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Die noodsaak van 'n Bybelse mensbeskouing in berading: enkele snitte uit die 

Skrif en die praktiese implikasies daarvan 

Sleutelterme 

Mensbeskouing, antroplogie, Bybelse antropologie, berader, berading. 

beradingsmodelle, beradingsprakfyk. 

Uittreksel 

Wanneer dit gaan om die aard van die rnens en die doel, rigting, bestemming 

en sin van die menslike bestaan in die beradingsituasie is dit van wesenlike 

belang om te onthou dat die mens na die beeld van God geskape is. Die 

aanname word gestel dat 'n Bybelse mensbeskouing tot Bybelsveranhmorde 

pastoraai sal lei. Trouens, die terugkeer na 'n duidelik gedefinieerde Bybelse 

mensbeskouing is een van die grootste uitdagings van die hedendaagse 

gereformeerde teologie 

Hierdie studie het ten doel om aan te toon dat, indien die berader en die 

soeker 'n geldige Bybelse rnensbeskouing onhvikkel en handhaaf, die insig 

hieruit die totale beradingsproses kan bevoordeel en bevredigend kan oplos. 

Die aanname is dat dle uiteinde van die beradingsproses 'n situasie rneebring 

dat die soeker in die regte verhouding tot God en syhaar medemens behoort 

te funksioneer. 

Om hierdie rede word mensbeskoulike riglyne soos dit in die Bybel 

geopenbaar word, by wyse van eksegetiese studie nagevors sodat die 

implikasies hiervan vir die beradtngsproses bepaal kan word. Hleruit word dit 

duidelik dat d ~ e  mens beeld van God is en nie bloot beelddraer van God nie. 

Daarbenewens speel God drie-enig 'n besondere rol in die w s e  waarop die 

mens beeld van God is 

Benewens die eksegese, is ondersoek ook gedoen na die onderliggende 

mensbeskouings in huidige nie-Bybelse en enkele Bybelse beradingsmodelle. 
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Die doel h~ermee is cm te bepaal op watter manier die mensbeskoulike 

onderbou 'n invloed uitoefen ap die berad~ngspraktyk. Hierdie onderliggende 

aannames word geevalueer met die maatstaf van die bevindings uit die 

Skrifeksegese. 

Die studie sluit af met die neerle van kontoere aan die hand waarvan 'n 

Bybelse mensbeskaulike model vir gebruik in die beradingspraktyk ontunkkel 

kan word. Die prakliese doel hiermee is om middele aan sowel die berader 

as die soeker te gee waaruit 'n Bybelse rnensbeskouing ontvikkel kan word 

en waardeur die totale Bybelse beradingsproses geoptimaliseer kan word. 



ABSTRACT 

Title 

The necessity for a Bibllcal view of man in counselling: some selections from 

Scripture and their practical implications. 

Key terms 

Anthropology, Biblical anthropology, view of man, counsellor, counselling, 

counselling models, counselling practice. 

Where the nature of man and the purpose, direction, desttnation and sense of 

human existence in the counselling shuation are concerned, it is essential to 

remember that man was created in the image of God. The assumption is 

made that a Biblical view of man (anthropology) will result in counselling that 

is justified from the B<ble In fact, the return to a clearly defined Biblical 

anthropology is one of the biggest challenges of current reformed theology. 

This study aims to indicate that, should the counsellor and the person who 

seeks counselling develop and maintain a valid Biblical anthropology, the 

resulting insight can benefit and solve the total counselling process 

satisfactorily. It is assumed that the end result of the counselling process wilt 

be a situation in which the person who seeks counselling should function in 

the correct relationship to God and hisiher fellow man 

To prove (his, guidelines based on a view of man as revealed in the Bible are 

researched by means of exegetlc study in order to determine their implications 

for the counselling process. This reveals that man is the image of God and not 

merely the conveyor of the image of God. Furthermore. the Trinity plays an 

important role In the way in which man is the Image of God. 

In addition to the exegesis, the underlying view of man in current non-Biblical 

and some Biblical models of counselling is also ~nvestigated This is done in 

order to determine the way in which the anthropological foundation influences 

the practice of counselling These underlying assumptions are evaluated by 

means of the norm of the f~ndings from the exegesis of Scripture 



The study concludes with the tracing of contours that serve as a basis 

according to whlch a Biblical anthropological model can be developed for use 

in counselling practice. This has the practical aim of providing means to both 

the counsellor and the person who seeks counselling for developing a Biblical 

anthropology and on the basis of vhich the total Biblical counselling process 

can be optimised. 
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HOOFSTUK 1 

1.1 KONTEKSTUALISERING EN PROBLEEMSTELLING 

Die vraag na wie die mens is, is 'n eenvoudige vraag. Die antvmord op hierdie 

tergende vraag is eyier nie so eenvoudig en voor die hand liggend nie 

(Berkouwer, 19759). Elke poging om hierdie vraag te beantwoord het d ~ e  

"misterie van menslike bestaan nog groter en onverklaarbaarder agter gelaat" 

(Heyns, 1974:7). 

Thielicke (198416) bring hierdie misterie onder woorde as hy s6 dat die mens 

slegs verstean en nle verkiher kan word nie. As uitgangspunt oor die 

antropologie s6 hy dat dil gaan om die perspektief te vind wat 'n blik op die 

geheel sal gee (Thielicke, 1984:l). Perspektief beteken onder andere vir horn 

om die objek wat bekyk word in verband te bring met die blikpunt van die 

waarnemer. Dit word duidelik dat daar subjektiwiteit by die waarnemingsproses 

betrokke is. Hierd~e perspektief met betrekking tot die mens beteken dat die 

waarnemer of ondersoeker dit sal waarneem en beoordeel wat vir hom 

belangrik, interessant en relevant is. 

Op grond van die voorgaande baken die volgende vraag die belang en 

relevansie van hierdie studie af: 

Hoe sten dle berader die mens wat lewensprobleme ondervind7 Van die 

ander kant af gevra: Hoe sien die soeker (die persoon wat kom om 

beradiny te onlvang - in Engels die counsellee) wat lewensprobleme 

ondervind homself? 

Rigtinggewsnd vir hierdle studie is die onomstootlike feit dat die mens voor 

God bestaan. Om die mens as skepsei van God te beskou is vir Louw 

(1999174) van fundamentele belang in die gesprek rondom die wesenlike aard 



Hmfsluk 1: hieidlng 

van die mens en ook die doel, rigting, bestemming en sin van die menslike 

bestaan. Dit vind in besonder uitdrukking in die t~itspraak dat die mens 

geskape is na die beeld van God (Van Wyk. 1993:9). 

Net soos 'n onbybelse mecsbeskouing lei tot onbybelse berading, sat 'n 

Bybelse mensbeskouing lei tot 'n Bybelsverantwoorde pastoraat. Daarom word 

die terugkeer na 'n Bybelse mensbeskouing as een van die noodsaaklikste 

take van die gereformeerde teologie in ons dag beskou (Van Wyk, 1996:34- 

35). 

Selfs net 'n oorsigtelike blih cor enkele, buite-bybelse, mensbeskouings, maak 

hierdie saak duidellk. Die aa~hangers van die psigoanalise sien die mens as 

produk van sy vroeere psigoseksuele onhnkkeling - anders gestel, as produk 

van swak sosialisering (Bobgan 8 Bobgan, 1985:22). Dil is met ander woorde 

hnder mense enlof instansies wat die blaam moet dra vir die soeker se 

lewensprobleem. Die gevolglike oplossing waaraan die berader (lees hier 

psigoterapeut). moet werk. is hersosialisering (Adams, 1973:75). Dit kom 

daarop neer dat die probleem (die kwaad) en die oplossing buite die soeker bly 

16 -die soeker bly dus passief en onveranderd. 

Die behavioriste sien die ,mans as produk van die omgewing (Bobgan & 

Bobgan, 1985:22). Hiervolgens is die soeker nie verantwoordelik vir die 

lewensprobleem wat hy ondewind nie. Die oplossing 18 nie daarin dat die 

mens in heiligmaking groei nie, maar in gedragsmodifikasie (vergelyk 

MacArthur. 1994a:lO). Daar kan daarom geen maatstaf van reg of verkeerd in 

hierdie benadering wees nie. 

Die eksistensialiste meen a1 wat met sekerheid gese kan word is dat die mens 

bestaan, m a r  die opdrag is dat die mens in hierdia bestaan 'n doel en rigting 

moet he (Vie, 1994:14). Die mens se geestelike nood word we1 erken (Bobgan 

8 Bobgan, 1985:23), maar die mens wee1 nie wie hy is of waarheen hy gaan 

nie. Die aanname is dan dat die motief en rigting vir syihaar lewe buite die self 

16 en dat die individu dit dan daarbu~te moel vind. Die resultaat hiewan is 
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Hoofsluk I l&d!ng 

afgodery Meer as d~kwels word d ~ e  a n h o r d e  vlr lewensprobleme by d ~ e  

okkulte en oosterse m~stiek gesoek (Bobgan & Bobgan, 1985 23) 

Dis duidelik dat deur die berader se antword op die eerste vraag (Hoe sien die 

berader die mens voor horn?) ineens sylhaar totale teorie, dit wil sB die hele 

aanslag, metodes en dre resultaat wat behaal en waarna gemik word, bepaal 

(Meyer, 1993a:15; vergelyk ook Prater, 1982:30.). Die soeker se antword op 

die vraag bepaal waar en hoe hylsy 'n oplossing vir d ~ e  probleem gaan soek. 

Uiteindelik bepaal dit of daar werklik 'n antwoord gekry gaan word. 

Die probleem w r d  nog omvangryker as in aanmerking geneem w r d  dat die 

hele samelewing as't ware gebreinspoel is om te glo dat d ~ e  oplossing vir 

lewansprobleme eintlik net by mense uit die denkskole wat hierbo genoem is. 

te vind is (vergelyk Bobgan & Bobgan, 1985:xvi). Hierdie stelling word uit d ~ e  

praktyk onderstreep. Dit is byna altyd die geval dat soekers hers by ander 

bronne (onder andere welmenende vriende, tydskrifle en sielkundiges) vir raad 

gaan aanklop. Die resultaat is dilnvels dat baie on-Bybelse idees oor hulleself 

dan reeds onderliggend is aan soekers se optrede en benadering. 

Dit is daarom noodsaaklik om die volgende vraag te beantwoord: Hoe is die 

implikasies van 'n Bybelse anhvoord op die vraag na g& en waf die soeker is, 

rigtinggewend in die beradmgsproses en hoe kan dit effeklief aan soekers 

ooqedra word in berading? 

In antwoord hierop moet die volgende vrae ook beantword word: 

Wat word In die Bybel oor die mens geopenbaar? 

Wat is die onderliggende filosofie agter bepaalde hedendaagse beraders/psigoloe 

se siening van die mens? (Of: Met watter sienings word die soekers vandag 

gekonfronteer?) 

Walter implikasies het die Bybelse siening van die mens rir die beradingsproses? 



Hoofsluk 1 hlmd~ng 

1.2 DOELSTELLING EN DOELWITTE 

Die algemene doel met hierdie studie is om die implikasies van aspekte van 'n 

gefundeerde Bybelse mensbeskouing nader te ondersoek en uiteen te sit vir 

gebruik in berading 

1.2.2 BESONDERE DOELWITTE 

Die voorgestelde doelstelling word aan die hand van die volgende besondere 

doelwitte bereik. 

om rigtinggewnde mensbeskoulike riglyne uit die Bybel na te vors en om 

Bybelsgegronde mensbeskouingsmodelle te identifiseer en te evalueer, 

. om mensbeskouings onderliggend aan enkele heersende psigologiese 

benaderings te identifiseer en te evalueer, 

om bepaalde kontoere vir 'n bruikbare Bybelsgegronde mensbeskouings- 

model vir berading daar te stel. 

1.3 SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 

Die sentrale teoretiese argument van hierdie studie is dat, indien die berader 

en die soeker 'n geldige Bybelse mensbeskouing ontwikkel en handhaaf, hulle 

insig kan onhvikkel wat die totale beradingsproses kan bevoordeel en 

bevredigend kan oplos. Die aanname is dat die uiteinde van die 

beradingsproses 'n situasie meebring dat die soeker op grond hiervan in die 

regte verhouding tot God en syhaar medemens kan funksioneer. 



Hmfsluk 1: Inlading 

1.4 NAVORSINGSMETODE 

Daar word in hierdie bronnestudie gewerk vanuil die veronderstelling dat die 

Bybel die Woord van God is en dat dit gegee is sodat elke mens van God 

toegerus en voorberei kan wees vir elke goeie werk (PTim 3:16,17). 

Om die gestelde navorsingsdoelwitte te bereik, word die volgende metode 

beoog: 

Om mensbeskoulike riglyne uit die Bybel na te vors, word eerstens 'n 

rekenaarsoektog op die 'Online Bible' gedoen na enkele Hebreeuse en 

Griekse begrlppe wat die mens in sy geheel aandui soos God die mens sien. 

Die toepaslike begrippe vmrd geeksegetiseer en tersaaklike riglyne vmrd 

daaruit afgelei. 'n Bronnestudie aan die hand van trefmorde het daama Len 

doel om die eksegese te rig en te verifieer soda1 toepaslike afleidings vir die 

beradingspraktyk getrek kan word. 

