde trauma te verwerk. 

 

7.6 Finale samevatting 
 

Die volgende duidelike beginsels vir kognitiewe herstrukturering uit die Woord van God 

is gevind: 

• Probleme moet gekonfronteer word en nie vermy word nie. 

• Die persoon moet die werklikheid van sleg én goed in die lewe aanvaar. 

• God is altyd in die gelowige se lewe teenwoordig. 

• Die persoon in berading moet volhard en verantwoordelikheid vir sy herstel neem. 

• 'n Gelowige moet sy denke deur God laat vernuwe. 

 

Vanuit die teologiese basisteoretiese perspektief is vasgestel dat negatiewe denke, die 

vermoë om keuses te maak, leuens wat geglo word en die waarheid die rouproses van 

die oorlewende huweliksmaat ná selfmoord beïnvloed, hetsy negatief of positief. 

 

In die metateorie het die navorser bewys dat skemas, persepsies en intuïtiewe denke 

die oorlewende huweliksmaat se belewenis van die selfmoord beïnvloed.  Kognitiewe 

herstrukturering word gebruik om hierdie skemas, persepsies en intuïtiewe denke op so 

’n wyse te verander dat die persoon se rouproses tot heling kan vloei. 

 

Met die selfmoord van 'n huweliksmaat word sy denke deur ‘waarom?’-vrae, die 

gemeenskap, die stigma wat aan selfmoord verbonde is en skuldgevoelens beïnvloed 

wat dan as skemas, persepsies en intuïtiewe denke dien om die selfmoord en 

omstandighede wat daaraan gekoppel is te beoordeel. 
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Die navorser het deur empiriese navorsing bepaal dat onbeantwoorde vrae ná die 

selfmoord en negatiewe invloede as gevolg van die selfmoord 'n rol in die persoon se 

lewe speel.  Die onbeantwoorde vrae en belewenis van negatiewe invloed word deur 

skemas, persepsies en intuïtiewe denke by die oorlewende huweliksmaat veroorsaak. 

 

Waar beraders/psigoloë kognitiewe herstrukturering toegepas het, het die oorlewende 

huweliksmaat se rouproses tot heling verloop. 

 

7.7 Areas vir verdere navorsing 
 

7.7.1 Kognitiewe herstrukturering in huweliksberading 

 

7.7.2 Kognitiewe herstrukturering ná egskeiding: 'n pastorale studie 

 

7.7.3 Kognitiewe herstrukturering in die berading van bipolêre depressielyers 

 

7.7.4 Kognitiewe herstrukturering ná die afsterwe van 'n kind: 'n pastorale studie. 

 

7.8 Sleutelterme 
 

 7.8.1  Afrikaans 
 

• Kognitief 

• Kognitiewe terapie 

• Selfmoord 

• Huweliksmaat 

• Rouproses 

 

 7.8.2 Engels 
 

• Cognitive 
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• Cognitive therapy 

• Suicide 

• Spouse 

• Grieving 
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(Bylaag A) 

Streng vertroulik 
 

 
Vraelys aangaande die 

selfmoord van ’n 
huweliksmaat 

 
 

Naam van deelnemer: 

_______________________
______________________ 
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Geagte Deelnemer 

 

Ek, Christiaan Frederick Herbst, leraar van die Ned. Geref. Gemeente Warmbad, doen 

’n studie oor ‘kognitiewe herstrukturering na selfmoord van ’n huweliksmaat’ vir die 

graad PhD Pastoraal onder prof GA Lotter van die Fakulteit Teologie aan die Noordwes- 

Universiteit op die Potchefstroomkampus. 

 

U word genader om hierdie vraelys in te vul en om bereid te wees om ’n onderhoud aan 

my toe te staan.  Die vraelys sal met vertroulikheid hanteer word en u naam sal in die 

studie verswyg en met 'n skuilnaam vervang word. 

 

Die invul van die vraelys sal bydra tot die studie en die resultate kan .gebruik word om  

ander persone wie se huweliksmaat selfmoord gepleeg het te help om hul seer te 

verwerk.  Daarom is u opregte antwoord op die vrae van belang. 

 

By sommige vrae hoef u net ‘n kruisie in die toepaslike blokkie te trek.  By van hierdie 

vrae is dit wel moontlik dat daar meer as een antwoord kan wees.  By die ander vrae 

moet u asseblief die tersaaklike inligting verskaf.  Indien plek op die papier te min is, 

skryf gerus meer op ander papier en nommer dit volgens die ooreenstemmende vrae. 

 

Met opregte dank 

 

CF Herbst (VDM) 
Posbus 24 

Bela-Bela 

0480 

Selnommer: 0832735067 

  



203 

Magtiging van deelnemer 
 

Toestemming tot deelname aan 'n empiriese ondersoek na kognitiewe herstrukturering 

na selfmoord van 'n huweliksmaat. 

 

U deelname is volkome vrywillig en dit staan u vry om te eniger tyd tydens die proses te 

onttrek sonder enige benadeling. 

 

Indien u op enige stadium vrae het oor die navorsing, moet u nie aarsel om myself of my 

studieleier, prof Lotter aan die Noordwes-Universiteit op die Potchefstroomkampus, te 

kontak nie. 