Ten einde die mensbeskouings onderliggend aan buite8ybelse en ander 

Bybelse beradingsmodelle te identifiseer, word 'n bronnestudie beoog aan 

die hand van trehvoorde. Uiteindelik word die bevindings hieruit aan die 

hand van die eksegetiese riglyne geevalueer. 

Deur middel van analise en interpretasie van die toepaslike bronne- 

materiaal, \yard ten slotte gepoog om uit die resultate van die studie enkele 

kontoere van 'n bruikbare mensbeskoulike model daar te stel. 

1.5 HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukindeling waarin die voorgeslelde inhoud geekspliseer word, lyk 

soos volg: 

Hoofstuk 1: Algemene inleiding en orientenng 

Hoofstuk 2 Enkele Bybelse rtgtmgwysers vlr 'n mensbeskou~ng in beradmg 



Hoofstuk3: Buite-Bybelse en ander tipes Christelike mensbeskouings 

onderliggend a m  benaderings binne die huidige 

Deradingspraktyk 

Hoofstuk4: Kontoere van 'n Bybelse mensbeskoulike model vir die 

beradingspraktyk 

Hoofstuk 5. Gevolgtrekking 

1.6 TEGNIESE ASPEKTE 

1.6.1 DIE VOLGENDE AFKORTINGS WORD VIR DIE BYBELBOEKE 

Ou Testament 

Genesis 
Ek..O(]uS 
Levitikus 

Nume" 
Deuleronomium 

Josua 
Rigters 

Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Konings 
2 Konings 

1 Kmnieke 
2 Kmnieke 

E m  
Nehemia 

Ester 
Job 

Psalms 
Spreuke van Salomo 

Matteus 
Markus 

Lukas 
Johannes 

Handelinge 

Gen 
Ex 
Lev 
Num 
Deut 
Jos 
Rig 
Rut 
1 Sam 
2 Sam 
1 KO" 
2 Kon 
1 K i w  
2 Kron 
Esm 
Neh 
E st 
Job 
PS 

SPr 

MI 
Mk 
Lk 
Jh 
Hd 

Prediker Pred 
Hooglied van Salomo Hi 

Jesaja Jes 
Jeremia Jer 

Klaagliedere van Ki 
Jeremia 
EsegiBI Eseg 
Daniel Dan 
Hosea Hos 

Joel JoU 
Amas Am 

Obadja Ob 
Jona Jon 
Miga Mig 

Nahum Nah 
Habakuk Hab 
Sefanja Sef 
Haggai Hag 

Sagaria Sag 
Maleagi Mal 

Nuwe Testament 

1 Timoleus 1 Tim 
2 Timoteus 2 Tim 

Titus Tit 
Filemon Filem 

Hebreen Heb 



Romeine Rm 
1 Konnti6rs 1 Kor 
2 KatintiCn 2 Kor 

Galasi&n GI 
ElesiBrs Ef 

Filippense Fil 
Kolassense Kol 

1 Tessalonisense 1 Tes 
2 Tessalonisense 2 Tes 

Jakobus Jak 
1 Petrus 1 Pt 
2 P ~ I N s  2 Pi 

1 Johannes 1 Jh 
2 Johannes 2 Jh 
3 Johannes 3 Jh 

Judas Jud 
Openbaring Op 

Aanhalings uit en velwysings na die Bybel is uit die 1983-verlaling gedoen 

behahve w a r  anders vermeld. 

1.6.2 GRIEKSE EN HEBREEUSE SKRlF 

Vir Hebreeuse en Griekse aanhalings of woorde is onderskeidelik die 

Hebraica- en Graeca-lettertipes van MS Office 97 gebruik. Die tegniese en 

tipografiese versorging w r d  ook hiemit gedoen. 

Om die Engelse begrip munse//ee te vertaal, is die begrip soeker deurgaans 

g e b ~ i k  om 'n persoon vial berading ontvang, aan te dui. Die standpunt word 

gehandhaaf dat hierdie begrip beter uitdmkking gee aan die geirnpliseerde 

konseo as 'n w o r d  soos beradene. 
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1.7 SKEMATIESE KORRELASIE TUSSEN DIE PROBLEEM. 

STELLING, DOELSTELLING, DOELWITTE EN DIE 

NAVORSINGSMETODOLOGIE 

ioe kan dje mphkasles van 'n 
iybeise e n m m  op dre m a g  
18 wre dra menr 8s effekhef san 
oekers oorgedrs word n 
erad~ng? 

Val opsnbaar God in sy Wwrd 
OT die mens? 

b e  hsn n Bybelsgelurworrde 
leoSbeShO~mg OP olleh1re.v~ 
?snrer m oe Dermngrproser 
ebmr worn7 

Doelstelling en doelwitte 

)it. doe1 van hierdie studie is om 
lie i.mpIikesies van 'n 
3ybelsgefundeerde 
nensbeskoolike model uifeen te 
if virgebruik in berading. 

),n mensbeskoolike mIyne "if die 
iybei ts soeh en te ondersoek 

Metodologie 

Daar wordin hieme studie 
@we* Mnuil die vemndemteliing 
daf die Bybel die Wood van God 
is en gegee is sadel elke mens 
van God loegems en woherei 
kan wees vir etke @ere weh. 

Om mensbeskouiike riplyns "if die 
Bybel te soeh en te ondersoek. 
wwd eerslens h rekenaarsoektog 
op die 'Online Bible"ged0en na 

)m mensbeskouings agteriimend 
Ian psigologiese en ander 
eradingsbensderings te 
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HOOFSTUK 2 

ENKELE BYBELSE RIGTINGMSERS VIR 'N 

MENSBESKOUING IN BERADING 

Die oorhoofse doel van hierdie hoofstuk is om mensbeskoulike riglyne uit die 

Bybel na te vors deur enkele Hebreeuse en Griekse begrippe wat op die rnens 

dui, te eksegetiseer om tersaaklike riglyne vir pastorale berading daar te stel. 

As uitgangspunt is dit belangrik om te besef dat die Bybel nie 'n handboek oor 

die mens is nie, rnaar dil is allereers openbaring van God self (Heyns, 1974:71: 

Klug, 1984:144). Dit beteken dat kennis van die mens amang van kennis van 

God (Heyns, 1974:71). Calvyn (19841 14) stel dit sterk: 

Verder staan dit vas dat die mens nooit tot suiwer kennis van homseM kom 

nie, tensy hy eers die aangesig van God aanskou het en uif die aanskoue 

van God tot 'n ondersoek van homself neerdaal. 

Dieselfde insig laat Berkouwr (1978:137) die vraag vra of rnens homself 

wrklik kan ken buite sy verhouding me! God om. Spykman (1992:199) s6 op 

grond van bogenoernde aanhaling van Calvyn dat 'n mens homself eers leer 

ken as hy hom met God vergelyk. Maar van die ander kant gesien, staan dit 

vas dat selfkennis by die rnens, horn stirnuleer om God te soek 

(Calvyn,1984:114; vergelyk Spykman, 1992:199). 

Wanneer die Prediker al die wfsheid oor onder andere die mens en sy dinge 

saarnvat in Pred 12:13 s& hy: Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat 

van dk mens gevra word. Fernhout (19788) beskou hierdie woorde van die 

Prediker as die samevatting van die naluur en doe1 (teleitiews dimensie) van 

die mens. Ook hieruit is dit duidelik dat die rnens hornself nie los kan sien van 
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God nie. Dat die mens onlosmaaklik aan God verbonde is, word baie duidelik 

in die Bybel onderstreep (vergelyk onder andere Job 12:10; Ps 36.10; Ps 

669; Jh 5:26; Hd 17:28; Kol 1:17; ook Lk 20:38; Heb 1:3). Die verbond wat 

God gesluit het is die diep en deurlopende bevestiging dat die mens in alle 

lauensfasette afhanklik is en berus op sy verbondenheid tot God 

(Breuggemann, 1979:116; vergelyk ook Vriezen, 1977:186 en Louw. 

1999:158). 

Dat die mens fundamenteel met God te doen het, of dit erken w r d  of ni6, moet 

as vertrekpunt gesien word by alles wat oor die mens ges6 word. 

Teen die agtergrond van die voorafgaande beredenering is dit belangrik om in 

die Bybei te gaan kyk wat oor die mens geopenbaar w r d .  Die sleutelwoorde 

in die Bybel met betrekking tot die mens is: beeld van God, hart, denke (Grieks: 

wok), gees, siel, liggaam, vlees, uiterlike mens (2Kor 4:16) en innerlike mens 

(2Kor 436, Ef 3:16, Rm 7:22) (De Graaff & Olthuis, 1978:Z; vergelyk ook 

Heyns, 1974:70). 

Berkhof (1963:14) merk op dat die rnetodologie van die teologiese antropologie 

vir baie jare bestaan het uit die blote aanmekaanyg van tekste wat oor die 

mens as beeld van Gcd handel en oor die mens se siel, liggaam, hart, verstand 

en gees en nog ander begrippe soos hierbo weeroegee. Dit het gelei tot die 

misvatting dat die Bybel Ales oor die psigologie en antropologie te sB het. 

Wanneer die spesifieke verwysings na die mens soos dit hierbo genoem is, 

egter in hulie konteks vertolk word, hoef dit nie (dit kdn trouens nie) te lei tol 

die hoe pretens~e van die teologie om 'n volledige leer oor die mens te he nie 

(Berkhof, 1963:lZ; vergelyk ook O w n e e l ,  1986:28). 

Die uitgangspunt dat die Bybel nie 'n volledige leer oor die mens het nie, moet 

duidelik geponeer word omdat al die bogenoemde Bybelse begrippe wat op die 

mens betrekking het daardeur in perspektief gestel word. Dit bring ook 

perspektief op die eeueoue slrydpunt of die mens net uit een deel, twee dele 

(liggaam en siel !dichotomie:) r f  d ~ e  dele (liggaam, siel en gees [trichotomie]) 
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bestaan (Cohn, 1998.3-4). (Vergelyk ook Berkhof, 1963:14.) Dit kom daarop 

neer dat God in sy Woord nooit bedoel het om 'n teorie van menswees te gee 

nie, maar om hoogstens. dog duidelik, 'n blik op menswees te gee (Spykman, 

1992:205). Hiervolgens kan daar dan gepraat word van 'n Bybelsgetmue 

mensbeeld (Ouweneel, 1986:27). 

Hierdie argument gee ruimte dat die druk om 'n volledige antropologiese teorie 

uit die Bybel te veranhmord, daardeur geminimaliseer word. Dit is bevrydend. 

Maar dit bring tegelyk ook die veranhmordelikheid mee om in Bybelse 

berading of pastoraat, ook van ander hulpbronne gebruik te maak ten einde 

soekers te begelei in huile vindproses. Ouweneel (1986:28) gee uitdrukking 

aan hierdie implikasie as hy praat van die biotiese, Rsiese, psigiese, sosiale en 

ander bestaanswyses van die mens wat nie die kernshopus van die teologie as 

sodanig vorm nie. Op grond hiervan onderskei Louw (1999:174) tussen 'n 

teologiese en fenomenologiese antropologie. Terwyl laasgenoemde 

antropologie fokus op die mens as verskynsel (in sy biologiese, fisiologiese en 

psigologiese funksies en gedrag) fokus die teologiese antropologie op die 

mens se bestemmingsfunksie en bewssyn van God (Louw, 1999:174,175). 

Hoewel die fokusse verskil, is hulle nie noodwendig teenstellend of onderling 

uitsluitend nie. 

Die doel van hierdie hoofstuk, soos verduidelik in die eerste paragraaf hieman 

is om na enkele Bybelse begrippe oor die mens te kyk. Daarom sal die 

volgende sake vervolgens in die hoofstuk onder die loep geneem word: 

'n Studie oor die mens as beeld van God om insigte wat vir pastorale 

berading implikasies het, aan te dui. Die feit dat die mens as beeld van 

God gemaak is, is wesenlik by enige antropologiese denke (Bavinck, 

1928:491). Tog is dit belangrik om onmiddellik hierby ta erken dat geen 

mens 'n uitvoerige leer oor die menslike wese hierop kan bou nie (Louw, 

1999:181). 



Hoofsluk 2 Bybeire ngNngwyrerr w i  n mensbesko","g 

By d ~ e  stud~e oor d ~ e  beeld van God sal d ~ e  beteken~s en mpl~kas~es wat 

Chnstus as beeld van God vlr d ~ e  mens as beeld van God het, ook 

bestudeer word 

. Vervolgens word 'n oorsigtelike samevatting van ander tersaaklike 

Bybelse terminologie oor die mens (soos hart, denke, gees, siel, 

liggaarn, vlees, uilerlike en innerlike rnens) mergegee. Die insluiting 

hiervan is noodsaaklik vir 'n pastorale beradingspraktyk ter 

ondersleuning en uitbreiding van die insigte wat ontwikkel vanuit die 

studie oor die mens as beeld van God. 

2.2 DIE MENS GESKEP AS BEELD VAN GOD 

In hierdie afdeling word die begrip beeld van God soos dit in die Bybel 

voorkom, geidentifiseer en geeksegetiseer, waarna die implikasies hiervan vir 

die pastorale berading saamgevat word. 

2.2.1 IDENTIFISERING VAN DIE BEGRIP BEELD VAN GOD 

2.2.1.1 Verwysings na die mens as beeld van God 

Bybelse verwysings w a r  spesifiek na die mens as "beeld van God" met die 

verskillende Hebreeuse en Griekse woorde verwys w rd ,  verskyn in die 

voigende tabel (vergelyk volgende bladsy): 
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man is beeld va 

Tebel2.1 - Venvpings na die men+ as beeld van God 

2.2.1.2 Verwysings na Christus as beeld van God en die mens wat 

moet verander om aan die beeld van die Seun gelyk te word 

In 2Kor 4:4 en Kol 1:15 word na Christus as die beeld (Grieks: &Gv) van God 

verwys. Ook w r d  daar in Fil 2% van Jesus ges6 dat Hy 'in die geslalte 

(Grieks: pop+fl) van God  was. 

Nog 'n verwysing is 2Kor 3:18 waar die mens wat aan God behoort, verander 

w r d  om aan die beeld (Grieks: &Gv ) van Christus gelyk te word. In hierdie 

verband is die verbinding wat Jenni (1978455) maak tussen Gen 5:3 (Heb.: 

nlw en o?; ) en 1 Jh 3:2 (Grieks: bpoiws), insiggewend vir die verstaan van die 

mens as beeld van God. In Gen 5:3 word beskryi waar Set die pa word van 'n 

kind 'soos hy" en in 1Jh 3:2 word daar gesb dat ons nau reeds kinders van 

God is en wanneer Jesus Christus kom ons 'soos Hy" sal w e s .  

In Rm 8:29 en 1Kor 15:49 (Van Leeuwen, 1997547; Konkel. 1997:970) word 

die mens se beeldwees op Christus afgestem. 

Na afloop van die identifikasie van die verskillende verwysings in die Bybel na 

die mens as beeld van God, pas dit om na te gaan wet die implikasies hiervan. 

tesame met die verwysings na Christus as die beeld van God, het vir pastorale 

berading. 
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2.2.2 EKSEGESE VAN DIE BEGRIP BEELD VAN GOD 

Tekste waarin die begrip voorkom word, waar nodig, gegroepeer en aan die 

orde gestel. 

2.2.2.1 Gen 1:26 en 27 

Die volgende tabulering van die hvee verse toon die aanvulling, ooreenkomste 

en verskille in sinsnedes en woordgebruik aan. 

Gen 1:26 

Toe het God gese: "Kom Ons maak hWu; 

die mens as ons verteenwoordiger @), 

ons beeld (hm,). 

sodat hy kan heers oor dre v~s  in die s e ,  

die v&?ls fn die lug.. . 

Gen 1:27 

God het die mens geskep @TI) 

as sy verfeenwoordiger p%), 

as beeld @'is) van God he! Hy die 

mens geskep @m), 

man en vrou bet Hy hulle geskep 

( N W  

Dit word onmiddellik duidsllk dat daar 'n paar vraagstukke is w t  na vore kom 

in hierdie tekste en wat vir die doel en loop van hierdie studie belangrik is: 

Wat is die betekenis en konsekwensies waar God se: "Kom. Ons maak"? 

. Met betrekking tot die verhouding van nln7 en o?y word bespiegel of dit hier 

in die teks twee totaal verskillende dinge beteken en of dit 'n verklarende 

omskryving van mekaar gee. lndien laasgenoemde w a r  sou wees, word 

gevra hoe die woorde mekaar verklaar. 



Dit is duidelik dat die voorsetsels - 2 en - 3 in die frase 

1lnYllJ 3v?37 

in Gen 1:26 ook bepalend kan wees vir die verstaan van die mens as beeld van 

God. 

. Die feit dat daar Wee werkwoorde is, t412 en ;lbv wat ook sinonieme vir 

mekaQr is en in interaksie met o+ staan, laat die vraag ontstaan of dit enige 

faset van die mens as beeld van God belekenisvol belig. 

. 'n Ander vraag is of die bepaling dat die mens moet heers (Gen 1:26) en of 

die feit dat God die mens man en vrou geskep het (~271, wsenlik te doen 

het met die feit dat die mens na die beeld van God geskape is. 

. In die konteks van die skeppingsvemaal kom die verhaal van die sondeval 

duidelik na vore. As dit nie vir die sonde was nie, sou berading soos dit 

vandag bekend is, nie nodig wees nie. Wesenlik belangrik en onderliggend 

aan alle pastoraat en berading is die vraag: Watter effek het die sondeval 

op die mens as die beeld van God? 

Hierdie vraagstukke sal vervolgens aan die orde kom 

2.2.2.1.1 Die betekenis en konsekwensies van Kom. Ons maak die 

mens (Gen 1:26) 

Die feit dat hier nie, soos by die ander skeppinge van God, bloot net 'n bevel 

gegee w r d  nie, is insiggewend. Hier, by die laaste, die klimaks (Spykman, 

1992:223), van God se skeppingswerk, gaan God met Homself in konsultasie 

(Calvyn. 1979a:91). Bavinck (1928:492) v e l y s  hierna as opzettel(ke 

beraadslaging van God. Hieruit is dit duidelik dat wat nou geskep sal word, in 

'n besondere verhouding met God sal staan (Van Selms. 197934). God wil 

hierdeur ons gedagtes rig op die feit dat Hy met hierdie skeppingsdaad van die 

mens 'n grootse en wonderlike skepsel gaan maak (Calvyn. 1979a:92). 



2.2.2.1.2 Die verhouding en wisselwerking tussen ninl. en o h  

Die twee woorde, nm? en o?:. word in Gen 1:26 yebruik met 'n 

tweemaalherhal~ng van o 5 ~  in v27. Dit is opvallend en het die vraag laat 

ontstaan of daar nie twee verskillende en uiteenlopende betekenisse aan die 

woorde geheg moet word nie. 

Dit is sinvol om oorsigtelik na die betekenisonderskeidings van die twee 

woorde te kyk: 

o>s : Die Akkadiese vorm van die w o r d  beteken: sbndbeeld, relief, 

tekening, sferrebeeld, k~~ltusfiguur of l!ggaamsvorm en wrdragtelik: 

afbeelding (Wildberger, 1979556). So word dit ook hoofsaaklik in die Ou 

Testament gebruik, d i h l s  as beelde van afgode (2Kon 11:18, Eseg 7:20). 

maar ook (volgens Dan 2:31,34 en 3:lvv.) as beeld van die koning (vergelyk 

Hariley, 1980:767). Behalw in Gen 1:26.27, word die mens as beeld van 

God ook genoem in Gen 9:6 'n Seun word ook 'n afbeelding van sy pa 

genoem (Gen 53). In Eseg 23:14 word prente teen 'n muur afbeeldings van 

Galdeers genoem (vergelyk Wildberger. 1979557) wat aanleiding gegee het 

tot die onsedelikheid van Jerusalem (Eseg 23:17 en 4). 

n ? q  : Volgens Konkel (1997367) beteken hierdie w o r d  patroon, vorm of 

afbeelding. Dit kan, soos die wrkwoord. 'n enkelvoudlge vergelyking wees 

(vergelyk Ps 58:5), maar dit kan ook spesifiek dul op 'n afbeelding of vorm 

(2Kon 16.10 en 2Kron 4:3: vergelyk Konkel. 1997:968). Jenni (1978:452) 

wys daarop dat die woord ook yebnrik word om in die visioene by Esegiel 

(15. 10, 13. 16. 26, 28; 8:2 en 10:l. 10, 21, 22) en Daniel (10:16) dit wat 

van die Goddelike wrklikheid gesien word, te vergelyk of te benoem met 

menslike of aardse beelde. Hierdie wo rd  benoem dus in d ~ e  Ou Testament 

die hele veld van vergelyking: vanaf wrklike afbeeldings tot vae 

ooreenkomste (Jenni. 1978:452). Die opsommende opmerking is belangrik 

vir die regte verstaan van die mens as beeld van God en die toepassing 



daarvan op die pastoraat en berading. 

Calvyn (1979a:94 en 1984290) gaan teen die oorheersende mening van sy tyd 

in deur te s6 dat baie verklaarders van hierdie twee woorde in Gen 1 26 'n 

verskil soekwat nie bestaan nie. Die word,  no7 of gelykenis, in Gen 1:26, is 

'n tipies Hebreeuse herhaling ter verklaring van D$S . (Calvyn, 1979a:94) of ter 

aanvulling en versterking daarvan (Bavinck. 1928:493). Van Leeuwen 

(1997544) se verklaring korreleer hiermee wanneer hy aandui dat nuq fokus 

op een van &$ se betekenisaspekte, naamlik die van gelykenis of ooreenkoms 

en dat die semantiese onderskeid tussen die woorde geen noemenswaardige 

teologiese waarde he1 nie. Hamilton (1980a:192) meen dat no; deur sommige 

verklaarders ook verstaan word as dat dit o>r verryk en spesifiseer: die mens 

is nie bloot net beeld nie, maar 'gelykenis-beeld van God. Nie blool net 

verteenwoordiger nie, rnaar verteenwoordigend - die sigbare, liggaamlike 

verteenwwrdiger van die onsigbare, liggaamlose God op aarde. In 

ooreenstemrning met Jenni (1978:452) se verklaring dat die w o r d  rim dui op 

wrk l~ke  afbeeldings, lyk dit korrek om dit hier as versterkend of verrykend ap 

073 te verstaan. 

Deur @y te verklaar dat dit s6 deur nim: versterk word, het die winspunt dat 

dit die klem plaas op die feit dat die mens hierin geen aandeel het nie: hy is 

beeld van God en kan daaraan niks verander nie. Ook I& dit die klem op die 

durendheid van beeld van God-wees. 

Clines (1968:lOl) verklaar da! nm wat saam met o>y gebrulk word, die 

waarborg is dat die wens 'n voldoende en geloofwaardige verteenwoom',ger 

van God op aarde is. Die vraag wat hierteenoor gevra moet word, is wat met 

verteenwoordiger hier bedoel word. Van Wyk (1992:9) kom lot die 

gevolgtrekking, op grond van die gevaar van deisme, dat nie verstaan kan 

word dat die mens plaasvervangend vir God optree nie. Wel egter dat die 

mens as beeld of uitdrukking van God optree, met ander woorde dat die mens 



God reflekteer in sy handel en wandel 

Daar moet in gedagte gehou .word dat n ln l  en D ~ S  albei konsekwent in hul 

gebruik, ook hier in Gen 1:26 en 27, 'n gemeenskaplikheid aandui tussen tuee 

entiteite. Hierdie entiteite kan 6f werklik of oenskynlik wees maar dit bly 

ooreenkorns en nie idenfifeit nie (Janzen, 198254; vergelyk onder andere in 

di6 verband Gen 5:3; Eseg 23:14; 2Kon 16:lO; Eseg 1:lO). Tog If, die klem 

in die bogenoemde b e  vmorde op die gemeenskaplike dimensie en nie die 

verskille nie. Daarom word die groot affiniteit, naamlik die liefde van die 

Skepper, hierdeur uitgedruk roos dit teenoor hierdie spesifieke een van sy 

maaksels, duidelik gemaak word (Janzen. 1982:54). Vriezen (1977:187-188) 

onderstreep dat die gemeenskap van die heilige God met die mens as sy 

skepsel gesirnbol~seer w r d  deur die begrip: rnens as beeld van God. Hy 

beskryi die verhouding tussen God en sy skepsel, wat die mens is, as 'n 

'Vader-kind"-verhouding om die intimiteit en innige band aan te dui (Vriezen. 

1977:186189). Hy toon ook egter duidelik aan dat, hoew l  die !erminologie 

van God as Vader en die mens as sy kind nie in die Ou Testament gebmik 

word nie, so 'n verhouding beslis daarmee bedoel word (Vriezen, 1977:189). 

Berkouwer (1975:115) konstateer dat in die kinders van God die beeld van 

God skitter in die analogie van hulle hele l e w  met die lewe van God. Louw 

(1999:182) meen dat die beeld van God die mens wesenlik in verhouding tot 

God stel (vergelyk ook Berknof, 1963:27). Ook Spykman (1992:226) toon aan 

dat die mens as beeld van God duidelik rnaak dat die menslike lewe God- 

gedefinieem' is en primer God-verbonde is. 

Sonder om verbond as 'n tegniese term te gebruik en ook sonder om daanee 

alles in die een gietsel te probeer vasvang, stel Breuggeman (1979:115) dit 

duidelik dat verbond die dominante metafoor van geloof is waardeur die 

menslike persoonlikheid verstaan kan word. So gesien is die mens begrond in 

'n Ander (in God) en nie in hornself nie (Breuggeman, 1979:116). 

In die beskryvvlng van die mens as beeid van God kom ennrsyds die 



gemeenskapsverhouding en, andersyds die uitsluiting van enige gelykheid na 

vore. 