 

‘n Weergawe van die navorsingsresultate sal op aanvraag beskikbaar wees. 

 

MAGTIGING: Ek het bostaande gelees en verstaan die aard van die studie.  Ek 

verstaan dat ek deur toe te stem tot deelname van geen menslike of wettige reg afstand 

doen nie en dat ek die navorsers aan die Noorwes-Universiteit op die 

Potchefstroomkampus te enige tyd kan kontak [prof George Lotter by tel. (werk): 018 

299 1840 of ds Christo Herbst: selnommer 083 273 5067]. 

Ek stem toe tot deelname aan hierdie navorsingsprojek.  Ek verstaan dat ek mag weier 

om deel te neem en dat ek te eniger tyd kan onttrek sonder bevooroordeling.  Ek verleen 

ook toestemming aan die navorser om my inligting op vertroulike en anonieme wyse te 

gebruik vir die navorsingsdoeleindes. 

 
Handtekening Deelnemer:__________________ Datum:  ________________ 
 
Handtekening Navorser: __________________ Datum:  ________________ 
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VRAELYS 
 

 

1. In watter ouderdomsgroep val u? 

 

20 – 29 jaar  

30 – 39 jaar  

40 – 49 jaar  

50 – 59 jaar  

60 – 69 jaar  

70 jaar en ouer  

 

 

2. Huwelikstatus: 

 

Getroud Weduwee/ 

Wewenaar  

 

 

3. Geslag: 

Manlik Vroulik 

 

 

4. Beskou u uself as ‘n meelewende lidmaat van ‘n Christelike kerk? 

 

Ja Nee 
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5. Beskryf kortliks wat die selfmoord van u huweliksmaat voorafgegaan het. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Wil u asseblief met ons deel op watter wyse u huweliksmaat selfmoord gepleeg 

het? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Hoe lank gelede het u huweliksmaat selfmoord gepleeg? 

 

minder as 1 jaar  

1 – 2 jaar  

3 – 5 jaar  

6 – 10 jaar  

11 – 15 jaar  

16 – 20 jaar  

21 – 25 jaar  

26 jaar en langer  
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8. Watter gevoelens/emosies het u ná die selfmoord ervaar? (Merk almal wat van 
toepassing is.) 

 

Woede  

Kwaadheid  

Onvergewensgesindheid  

Depressie  

Bekommernis  

Verligting  

Frustrasie  

Vrees  

Skuld  

Skaamte  

Hartseer  

Hulpeloosheid  

Hooploosheid  

Vryheid  

Ander: (spesifiseer) 

 

 

 

 

9. Het u enige onbeantwoorde vrae na die selfmoord gehad? 

 

Ja  

Nee  

 

 Indien Ja, spesifiseer: 
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10. Watter impak het die selfmoord op u lewe gehad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Dink u u huweliksmaat het iets vir u/ander probeer sê deur sy/haar eie lewe te 

neem? 

 

Ja  

Nee  

 

 Indien Ja, wat dink u wou hy/sy deur die selfmoord vir u/ander probeer sê? 
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12. Wat was u ervaring van die rol wat die gemeenskap en familie in u lewe gespeel 

het ná die selfmoord? 

 

Skuldgevoel  

Vermyding  

Ondersteunend  

Beskuldigend  

Skinder  

Onsimpatiek  

Ander: (Spesifiseer) 

 

 

 

 

 

13. Watter rol het die kerkgemeenskap in u lewe gespeel ná die selfmoord? 

 

Skuldgevoel  

Vermyding  

Ondersteunend  

Beskuldigend  

Skinder  

Onsimpatiek  

Ander: (Spesifiseer) 

 

 

 

 

 

14. Hoe het u God se rol in u lewe ná die selfmoord ervaar? 
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15. Het u enige professionele hulp na afloop van die selfmoord ontvang? 

 

Ja  

Nee  

 

16.  Indien Ja, spesifiseer asseblief. 

 

Dokter  

Sielkundige  

Leraar  

Berader  

Ander: (Spesifiseer) 

 

 

 

17. Terwyl u die sterfte verwerk het, watter emosies was vir u die moeilikste om te 

verwerk? 

 

Skuldgevoel  

Aanvaarding  

Woede  

Kwaadheid  

Onvergewensgesindheid  

Skaamte  

Hulpeloosheid  

Depressie  

Ander: (Spesifiseer) 
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18. Het u ervaring van God se rol in u lewe verander? 

 

Ja  

Nee  

 

Indien Ja, spesifiseer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. In hoe ‘n mate herbeleef u weer emosies as u oor die selfmoord dink, praat of op 

een of ander manier daaraan herinner word? 

 

 

 

 

 

20. Hoe hanteer u die bogenoemde emosies wanneer u dit weer ervaar? 
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21. Voel u toegerus om weer voluit met u lewe aan te gaan? 

 

Ja  

Nee  

Onseker  

Ander: (spesifiseer)  

 

 

22.  Indien Nee of Onseker, dink u daaraan om nog hulp te kry? 

 

Ja  

Nee  

 

 

23. Is daar enige verdere algemene opmerkings wat u wil maak? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  
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