Die mens is inderdaad uniek: anders as God. Maar 66k anders as ander 

skepsels van God (Spykman, 1992:226). Hy grond hierdie stelling op Gen 

1:21, 24 en 25 m a r  daar staan dat ai die ander iewende wesens na hulle aard 

gemaak is, in teenstelling met die mens wat na die beeld van God gemaak is 

(Spykman, 1992:226). Dit dui op die vertikale gerigtheid van die mens in 

teenstelling met die afwesigheid daarvan by enige ander geskape ding. 

2.2.2.1.3 Die voonefsels - $  en - 3 in die frase IlnlalB W>r3 in 

Gen 1:26 

Koehler en Baumgartner (1958:lOZ-105) noem agtien betekenis- 

onderskeidings van -3. Huiie betrek een, naamiik according to, by Gen 

1:26,27 wat dan beteken dat God met Homself as basis of plan (Cobuild. 

1976:8), die mens geskape he! (vergelyk ook Kauksch, 1980:379). 

3; word met agt hoofbetekenisonderskeidings beskryi (Koehler 8 

Baumgartner. 1958:417-418) waarvan as of soos die basiese betekenis is. Met 

hierdie pasgenoemde basiese betekenis word gelyken~s bedoel en nie idenfrteit 

nie (vergelyk Janzen. 1982:54). Dit is daarom nie ongegrond nie dat Koehler 

en Baumgarlner (1958:417) ook in die geval, die betekenis van according to op 

Gen 1126 van toepassing maak. 

Bavinck (1928:493) verklaar dat die voorsetseis hier, net soos in die geval van 

ninl en @!$, nie wesenlik te onderskei is van mekaar nie. 

Van Leewan (1997:644) redeneer op grond van 'n vergelyking tussen Gen 

1:26 en Ex 2540, dat die a in Gen 1.26, die bet essent~ae is (vergelyk ook 

Wildberger, 1979:559). Dit beteken dat die -2 die kvaiiteit of manier waarop 

die mens hornself toon, uitdruk (vergelyk Koehler B Baumgartner, 1958:103) en 

dus nie verlaal moet word n4 Ons beeld nie, maar As Ons beeld of t6t beeld 
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(vir) Ons (Wildberger, 1979:559. [eie kursivering]). Dit beteken dat God die 

mens gemaak het na imifasie van Homself (Van Leeuwen, 1997:644). Of. 

anders en skerper gestel, God het Homself gespieel in die skepping van die 

mens (Spykman, 1992:224). 

So gesien hBt die mens nie bloot net die beeld van God nie en is die mens ook 

nie bloot net beelddraer van God nie. asof dit 'n bonatuurlike, bygevoegde 

g a w  (donum superaddrtum) by die mens se w s e  is nie (Spykman, 1992:224: 

vergelyk ook Bavinck, 1928494,499) Die mens is beeld van God. 

2.2.2.1.4 Die inleraksie van die Wee werkwoorde nlI1 en mu I-k 

en seskape) 

Vollmer (1979:364-365) voer aan dat awy 'n woord is met bye gebru~k om 

menslike en Goddelike skeppingswerk mee aan te dui. Dit is die algemeenste 

begrip in die Ou Testament om skeppingswrk mee aan te dui, terwyl N13, 

daarenteen, se gebruik in die Ou Testament beperk is en uitsluitlik gebruik 

word om God se skeppingswerk mee aan te dui (Bernhardt, 1975:246). 

McComiskey (1980a:701) y s  daarop dat die twee begrippe hier afwisselend 

gebruik word. Daar is geen wrklik beduidende verskil in betekenis tussen die 

twee hier in Gen 1:26,27 nie. 

T6g kan gese word dat Kl3 die idee van die inisiering van 'n objek met horn 

saamdra en ?BY dui op die vorming van so 'n objek (McComiskey, 1980a:701). 

Dat Gad die skepping van die mens in Gen 1:26 as't ware in 'vooruilsig stel", 

mag dalk verklaar waarom ?wD, met die idee van 'vorming", gebruik is en ook 

hoekom H13, met die idee van inisiering deur God die Skepper, in Gen 1:27 

gebruik is. 

Die drie keer wat die begrip Hl3 in Gen 1:27 herhaal word, is treffend. Volgens 

die aard van die herhalingspalroon in Hebreeus dui dit op beklemtoning (Van 

Selms. 1979:37). Met hierd~e beklemtoning dal God die mens geskep het, al 

w r d  nie gesg presies hoe nle, word evolusie in plaas van skepping (en nie 



noadwndig evolusie as metode van skepping nie) afgewys (vergelyk Van 

Wyk, 1993:7). Maar die beklemtoning is daar om enige onduidelikheid wat uit 

Gen 1:26 mag ontstaan het, die nek in te slaan: God het die m6ns as sy beeld 

gemaak. Geen ander skepsel (byvoorbeeld ook die engele) is na God se beeld 

gemaak nie (vergelyk Van Selms, 1979:37). 

Saam met nn? en *X baan hierdie beklemtonings ook die w g  om te kan sB 

dat die hele mens, nie net ten dele nie, beeld van God is (vergelyk die laaste 

paragraaf onder 2.2.2.1 3 hierbo). 

2.2.2.1.5 Die heerskappy en geslagtelikheid van die mens: wesenlik 

by die beeld van God? 

Die teks en onmiddellike konteks van Gen 1:26 en 27 praat oor man- en 

vrouwes asook oor die mens as heerser of verantwoordelike wese. 

Geslagfelikheid en die beeld van God 

In v27, wat bestaan uit drie herhalende reels met giastiese konstruksie (Van 

Selms, 1979:37), staan dit duidelik in die derde re4 dat God die mens man en 

vrou geskape het. 'n Giastiese konstruksie bind 'n teks bale nou aan mekaar. 

Die feit dat die mens man en vmu geskape is, en dat in dieselfde vers, as deel 

van dieselfde konstruksie, staan dat die mens na die beeld van God gemaak is, 

verbind die mens as beeld van God en die geslagtelikheid van die mens 

duidelik aan mekaar. 

Eksegete verklaar hierdie verband uiteenlopend: 

Konkel (1997:969 ) verklaar die verband bloat net as dal die mens as man Bn 

vrou na die beeld van God geskape is. Hy sB eksplisiet dat daar benewens die 

heerserstaak van die mens, geen indikasie van die beeld van God in die 

Genesis teksle gegee w r d  nie (Konkel, 1997:969). 

Berkhof (1963:28-29) verklaar dat die man- en vrouwes van die mens, 
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minstens 'n gedeeltelike omskryvnng van die inhoud van die beeld van God is. 

Die rede, behalwe in Gen 1:26.27, is ook te vind waar dieselfde woorde in Gen 

5:l en 2 geeggo word. In laasgenoemde vers staan daar ook: man en vruu het 

Hy hulle geskep. 

In Gen 5:2 word dieselfde woorde vir man en vrou gebwik as wat daar in Gen 

1:27 gebruik word, naamlik: ;IWn ??,I. Volgens Van Selms (1979:37) en 

McComiskey (1980b:38) is die seksuele aspekte van man- en vrouwees 

normaalweg onderliggend aan hierdie woorde. Van Selms (1979:37) verklaar 

hierdie woorde dan ook in hulle seksuele ondertone in Gen 1:27. Maar saam 

met Berkouwer (1975:72) neem Van Selms standpunt in teen Barth (vergelyk 

Van Selms, 1979:37) wat die beeld van God laat opgaan in die verhouding van 

man en vrou. 

In die beskrywing of omskrywng van die verband tussen beeld van God wees 

en die geslagtelikheid van die mens, is die meeste skrywers versigtig in hul 

formulering. In die volgende paragrawe is die formulerings van verskillende 

skrywars kursief gedruk: 

. Janzen (1982:54) sien dat die beeld van God betrekking het op menswees in 

sy biseksuele bestaanswyse. Dit beteken volgens hom: 

dat daar nie voorrang is by die man of vrou wat beeld van God wees 

betref nie. 

ook dat daar nie volstaan kan word met 'n oppervlakkige en uiterlike 

uitwys van verskille tussen man- en vrouwees nie. 

. Man- en vrouwees is wesenlik deel van menswees (Janzen, 198254) 

. In lyn hiermee sB Berkhof (196334) dat seksualiteit nie hier in Gen 1:27 

voorop staan nie, maar "in de polarifeit van man en vmuw ligt hun beeld- 

Gods-zijn." Berkouwer (1975:73) is van mening dat die man-vrou 

verhouding we1 belangrik is in die beeld van God wees, maar dat hierdie 



Hoolrtuk 2 aybels tiqf~ngwyrsrs vir h menrbaskouiog 

verhouding nie die spesifieke inhoud van die beeld van God is nie. 

. Ook Heyns (1976:iOO) voeg horn hierby deur te s& dat die man-vrou 

verhouding as sodanig van besondere betekenis is vir rnenswes en omskryf 

dit later (Heyns, 1981:138) deur te se dal die geslagtelikheid nie as sodanig 

tot die beeld van God gereken rnoet word nie, rnaar we1 die verhouding tot 

mekaar. 

Bavinck (1928:538) beskou die skepping van man en vrou in vereniging met 

mekaar as beeld van God, as die beginpunt van God se handeling met die 

mens. Beeld van God wees word dan voltrek in die verhoudings waarin al 

die baie rnense staan wat na Adam en Eva gekom het (Bavinck, 1928:539). 

. Berth (soos aangehaal deur Berkouwer 1975~72) laat die beeld van God 

opgaan in die verhouding tussen man en vrou of die afleiding daarvan, 

naamlik die mens in verhouding. 

Die bogenoemde standpunte saamgevaf 

Die verband tussen die beeld van God en die geslagtelikheid by die mens is 

belangnk en is van besondere befekenis. Die geslagtelikheid van die mens het 

betrekking op beeld van God wes .  Wat hoogstens gese word is dat man- en 

vrouwees wesenlik deel Is van rnenswes en dat beeld van God w e s  voltrek 

wordin die verhoudIng(s) waarin 'n rnens staan. 

Enkele afleidings hieruil wat van belang i s  vir Bybelse berading 

. Dit is duidelik dat die verband tussen beeld van God vises en man- en 

vrouwees nie die inhoud van die beeld van God voltedig verklaar of 

verduidelik nie alhoewl dit 'n belangrike uitvloeisel daarvan is. 

Beide man 8n vrou is as beeld van God geskape (vergelyk Calvyn, 

1979a:96), daarom is daer hierin geen vaorrang of rneerder- of 

mindenmardigheid deur enige geslag as sodanig nie (Heyns, 1981:139 en 
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Janzen, 1982:54; vergelyk verder die bespreking by 2.2.2.4 hieronder). 

Die verhoudings waarin mens staan is nie die inhoud van die beeld van God 

nie, maar in die verhoudings waarin mens staan word die beeld van God- 

wees voltrek of sigbaar. 

Die heerserstaak van die mens en beeld van God-wees 

In Gen 1:26 en 28 kom die feit dat God die mens as heerser aangestel he! oor 

die ander lewende wsens, duidelik na vore. Hierdie heerserstaak word in die 

t w e  verse met twee begrippe aangedui: 

. In v26 kom die stam: 1 1  (om te heers) voor. Dit word in die algemeen 

gebruik om menslike heorskappy en nie Goddelike heerskappy nie, aan te 

dui (White, 1980:833). 

. In v28 word Pru (om te ondenverp) en ;n, langs mekaar g e b ~ i k .  Pru het 

in die Ou Testament die algemene betekenis om diensbaar te maak, al is dit 

met geweld (Oswalt, 1980b:430). 

Die verband tussen die mens as beeld van God en die twee begrippe vir 

"heers' hier in Gen 1, he! baie eksegete die rnoontlikheid laal ondersoek of die 

beeld van God nie in die heerserstaak van die mens opgesluit 18 nie. Van 

Selms (1979.37) verklaar uit Gen 1.26 dat die mens - geskape as die beeld van 

God - geskape is met die doel om te heers oor al die ander lewnde wsens. 

Die feit dat die mens die rol van God se koninklike verteenwoordiger oor die 

res van die skepping he!, is volgens Janzen (1979:55) gekoppel aan die beeld 

van God-wes. 

Die meeste sien die heerserstaaklverantmordelikheid as resultaat of effeh 

(Low. 1999:186) van beeld van God-wes. 

Mense het d i M l s  die beeld van God probeer verstaan as 'n aspek of funksie 

in die mens wat horn onderskei van ander skepsels. Maar die korrekte siening 
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is dat die mens as mbns beeld van God is (Bavinck, 1928516, 523; 

Berkouwer, 1975194; Van Leeuwen, 1997.644). 

2.2.2.2 Gen 5:T en 3 

Gen 5:1 Gen 53 I 

Met betrekking tot die tema van hierdie studie vat Vrlezen (1977:447) die 

betekenis van hierdie verse - trouens die betekenis van die hele begrip mens 

as beeld van God - vas as hy se die mens as beeld van God. 

Toe God d ~ e  mense geskep het, het 

Hy hulle gemaak as beeld (Wq3) 

van Hornself 

duidt de mens aan in zijn bijzondere verhouding tot God, in zkn 

roeping Gods stedehouder op aarde te zijn, maar het allerrneest 

;n njn wezen he! wezen Gods te weerspiegelen, zoals het kind de 

vader. 

Toe Adam 130 was, het hy d ~ e  vader 

geword van 'n seun, sy beeld (mVI), een 

soos hyself (YI7.0) Adam het hom Set 

genoem 

Die bogenoemde verse (in besonder vers 3) is vir Vriezen (1977:189) die 

sluitsieen in sy argument dat die mens as beeld van God die beste geillustreer 

word met die vader-kind verhouding. Hierdie verhouding word wainig kere in 

die Ou Testament so geformuleer, maar is altyd onderliggend om die 

verhouding tussen God en mens aan te dui (Vriezen, 1977:188). Ook Van der 

Walt (1997:159) be-teken die mens as beeld van God met die mens as kind 

van God. 

Met die bogenoemde beredenering beweg Vriezen (1977:188-9) en Van der 

Walt (1997:159) op die terrein van die metafoor. Whalley (1979:494) haal 



Richards aan wat die metafoor bes!uyf as dat dit W e  sake jukstaponeer, maar 

tegelyk in inleraksie plaas. Hy verduidelik dat dit beteken dat geeneen van die 

elemente in die metafoor saamgevoeg of een word nie, of dat die elemente se 

integrale individualiteit vernietig word nie (Whalley. 1979:494). 

So gesien het die metafoor van die vader-kind verhouding om die mens as 

beeld van God aan te dui, nog ander voordele. Die kind is nie sy pa nie, maar 

staan in verhouding met sy pa, doen tog sekere dinge soos sy pa, vertoon ook 

sekere kenmerke van sy pa, maak soos sy pa se en neem daarom ook sekere 

verantwoordelikhede op hom. 'n Mens kan selfs die metafoor uitbrei deur te s6 

dat die kind sy pa se plek volstaan, sonder om daarmee d ~ e  kind en sy 

verantvvoordelikhede met die pa s'n te identifiseer. 

Die metafoor van die palkind-verhouding is daarom geskik om die hele begrip 

van die rnens as beeld van God aan soekers oor te dra, met al die implikasies 

vir gelukkige en vervulde menswees. Hierd~e oordrag kan gebeur sonder om 

noodwendig die terminolog~e: mens as beeld van God te gebruik 

2.2.2.3 Gen 9:6 en Jak 3:9 

Gen 9:6 

Wle d ~ e  bloed van 'n mens verglet, 

deur 'n mens sal sy bloed verglet 

word God het d ~ e  mens gemaak as 

sy vefteenwoord~ger (ex? Letterhk 

KI sy beeld) 

Jak 3:9 

Met die tong loof ons die Here en 

Vader, en met die tong vloek ons die 

mense wat as die beeld van God 

(ra8' 6poiworv &oO) gemaak is. 

In Gen 9:6 word die doodmaak, die bloedvergieting, van 'n mens verbied, 

omdat die mens (alle mense) na die beeld van God gemaak is. In hierdie vers, . 
26 
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by 'n nuwe begin na die sondeval, word tetugverwys na die skeppingsgebeure 

wat afgehandel is. Opvallend is dat die wrklikheid daarvan in die hede nie sy 

krag verloor het nie (vergelyk Van Wyk, 1992:ll). Dit bly die rede waarom 

mense, ook n66, nie ander mense mag doodmaak nie. Ook n6 die sondeval 

word die wrklikheid van die mens as beeld van God nie vanwed die mens se 

eie goedheid gehandhaaf nie (Calvyn, 1979a:296). Dit is nie toe te skryf aan 'n 

menslike kwaliteit nie, rnaar dit setel in God wat getrou is (Louw, 1999:186). 

Hierdie selfde wrklikheid IS onderliggend in die vermaning in Jak 3:s. Die 

morele en logiese onsinnigheid (Davids, 1982:146) om met dieselfde tong God 

die Vader te loof en Horn as't ware daarna te vloek deur die mens wat na Sy 

beeld gernaak is te vloek, kom hierin duidellk na vore (Berkouwer. 197544; 

Davids, 1982:146; Tasker, 1983a:78). Die feit dat hier na die mens verwys 

nord wat gemaak is (yeyovdras, perfectom), beklemtoon dat mens steeds die 

rnerktekens van hul Goddeiike oorsprong in hulk dra (Tasker, 1983a:78). 

Hierdie tekste (Gen 9:6 en Jak 39) praat sonder r e s e w  van die rnens as 

beeld van God. Hierdie feit kry nuwe dirnensies by wanneer die bredr konteks 

by die twee verse in gedagte gehou w rd .  Albei tekste se plasing is nA die 

sondeval. Jak 3:9 se plasing is w k  nog nA die korns van die Here Jesus 

Christus. Dit bring die skepping, sondeval, versoening en verlossing (Louw, 

1999:186) van die mens as beeld van God duidelik in die oog. 

Maar die mens in die Wee tekste (Gen 9:6 en Jak 3:9) sluit ook die mens in 

wat niks met God te doen wil h i  nie. Nie-Christene as die beeld en gelykenis 

van God w r d  ook in die tekste veronderstel (Erickson. 1996313). 

As sodanig is hierdie tekste dus 'n herinnering dat niemand die mens mag 10s 

dink van sy oorspronklike skeppingsdoel nie en ook dat die mens in sy 

mensheid in die konteks van God se heilsplan staan (Berkouwer. 1975:59 

vergelyk ook Heyns. 1981:125 en Louw, 1999:186). 

Vir die berader en die soeker is die feit dat die mens as beeld van God nie 10s 
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gesien kan word van God se heiispian nle, 'n groot rnotivering en vertroosting 

in die beradingsproses: beeld van God-wes beteken dat die rnens verbonde 

bly en is aan God (Van Wyk, 1992:ll). 

Die effek van die sondeval op die mens as beeld van God 

Dle belangrlke vraag vlr Bybelse beradlng aan soekers, korn nou na vore 

Watler effek het d ~ e  sondeval op dle mens as beeld van God? 

In sy komrnentaar op Gen 126  s6 Calvyn (1979a:95) dat daar tog trekke van 

die beeld van God in die mens oorgebly het (vergelyk ook sy komrnentaar op 

Jak 3 9  [Calvyn, 1979c:323]). 

Ondanks die feit dat Calvyn oral (vergelyk maar net die kommentaar op Gen 

1:26 [Calvyn, 1979a:95]) die beeld van God op die hele mens betrek sonder 

die uitsluiting van enige deel van die mens, kom 'n mens in sy taalgeb~ik sws  

dit in die vorige paragraaf na vore korn, tog nog agter dat hy die neiging het om 

die beeld van God te sien as 'n eienskap of eienskappe in dle rnens. Daar is 

ai voorheen (vergelyk Hoofstuk 2.2.2.2.1) aangetoon dat die beeld van God nie 

bloot in die mens is nie, maar dat dle mens is beeid van God geskape is 

(vergelyk ook Helberg, 1980:21). Deur konsekwent so te praat. w r d  die 

gedagte dal die volledige mens baeld van God is, versterk en vasge16. 

Vriezen (1977:447) gaan uit van die standpunt dat die beeld van God in die 

mens nie verlore gegaan het nie en oak nie vermink is nie. Hy voer dit aan up 

grond van die leit dat die heia Ou Testament konsekwent van die beeld van 

God praat sonder om iets te kenne te gee van die deformasie of verminking 

daarvan. Dit bewys volgens Vriezen (1977:447) dat die beeid van God in die 

mens nie die toestand van reg l e w  voor God aandui nie, maar dat dit die 

verhouding aandui waarin God die mens met Hornself geplaas het. Berkhof 

(1963:66) stel ook dat die sondeval nie die mens se menswes - selfs nie 

gedeeltelik nie - aangatas het nie. 

Net soos Vriezen (hierbo) beskou Taljaard (1976:159) die beeld van God as 
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iets in die mens. Maar anders as Vriezen, st. hy dit dui op iets in die mens wat 

met die sondeval verlore gegaan het (Taljaard, 1976:158). Die totale 

verdomnheid van die mens beteken vir Taljaard (1976:159) dat die beeld van 

God in die mens totaal verlore is. 

Taljaard (1976:159) merk op dat die mens ten spyte van die beeld van God wat 

totaal verlore is, 'n religieuse wese bly. Met ander woorde: die mens is steeds 

in 'n gerigtheid nA of G g  van God (Van der Walt. 1989:148). Dit is juis hierdie 

wesenskenmerk wat vir Van der Walt (1997:159), Vriezen (1977~447) en 

Berkouwar (1975:1'35) vooropstaan by die mens as beeld van God. 

Die leerstuk van die totale verdorvvenheid van die mens wat in die Bybel 

duidelik geleer word, kan en mag nie misken word nie. Helberg (1980:35) toon 

baie duidelik aan dat die mens totaal verdonve is deur onder andere te verwys 

na Ps 14:2,3; 143:Z; Spr 20:9 en Pred 7:20 (vergelyk ook Rm 3:23 en 512). 

Hierdie leer word ook vemord  in belydenisskrifte soos die Dortdse leerreals 

(Hfst. 3 & 4:l-3) teenoor die Armin~aanse uitgangspunt dat die mens in homself 

genoeg deugde het om uit homself te kan kies vir die Here en teen die sonde 

(vergelyk ook Heidelbergse Kategismus, Sondag 3, vla 8). Berkouwer 

(1975142-144) toon duidelik aan dat die Skrif geen relativering van die totale 

verdomnheid van die mens leer of duld nie. Daar is niks in die mens self wat 

hom kan verlos van die effek van sonde op sy totale menswees nie. 

Die vraag is of 'n mens hierdie leer van totale verdorvvenheid van die mens kan 

leer en nog steeds staan op die slandpunt dat dit nie die beeld van God geraak 

het of selfs gedeeltelik aangetas het nie. 

Een ding is duidelik in Gen 9% en Jak 39: dat die beeld van God, dit M I  s& die 

mens se rn8nswees. nie verlore gegaan het nie (Van Wyk, 1992:ll; vergelyk 

Erickson. 1996:513). Maar bloot die feit dat daar in die Nuwe Testament op 

verskeie plekke staan dat die mens as beeld van God herstel moet word, dat 

die nuwe mens geskep word na die beeld van God, beteken dat daar 'n 



aantasting was van die mens as beeld van God (vergelyk Hoofstuk 2.2.2.7). 

Berkouwer (1975:119-147) toon aan dat die beeld van God totaal verlora 

gegaan het. Anders as die meeste van die protestantse denkers wat Durand 

(1982:159.160) noern, wat die oorblyfsels van die beeld van God in die mens 

verklaar vanuit die rnens self, verklaar Berkouwer (1975167) dat d~e  totale 

verdorwenheid van die mens vra vir die algehele genade van God. Daar kon 

dus nie iets in die rnens wrgebly het uit d!e goedheid van die rnens self nie, 

maar die handhawing van die mens as mens moet aan die genade van God 

toegeskryfmrd (vergelyk Durand, 1982:160.162 en Van Wyk, 1992:12). 

Die belang hiervan vir Bybeise beradlng is wesenlik. Dit bring die berader en 

soeker opnuut onder die besef van totale afhanklikheid teenoor God. Daar is 

niks wat mens kan doen in eie krag nie. Alles is van God. Dit sluit die mens se 

potensiaal, wil, ernosie, verstand - kortorn: die hele mens in (vergelyk Jh 

15:5l. 

'n Man behoort nie iets op sy kop te sit nie. Hy is 

, die beeld (E~KWV) en sieraad van God, maar die 

van die man. 

Saam met Jak 3 9  (vergelyk Hoofstuk 2.2.2.3) is lKor 11.7 die enigsle tekste in 

die N m  Testament wal die frase: beeld van God bevat met verwysing na die 

skepping (Erickson, 1996:497). 

Be rkowr  (197574, voetnoot 19) stel dat Paulus nie met hierdie teks (1Kor 

11:7) die Bartiaanse siening ondersteun dat die beeld van God opgaan in die 

man-vrou verhouding nie. Die teks en konteks v e w s  en stew wl op Gen 

1:26.27 en hanleer ook die terrne man, vrou en beeld van God, maar dit is om 

die onderskeid tussen man en vrou aan te loon. Hierin is Berkouwer 
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eenstemmig met Calvyn (1984:293) wat verklaar dat hier in die leks staan dat 

die man die beeld van God is en die vrou hiervan uitgesluit is, betrekking het 

op die politieke (siviele) orde. Morris (1983:153) dui eweneens aan dat daar 

nie hier onderskeid tussen die geslagte gemaak word nie, maar dat die vrou se 

verhouding tot haar man hier ter sprake is. Dit gaan oor die orde binne die 

huwelik as sodanig. 

Soos reeds aangetoon, is man en vrou gelykelik as beeld van God geskape 

(Gen 1:27) en daarom kan albei, man en vrou, wat die reddende en 

heiligmakende genade van God betref, gelykelik in dieselfde intieme 

gemeenskap met God wees (MacArthur. 1984:258; vergelyk ook Bruce, 

1971:105). 



Julle gees en gedagtes moet nuut 

word; lewe as nuwe mense wat as 

die beeld van God 

( ~ b v  Kaivbv bv9ponov TOV K ~ T Q  8 

EOV) geskep (KTLUBCVT~) is: lewe 

volkorne volgens die wil van God en 

wees heilig. 

Soos ons die beeld ( ~ i ~ b v a )  van die 

stoflike mens was, sal ons ook die 

beeld ( ~ i ~ o v a )  van die hemelse 

Kol 33b-10: 

Julle het met die ou, sondige men5 

en sy gewontes gebreek en leef noL 

die lewe van die nuwe mens, wat a 

hoe meer vernuwe w r d  na die beelc 

(drbva) van sy Skepper en tot die 

volle kennis van God. 

Deur die krag waarmee Hy alles aan 

Homself ondemrp, sal hy ons 

nederige liggame verander 

( p ~ ~ a o x q l a ~ i o ~ r )  om soos 

(uirppop@v) sy verheerlikte liggaam 

te wees. 

Hierdie tekste, soos al die ander in die Nuwe Testament wat hieronder volg 

waarin die frase: beeld van God voorkom, het te doen met dit wat die gelowiges 

besig is om te word deur en in die proses van heiligmaking (vergelyk Erickson. 

1996:497). 

Volgens Ef 4:24 word die nuwe mens beskryf as iemand wdt ooreenkomstig 

( T ~ V  Ka'ra) God geskape is. Kol3:gb-10 beskrywe die nuwe mens as 'n mens 

wat vernuwe word tot kennis na die beeld ( ~ i ~ 6 v a )  van sy Skepper. Volgens 

albei hierdie lekste is daar sprake van die mens wat nuut gemaak word 

ooreenkomstig die beeld van God. 



By albei hierdie tekste (Ef 4:24 en Kol 3:lO) word die nuwe mens eksplisiet 

teenoor die ou mens (Ef 4:22 en Kol 3:9) gestel. Die ou mens wat sleg is vmrd 

gestel teenoor die nuwe mens wat goed is, geskape na die beeld van God 

(Hendriksen, 1979a:214). Hierdie nuwe mens wat geskep is ( ~ ~ i o 8 h a  - 

aoristus) (Ef 4:24) is tipies 'n eenmalige handeling, maar saamgelees met die 

onmiddellike konteks, di8 van die afl6 van die ou mens en die beklee met die 

n w  mens, dui dit op 'n voortdurende proses waarvan die resultate a1 

sigbaarder word in die lewe van die nuwe mens (vergelyk Hendriksen, 

1979a:113-114). sodat God se doel as Skepper uiteindelik bereik w rd ,  dit is 

om gelykvomlig te wees aan die beeld van Christus (Grundmann, 1975788). 

Dat hierdie transfomasieproses die mens in sy wese verander kan gesien word 

in Fil 3:21. Hiervolgens vind omvorming of transformering ( p c ~ a o ~ q ~ a ~ i o € r )  

van die mens in Christus plaas om soos (dppop+ov) Christus te wees. 

&ppop@v beteken hier (in Fil 3:21) volgens Martin (1983:164) om te deel in 

die natuur van die verheerlikte liggaam van Christus, 'n deelhb aan die lewe en 

inherente kwaliteite van daardie liggaam om waarlik en volkome lewend te 

wees in die Here. 

Die proses gebeur deur die werking van die Heilige Gees wat die lewe gee 

(2Kor 35; Rm 8:10,11 en 1Kor 15:45vv.). Louw (1999:205) beskou die nuwe 

mens as pneumatiese mens, dit wil sB: iemand wat die /ewe vanuit die nuwe 

geestelike pecspektief kan beoordeel, venuif die leringe van die Heilige Gees 

wat korreleer met die inhoud soos vervat in die Persoon en Gees van Christus 

(1Kor 2'13-16). Dit is duidelik dat die Heilige Gees die nuwe mens in sy 

konkrete situasies plaas voor Christus (vergelyk Jh 14:26). Die Heilige Gees 

wil as Bnder Tmoster (Jh 14:16.17) niks anders doen nie as om Christus en sy 

wil duidelik voorop te stel in die hart en gedagtes van die nuwe mens. 

Wanneer die Heilige Gees s6 werk, ontstaan daar tekens van die herstel van 

die mens as beeld van God, van God se bedoeling met menswses (Berkhof, 

1963:103; Grundmann, 1975:788). 



Hwhrok 2 Bybeire nglmg*ysers vri h maosbsrkourng 

Volgens Kol 330  word ook van die nuwe mens gepraat wat vernuwe word na 

die beeld van sy Skepper tot kennis van God. Die feit dat dit die nljwe mens is 

wat geskep word, dui op 'n nuwe skepping na analogie van die skepping van 

die mens in Gen 1 (Hendriksen, 1979b:151). 

Op grond van 1Kor 1549 is die skepping van die nuwe mens dus nie bloot die 

herstel van die mens om te wees soos die eerste Adam voor die sondeval nie 

(Hendriksen. 1979b:151: Knouwds. 1989:35.36; Konig, 1994:34). Hierdie 

waaheid word deur Bruce (1971:153) opgesom in sy verklaring van 1Kor 

15:49: 

The Crsatork purpose, that man should be made in His 

image (Gen 1.26) is seen to be realized when the heirs 

of the new creation bear the image of the man ot 

heaven, who is liimself the image of God (2 C. 44). 

Die wat Hy lank tevore verkies het. 

het Hy ook beslem om gelykvormig 

(ouppb&ow) te wees aan die beeld 

(ELKOYOS) van sy Seun, sodat sy Seun 

baie broers kan he van wie Hy die 

Eerste is. 

2Kor 3:l8 

Ons almal weerspieel die heerlikheid 

van die Here, want die sluier is van 

ons gesig af weggeneem. Ons word 

al meer verander om aan die beeld 

(ei~bua) van Christus gelyk te word. 

Die heerlikheid wat van ons uitstraal, 

neem steeds toe. Dit doen die Here 

wat die Gees is. 

Volgens hierdie tekste is die werk van die Heilige Gees (2Kor 3:IB) die 

uitvoering van God se plan (Rm 829) in en met die mens. Die konteks van Rm 

829 praat van die nuwe eskatologiese skepping deur God wat sy doel bereik 
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wanneer gelowiges gelykvormig (konform) gemaak word aan die beeld van 

Christus (Lotter. 1993:75; Grundmann, 1975788). Die doel waarvoor God die 

mens uitgekies het, is nie bloot om uiteindelik hemel toe te gaan nie, maar om 

ornvom te w r d  na die beeld van God (Hendriksen, 1980:282,283). Volgens 

Rm 829 ward hierdie bestemming van die mens bereik in Christus deur aan 

Hom gelykvomlig te word (vergelyk Berkouwer, 1975:112). 

2Kor 3:18 verduidelik iets van die pad van hierdie herstelproses om 

gelykvormig te word aan die beeld van Christus: 

Die herstelproses vind plaas deur (in die Woord) die heerlikheid van die Here 

Jesus Christus te sien skitter (2Kor 3:18; vergelyk Loner, 1993:75). Sodoende 

spieel iets daarvan teen die gelowige aan - gelowiges aanskou dit - en cak 

weg van gelowiges af - gelowiges weerspieel dit (Lotter, 1993:73; vergelyk 

ook Barnes, 1975:64). Volgens 2Kor 3:18 word die gelovvlge mens net soos 

Moses blootgestel aan die heerlikheid van God (Bruce, 1971:195). Dit is 

onmoontlik om nie daardeur - al meer en meer - omvorm te word deur die Gees 

nie (vergelyk Hughes, 1982:118). Calvyn (1979a:187) sB dat die Heilige Gees 

die beeld van God opnuut op die mens afdruk om die heerlikheid van God 

bietjie vir bietjie deur die hele lewe heen duideliker en duideliker sigbaar te 

maak. Louw (1999:lE) sien hierdie proses om uitdrukking te gee aan die 

heerlikheid van God dhhrin dat die mens die heilswarklikheid as 

versoeningswrklikheid konkreet die gestalte van versoening, hoop en vrede 

moet gee in verhoudings. 

Om die heerlikheid van God al duideliker sigbaar te maak soos wat so pas 

aangetoon is, is 'n proses waardeur die Heilige Gees die mens telkens opnuut 

bews  maak van (herinner aan) die Here Jesus Christus (Jh 14:26) om die 

mens daardeur die betekenis van sy oorspronklike posisie as geskapene na 

die beeld van God te laat raaksien (Hughes, 1982:119). Anders ges8: 

Christus as beeld bring die mens terug na syhaar oorspmnhlike 

funksiebestemming, naamlik om God te verteenwoordig (Louw, 1999:186). 



Lotter (1993:75) s6, nadat hy op grond van ZKor 3:18 aantoon dat daar 'n 

besondere band tussen die werk van die Heilige Gees en Christus is, dat die 

Heilige Gees mense verander om soos Christus te lyk 

2.2.2.7 2Kor44, Kol 1% en Heb 1 3  

Hulle is die ongelowiges wie se 

verstand deur die god van hierdie 

Gre ld  verblind is, sodat hulle die lig 

van die evangelie nie kan sien nie. 

Dit is die evangelie van die 

heerlikheid van Christus, wat die 

beeld (E~KWV) van God is. 
L 

I Heb 1:3 

KO/ 1:15 

Die Seun is die beeld ( E ~ K ~ v )  van 

God, van God wat self nie gesien kan 

word nie. Die Seun is die Eerste, 

verhewe bo die hele skepping. 

Uil Hom straal die heerlikheid van God 

en Hy is die ewebeeld ( ppamp)  van 

die wese van God. Hy hou alle dinge 

deur sy magsword in stand Nadat Hy 

die reiniging van sondes bewerkstellig 

het, he1 Hy gaan sit aan die regterhand 

van die Majesteit in die hoe hemel. 

Soos pas in die vorige paragraaf (Hoofstuk 2.2.2.6) gesien, fokus die w r k  van 

die Heilige Gees in die mens op Jesus Christus wat die beeld van God is 

(vergelyk onder andere Jh 14:26). 

Calvyn (1979b:197) s6 in sy kommentaar op ZKor 4:4 dat Jesus Chrislus die 

beeld van God is. nie om primer daardeur te s6 dat die Vader en die Seun van 

een en dieselfde wese is nie, maar ter wille van die mens, omdat Christus die 
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Vader by die mens verteenwordig. Dit beteken dat die mens deur Christus die 

Vader kan ken soos duidelik blyk uit Jh 14:6,7 (as julle My ken, sal julle Horn 

ken) en ook Jh 14:9 (As julle My gesien het, sien julle die Vader. [Tasker, 

1983b:71; vergelyk ook Kittel, 1976:395]). Volgens Jh 1:18 kom Jesus 

Christus se verteenwordiging van God by die mens nog duideliker na vore: 

Niernand het Gcd ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wa! die naaste 

aan die Vader IS, di6 het Horn bekend gernaak.. 

Die gedagte dat Jesus Christus, wat een in wese is met die Vader, die 

onsigbare Vader kom sigbaar maak (openbaar), is ook onderliggend by Kol 

I : I 5  (Hendriksen. 1979b:71; Grosheide, 1974:60). 

Hierdie selfde gedagte word verder verduidelik in Heb 1:3 - Jesus Christus laat 

skyn die haerlikheid van God soos die skitterende hgstraal vanuit 'n helder lig 

(Bruce, 1981:5). Hoewel 'n ligstraal soos dit in die beeld hier gebruik word. 

onpersoonlik is, is die een saak wat die skrywer van die Hebreerbrief baie 

duidelik w i  stel dat die heerlikheid van God gesien kan word in Jesus Christus 

(Guthrie, 1983:67; vergelyk in die besonder ook Jh 1:14). Wilckens 

(1979:421) het dieselfde fokus as hy aantoon dal die b e e  dele van Heb 1:3a 

parallel staan met mekaar (eie beklemtoning): 

Net soos die heerlikheid regtig in die skittering of refleksie gelee is, so is 

die w s e  ( h w ~ d o r s )  van God werklik in Christus wat Sy afdruksel (xapamjp) 

is, sigbaar (Bruce, 1981:6). Die wo rd  ~aparrrjp benadruk, nog meer as r ix l jv  

(byvoorbeeld volgens Kol 1:15), dat Christus die beeld van God is (Bruce, 

1981:6). Hlerdie wo rd  ewebeeld ( xapamp)  wat net op hierdie plek g e b ~ i k  

w r d  in die N u w  Testament (vergelyk Bauer, 1979:876), dui op die stempel 

waarvan munte geslaan IS, of wat in was afgedruk is waarrnee br iew verseel is 

(Wilckens, 1979:418). Hoewl  dalk van die verwysing na 'n sternpel en die 



afdmksel afgelei kan word dat daar afstand tussen die w e  sake is, biyk dit 

duidelik uit die paralieile konstruksie (Heb 1:3) soos dit hierbo verduidelik is, 

dat daar nib afstand is tussen God en Christus nie - hulle is in wese Ben 

(Guthrie, 1983:66). Hieruit is dit duidelik dat wanneer die Seun, die beeld van 

God, volgens Kol 1:15 as die eerste in die hele skepping geteken word, dit nie 

beteken dat ons Here Jesus Christus gelykgestel word met enige ander 

geskape wesens nie, maar dat dit beteken dat Hy onvergelykbaar is 

(Hendriksen, 1979b:72). 

Die vorige paragraaf (vergelyk Hoofstuk 2.2.2.6) het aangetoan dat Christus vir 

die mens die Wegwyser of Middelaar is om beeld van God te kan wees. 

Hierdie paragraaf het aangetoon dat Christus dit kan doen omdat Hy self beeld 

van God is (vergelyk Konig, 1994:39). Hy is wesenseen met die Vader: self 

God. Die volgende paragraaf (vergelyk Hoofstuk 2.2.2.8) het ten doel om te 

verkiaar wat die menswording van Jesus Christus, wat tegelyk God is, inhou vir 

die mens as beeld van God. 



2.2.2.8 Fil 2:6-8 en 1Jh 3:2 

Fil 2:64 is van belang om die beeld van God-wes reg te verstaan. Dit dra by 

tot die volledige Christologiese begronding van menswees. 

Hy wat in die gestalte (pop$$) van 

God was, het sy bestaan op 

Godgelyke wyse nie beskou as iets 

waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 

maar Hy het Homself verneder deur 

die gestalte (popmjv) van 'n slaaf 

aan te neem en aan mense gelyk 

(bpot6pa~t)te word. En toe Hy as 

mens (oxIjpaTl)verskyn het, het 

Hy .... 

Die wo rd  pop+fi beteken min of meer dieselfde as die sinonieme Griekse 

vmorde: &SoS en ox fpo  ( L o w  & Nida. 1988:586,587, Behm. 1975a:743). 

Behm (1975a:749) trek die lyn deur die hele Skrif as hy sB dat die teomorflese 

blik op die mens in die Bybel baie belangriker is as die antropomorflese blik op 

God. Hierdie stelling sluit aan by die van Von Rad (197'3391) waer, op grond 

van die skeppingsverhaal in Genesis, geredeneer word dat die mens as beeld 

van God, nie ruimte leat vir die spekulasie oor G6d se vorm of liggaamlikheid 

nie, maar primer om die m6ns as skepselvan God. Dit gaan dus oor die mens 

in sy verhouding tot en afhanklikheid van God. In verwysing na onder andere 

Fil 2:74 m a r  staan dat Chrislus Jesus Homself verneder het deur aan ons 

gelyk (bportjparr) te w rd ,  toon Berkouwr (1975:95) aan dat die mbns die 

verfrekpunt van die stelling vorm. 

Geliefdes, ons is nou reeds kinders 

van God. Dit is nog nie geopenbaar 

vat ons sal w e s  nie, maer ons w e t  

dat, wanneer Jesus kom, ons soos 

Hy (airre t06p~Ba) sal wees. Ons 

sal Hom sien soos Hy mrklik is. 



Berkouwer (1975:95) verduidelik: 

It is man's real siluation which determines the mode of 

expression; man's lost and fallen state; and it is imm 

thls situetlon, in which man's fallen condition is 

impressive real;&, that Scripture points to the Word 

becoming flesh peklemtoning oorspronklik). 

Hendriksen (1979b:104) toon aan dat die begrip gesfalte (pop+@ volgens Fil 

216 (en 7a) dui op die innerlike, wesenlike en blywende natuur van mense of 

dinge en staan teenoor die begrip gedaank ( n x f i ~ a ~ i )  in Fil 2 8  (1953- 

verlaling wat v7b in die 1983-verlaling is) wat 'n uiterlike, toevallige en 

vewlietende voorkoms of verskynsel aandui (vergelyk ook L o w  & Nida, 

1988:586). In die wisselwerking van die blywende en veraygaande 

betekenisonderskeidings van hierdie twee begrippe is dit duidelik dat die Here 

Jesus Christus waadik m6ns gevrord het (aangedui deur v o p $ ~ )  en dat Hy 

waarlik God gebly het~ 

Die deurslaggewende betekenis hiewan vir die mens as beeld van God, vrord 

saarngevat in Heb 2:14-17 (vergelyk Berkovwer, 1975:95): 

AangesIen hierdie kinders mense van vlees en bloed is, he! Hy ook 

net soos hulle mens geword 

D;t he! Hy gedoen 

om deur sy d d  di6 een wa! mag hef oor die d d ,  di! is 

die duiwel, te vernietig en 

om hulls wa! uif vrees vir die d d  hulle heie /ewe lank in 

slawerny was, te bevv .  

Di! is duidelik da! di! vir Hom nie om die engele gaan nIe, maar om 

die nageslag van Abraham. 

Daarom moes Hy in elke opsig aan sy broers gelyk woM, 

soda! Hy 'n barmhartige en getroue Hoepipnester voor God 
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kon wees om die sondes van die volk fe versoen (ele 

beklemtonings) 

Jesus Christus het mens geword sodat d;e nageslag van Abraham vrye en met 

Godversoende mense kan wees. 

Jesus Christus het dus werklik mens geword. Nie soos Adam voor die 

sondeval nie, ook nie soos Hy dit nou het in die hemel nie en ook nie soos Hy 

die menslike natuur sal openbaar met en na sy wederkoms nie (Fil 321) - maar 

Hy het aan die in-sondegevalle-mens gelyk geword met die las van die sonde. 

maar sonder die sonde (vergelyk Jes 53:2 en Heb 4:15) (Hendriksen, 

1979b:iiO). Hy het ookwaarlik God gebly. Op dB rnanier kon Jesus Christus 

werklik Middelaar wees tussen die mens en God. 

Die betekenis hiervan is, soos Konig (199439) dit stel, dat Christus wat die 

beeld van God in absolute sin is - die beeld wat die mens veronderstel is om 

te wees - kom vertoon het. Hy heg hieraan die betekenis dat die mens moet 

verwys na die leva van Christus (op aarde) om te sien wat die inhoud van 

liefde, geduld, dankbaarheid, ensomeer behoort te w e s  (Konig, 1994:39). 

Hierdie gedagtegang kolTeleer met dib van Hendriksen (1979b:i 13): hy dui in 

sy kommmentaar op Fil 2:3-12 daarop dat die oproep volgens Fil 2:3-12 vir die 

mens wsenlik is om om dieselfde te doen as wat Jesus Christus gedoen het. 

naamlik om nederig te w e s  soos Hy was. 

Hierdie oproep verkry volgens 1Jh 3:2 'n voortgaande, eskatologiese 

betekenis. 

Die sekerheid van kindwaes, wat deel uitmaak van die homiletiese doelwit van 

1Johannes (vergelyk Coetzee, 1990:201), is die uitgangspunt by 1Jh 3 2  en 3. 

Soos reeds aangetoon in Hoofstuk 2.2.2.2 kan kind-van-God-wes ook dien as 

'n metafoor om die beeld-van-God-wees te verduidelik. Jenni (1978:455) sC 

dat 1 Jh 3:2 die eskatologiese teenpool van Gen 5:3 vorm. in Gen 5:3 staan dat 

Adam die pa geword het van Set, sy beeld, een soos hyself (letterlik: soos sy 



gelykenis - nLlr3). Dis nogeens 'n illustrasie dat beeld-wees, verbind word 

aan kindskap. Die blote nadoen van Christus word verbind met kindskap in die 

sin om soos Hy te wd6s ( a f i ~ c  io6~cOa)  en het volgens Berkouwer 

(1975:lOZ-103) ailes te doen met die wonder van nuwe geboorte (1Jh 3:9) 

waardeur die lewe van die rnens veer en opnuuc die beeld van God kan laat 

skiller. 

Die verwagting om soos Hy te w e s  en om Hom te sien soos Hy wrkiik is, het 

implikasies vir die n6u se bestaan as kind van God. Dit beteken dat die mens 

wat aan God behoort homself rein sal hou soos Jesus Christus rein is (1 Jh 3:3 

en 1Pt 135). in die lig sal l e w  soos Hy in die lig is (1Jh 1:7). regverdig sal leef 

soos Hy regverdig is (1 Jh 3:7) en volrnaak sal lewe soos ons hemelse Vader 

volmaak is (Mt 548). 

Die saak is duidelik: vir die mens om beeld van God te wes,  soos wat Sod dit 

bedoel het, bring God in sy groot liefde en genade, die mens in 'n Vader-kind 

verhouding met Hom deur Christus en die kragtige werk van die Heilige Gees. 

Kbnig (199440) stel dit in ander vaorde as hy se dat Christus die rnens maak 

om soos Hy te wees - herstel om weer beeld van God te wees - deur die 

Heilige Gees. 

2.3 OORSIGTELIKE SAMEVATTING VAN ANDER TERSAAK- 

LIKE BYBELSE TERMINOLOGIE OOR DIE MENS 

Uit die voorafgaande deel van die hoofstuk (Hoofsluk 2.2) is die begrip mens 

as beeld van God reeds bestudeer. Om egter 'n voller perspektief op 'n 

Bybelse mensbekouing te kry, sal die ander terme waardeur die mens in die 

Bybel aangedui word, ondersoek rnoet word. Hierdie begrippe is reeds in die 

inleiding van hierdie hoofstuk aangedui is, en is: hart, gedagte (Grieks: vow. 
gees, siel, liggaam, vlees, uifedike mens (2Kor 436) en her l ike mens (2Kor 
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Voordat elkeen van hierdie terme agtereenvolgens aan die orde kom, word die 

volgende sake ter inleiding genoem: 

Elkeen van die bogenoemde terme wil die mens vanuit 'n bepaalde hoek 

bekyk, maar al die terme wil steeds die hele mens aandui. Dit is belangrik 

dat Heyns (1981:119) s@ dat die Skrif telkens met elkeen van die 

bogenoemde begrippe niks meer wil doen nie as om die aandag te vestig 

op 'n besondere aspek van of 'n perspekfief op die mens waarin die eintiike 

en die wesentlike van die menswees op 'n bepaaide wyse tot uitdrukking 

kom of aangetoon kan word. Die konteks van hierdie begrippe in die Bybel 

dui byna sonder uitsondering daarop dat elke sodanige begrip die hele 

mens in die oog het (Gousmen, 1998:317; Berkowr,  1975:31; vergelyk 

ook Ladd, 1979:457). 

Daar kan dus nie op grond van verskillende Bybelse begrippe afgelei word 

dat die mens uil h e ,  drie of meer dele bestaan nie of dat daar sekere dele 

of dimensies van menswees die een en al van die mens is nie. (Vergelyk 

ook Welch, 1994:29.) 



HoofNuh 2: Bybebe ogtmpxyserr vir n mensbeshouing 

2.3.2 Die begrip hart 

2.3.2.1 In die Ou Testament 

Volgens die Ou Testament is die hart die sentrum van die bewstelike, 

ernosionele en redelike funksies en is dit ook die kenbare en toeganklike 

orgaan ( L o w  1999:204). Spr 4:23 is sprekend in die verband: 

Wees veml venrgl~g met wat in jou hart omgaan. wan1 

dit bepaaljou hele /ewe (eie beklemtoning) 

Die oorgrote meerderheid van die velwysings na harf (3??) in die OU 

Testament v e w s  na 

bf die innerlike, niematerieie natuur van die mens 

. 6f een van d ~ e  drie tradisionele persoonltkheidsfunksies van die mens, 

naamlik: 

emosie (bv. vreugde - 1Sam 2:1, liefde - Rigt 16.15, stomgeslaanl 

beswyk van vreugde - Gen 4526, vertroos te wees - Jes 40:2) 

. denke (Luc, 1997:750. vergelyk Ex 7:23 en ook 2.3.1.2.1 hieronder) of 

. wil (bv. 'n besluit wat as 'n hartsgesteldheid beskryf m r d  - 2Kron 12:14, 

die harte van die Sigerniete wat Abimeleg wil voig - Rig 9:3) (Bowling, 

1980:466-7; vergelyk ook Baurngartel, 1976.605-607). 

Bowling (1980:466) verduidelik verder dat die velwysings na hart om die 

innerlike mens aan te dui enersyds kan dui op die teenstelling van versteekie 

aspekte van menswees met sigbare aspekte van menswses (Spr 27:19; HI 

52). Andersyds dui dil op die mens se natuur en karakter in sy totaliteit, beide 

innerlike (versteekte) en uiterlike (sigbare) aspekte (vergelyk IKon 8:23; Ps 

9:2). 
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2.3.2.2 in  die Nuwe Testament 

By Paulus dui die begrip hart op die innerlike aspek van menswees in 

teenstelling met die uiterlike en sigbare (Ladd, 1979:475). 

. Ware besnydenis is 'n saak van die hart en nie van die vlees nie (Rm 2:29). 

God ondersoek die bedoeling van die hart (Rm 8:27). 

As psigologiese term beskryf L o w  en Nida (1988:321) die begrip hart as die 

kousatiewe bron van 'n mens se psigologiese l e w ,  met spesiale klem op die 

mens se denke. 

Ladd (1979:475476) gee 'n Bybelsbegronde en oorsigtelike beeld van wat hart 

in die Nuwe Testament en by Paulus beteken: 

- Die hart is die setel van die emosies - goed of sleg. Die hart kan bose 

dinge begeer (Rm 1:24), maar Paulus kan ook sB dat sy hartsbegeerte is 

dat sy volk tot bekering kom (Rm lo:?). Hy beleef pyn in sy hart omdat 

hulle die Here Jesus Christus velwerp het (Rm 9:2). Wanneer Paulus in 2 

Kor 7:3 pleit dat die Korintiers hulle hart moet oopmaak vir hulle, bedoel hy 

dat hulle liefde teenoor horn moet betoon. 

. Hart kan ook dui op die mens se intellektuele aktiwiteit. Die hart van 

goddelose mense verstaan nie (Rm 1:21). 

Hart is die setel van die mens se wil. Die hart kan horn verhard (Rm 2:5) of 

die mwntlikheid bestaan om te w i  doen wat God v.4 (Rm 6:17,18). 

Die hart is w k  die plek m a r  die etiese bewrdeling van dinge berus. Selfs 

mense wat God nie ken nie, w e t  om te onderskei tussen reg en verkeerd, 

omdat die eke van die wet in hulle hart geskrywe staan (Rm 2:14,15). 

. Hart is die setel van die refigieuse ervaring by die mens. Gousmett 

(1998:316) dui ook die hart aan as die religieuse sentrum van bestaan. Dit 
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is die hart wat die Heilige Gees as waarborg van wat ons nog sal verkry, 

ontvang (ZKor 1:22). Christus w o n  deur die geloof in die hart (Ef 317). 

Hierbenewens haal Louw (1999:204) Rm 10:10 aan om aan te toon dat die 

hartdui op die totale mens se gerigtheid op God. 

Ridderbos (1978:126. 127) omskryi die begrrp hart in die Nuwe Testament en 

by Paulus as hy se dat die hart die begrip is wat 

bij uitstek he1 mnslijk L aanduidt, in zijn denken, 

affecten, streringen, bedissingen, zowel in zijn 

YemoUdlilg tot God als tot de hem omringende wereld. 

Het hart (wordl) uitdrukkel~k met God in vedand 

gebmcht, in die zmn, dat God Zich door zijn openbaring in 

of aan het menselJk had als het centrum van het 

menslUke kstaan betuigt ... zo is ook drl hart het subject 

van het anhvoord, dat de mens op deze openbaring 

geeft, hetrijpositiel, hetzij negatief. 

Vanuit die verstaan van die hart as religieuse wr te l  of as sentrurn van 

bestaan, praat Gousmett (1998318) van die self in relasie tot God en dat die 

self, die skepsel wat God gevorm het, funksioneer vanuit die kern. Ook Venter 

(s.J.:~) stel dat die ek, wal 'n belangrike begrip in die psigologie en die psigiese 

l e w  van die mens is, in Bybelse terme omskryf kan word as die hart van die 

mens. Dit lyk asof hierdie gedagte 'n vertrekpunt vir die ponering van 'n 

Bybelse persoonlikheidsteone kan wees (vergelyk Meyer, 1993a:3-5). 

2.3.3 Die begrip denke 

Hierdie begrlp is baie nou verwant aan die begrip hart in die Bybel (Louw. 

1999:204). Dit w r d  al duidelik uit die verduideliking van die begr~p hart in 

2.3.2.1 en 2.3 2.2 hierbo, rnaar sal aangetoon word in 2.3.3.1 hieronder. 
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2.3.3.1 In die Ou Testament 

Die begrip word in die Ou Testament ondervang deur die begrip hart (3$? ) wat 

in die Ou Testament die setel van verstaan of denke is (Luc, 1988:750; 

Goetzmann, 1978:124) Bowling (1980:467) toon aan dat die denke-funksies 

van die mens ook aan die hart toegeskryf kan word; trouens dat die wo rd  

soms in wese as sinoniem vir denke gebruik kan word (Louw 8 Nida, 1988:321; 

vergelyk ook 2Uon 9:23). Om nie aandag te gee nie of nie ter harte te neem 

nie, is die bedoeling volgens Ex 7:23. Volgens Gen 6:5 sien die Here dat die 

versinsels wat die mens se hart bedink sleg is. 

2.3.3.2 In die Nuwe Testament 

Wanneer die begrip, vous (denke), ten opsigte van die mens gebruik word, dui 

dit die mens aan as kennende, denkende en beoordelende (kritiese) vase 

(Ladd. 1979:476; L o w 8  Nida, 1988:325). 

Die begrip dui eerstens op die innerlike orientasie of morele grondhouding by 

die mens (Behm. 1975b:952, 958). Vergelyk 'n mens di6 stelling met die 

bespreking van die begrip hart hierbo, is dit ewneens duidelik dat daar in die 

N w  Testament met hierdie begrip voortgebou w r d  op die 

betekenisonderskeidings van hart in die Ou Testament. 

Met die menslike verstand (LO&) kan mens met begrip op God se openbaring 

reageer en kan mens God ken (Louw, 1999:204). In Rm 7 is dit die denke wat 

die wet van God raaksien en dit wil gehoorsaam (Ladd, 1979:476). Dis ook die 

denke wat vwrtdurend v e r n w  of getransformeer moet word (Rm 12:Z; Ef 

4:23; vergelyk Ladd, 1979:476) om in pas te vees met die wil van God (1Kor 

2:16; vergelyk Louw. 1999:204). Daar moet dus bekering (melanoia) 

plaasvind. Letterlik beteken dit dat daar 'n verandering van die nous moet 

plaasvind (Behm, 1975b:999; Venter, s.j.:7). 

Die denke is daarom die setel van die mens se wilsbesluite en handelinge 



(optrede) (Behm, 1975b:958; Ladd, 1979:476; Louw, 1999:205). Daar 18 in 

hierdie begrip iets van die mens se verantwoordelikheid om te wil en te besluit 

en op te tree (vergelyk Louw, 1999:204). 

Ridderbos (1978:126) vat dit soos volg saam: 

Nous is eneniMs het orgaan, de mogelrjkheid aanduidf, 

waarin de mens als denkend en veranhvoordel~k wezen 

door de openbaring Gods wordt aangespmken. 

andenijds ook de omskrijving vormf van dalgene, 

waardoor hij zich ten diepste in zijn denken en handelen 

laat hepalen. 

Hierdie insigte oor die begrip denke (row) uit die Bybel is van wesensbelang 

vir die pastoraat. Dit is die nous waardeur die mens sylhaar diepste gedagtes 

en handelinge voor God kan verantvaord en op grond van hierdie selfkennis 

as nuwe mens in afhankl~kheid aan God tot sinvolle lewensverandering kan 

kom (vergelyk L o w ,  1999:205). 

Voofis is dit belangrik om raak te sien dat die begrip nous eers later onder die 

invloed van verskillende vroeg-Christelike filosofiese idees, betekenis- 

onderskeidings begin onhvikkel het wat nie in die Bybel geleer word nie (Behm, 

1975b:960). Louw (1999:204) moet as gevolg van hierdie onhvikkeling dit 

duidelik stel dat die nous nie 'n Goddelike lig in die mens is nie, maar dat dit 

die vermoe aandui om God te ken, om ontvanklik te w e s  vir God se 

openbaring. Dit is nie 'n setel van ingeskape Godskennis soos vroee Christen- 

filosowe probeer aantoon he1 nie (Behm, l975b:96O9611). 

Deur die afwysing van so standpunt soos di6 van die vroee filosowe soos 

hierbo, word die konsekwensie daarvan, dat die mens in hom of haarself die 

nodige kennis he1 om te kan verander, ook afgewys. Dat die mens tataal 

afhanklik is van God, word dan gehandhaaf. 
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2.3.4 Die begrip (menslike) gees 

lnleidend kan gese word dat die sfeer van die Gees se aktiwiteit die menslike 

sfeer is - dit is met die gees van die mens dat God se Gees Hom bemoei 

(Ladd, 1979:461). Van der Walt (1989:139) stel dit skerper en sB dat die 

mens as gees die aandag vestig op die motiverende en rigtinggewnde krag 

van sy bestaan onder leiding van die Gees van God of 'n afgod. 

2.3.4.1 In die Ou Testament 

Vanwe die wye reeks betekenisonderskeidings van die begrip ruach en ook 

omdat dit dui op 'n iets wat basies onsigbaar is, is dit moeilik om die begrip in 

een w o r d  of frase te omskryf (Van Pelt et a1.,1988:1073). Die vraag of die 

begrip bloot dui op lug of asem of dit eintlik die krag op grond van die 

bewging daarvan aandui, w r d  deur Albertz en Westennann (1979:728) aan 

die orde gestel. Van Pelt et a1 (1988:1073) 18 die klem op die energie en 

bewging as hulle aflei dat die begrip iets onsienliks voorstel om daarmee die 

aandag te vestig op die sigbare effek van hierdie onsigbare krag. 

Daarom is die begrip nil (ruah) se basiese betekenis lug in beweging (Van 

Pelt et al., 1988:1073,1074; Payne, 1980:836 - eie beklemtoning) en dui dit in 

die Ou Testament ook op asem wat op sy beurt w e r  fisieke aktjwiteit en /ewe 

by die mens aandui (Payne, 1980:836). 

Dit is belangrik om te sien hoedat God se Gees effektief en kreatief w r k  

(Baumgartel. 1975b:362-363) om te voorsien (Job 33:4), te wederbaar (Eseg 

11:19), die mens te onderhou en te begelei (Neh 9:20) en te vervul (Num 

11:25) (Payne, 1980:837). Die gees van die mens w r d  ook aangedui as 'n 

g a w  van God (Luc, 1988:750; Venter. s.j.:8). 

Uiteindelik dui n i l  met betrekking tot die mew in die Ou Testament op die 

totale niemateriele bewssyn van die mens (Payne, 1980:836). 
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Voorbeeld: Jes 26:9 - In die nag m a g  ek na U, in die mare vra ek (nn) 

na u wil. 

Van der Walt (1989:139) omskryi die gedagte van Payne hierbo deur te sB dat 

hierdie begrip dui op die hele mens - van binne na buite bekyk. 

2.3.4.2 In die Nuwe Testament 

In die N u w  Testament word die begrip aangedui deur .rrv~Cpa @neuma) 

Dit is met die mens se gees dat hy God dien (Rm 1:9), waarmee hy die vreugde 

van eenheid met die Here kan smaak (1Kor 637) en dit is die gees in die mens 

waarin hy vernuwing beleef. (Ef 4~23: vergelyk Ladd, 1979:461). Sb gesien is 

Louw en Nida (1988:323) reg in hul omskrywing van die begr~p dat dit die nie- 

materiEle psigologiese fakulteit in die mens is wat potensieel sensitief vir en 

responsief op die w r k  van God is (vergelyk ook Payne [1980:836] hierbo). Die 

begrip dui op die geestelike (spirifuao, die geestelike natuur of innerlike w s e  

van die mens (Louw & Nida, 1988:323). 

Alhoewel Solomon (1977:42) uitgaan van 'n oowereenvoudigde en 

trichonomistiese mensbeskouing (liggaam, siel, gees) en 'n hele model daarop 

bou, sien hy die absoluut deurslaggewnde w r k  van die Heilige Gees raak 

wat die mens moet begelei en bews  maak van sonde. Die gees van die mens 

reageer op en is aktief op grond van die Heilige Gees se dinamiese wark in die 

mens (vergelyk Rm 8:16: Hierdie (Heilige) Gees getuig saam met ons gees; 

vergelyk ook Rm 9.1). 

Die vraag of die mens - gelowiges en ongelowiges - gees (nvcG~a) is, vrord 

positief deur Guthrie (1981:166) beantword. Dit sluit aan by Van der Walt 

(1989:139) se opmerking dat die mens as gees leidinggewend en 

rigtinggewnd staan onder leiding van of die Heilige Gees, bf 'n afgod. Ladd 

(1979:463) dui lKor 2:11 aan as 'n kernteks as aanduiding dat alle mense 



gees het: 

Waffer mens ken die vefboqe dinge van die mens, 

behatwe die gees van die mens wat in hom is? 

Die gees van die rnens anhvoord dus op enige krag of effektiewe invloed wat 

van buite af kom. 

2.3.5 Die begrip siel 

2.3.5.1 In  die Ou Testament 

Brow (1978:679. 680) loon aan dat die begrip in die Ou Testament by verre 

die rneeste keer met @ I  (nephesh) aangedui w rd .  Die basiese 

betekenisonderskeiding is asern wat later lewe aandui en in 'n verdere 

onlwikkeling in betekenis, 'n lewende wese, 'n mens aandui (Fredericks. 

1997:l 33). Westermann (1 979:76-77) wys op 'n ander betekenisonderskeiding 

van die word, naamlik begeede of verlange. Hierdeur kan begeerleldrang na 

kos, vernietigingsdrang, begeerle weg van God af, gierigheid of verlange na 

lehensvervulling aangedui w r d .  

Op grond hiervan dui die begrip die sensitiew deel van die l e w  van die sen, 

die setel van emosies, liefde, verlange en vreugde aan (Brow. 1978:680). 

Hierin I& die verskil tussen m?l (nephesh) en nn (ruach): eersgenoemde dui 

die mens aan in sy verhouding tot ander mense en laasgenoemde dui die mens 

aan in sy verhouding tot God (Ladd. 1979:459). 

2.3.5.2 In die Nuwe Testament 

Die Nuwe Testamentiese gebwik van die w o r d  sluit baie nouer by die Ou 

Testament aan as by die ander literatuur van daardie tyd (Ladd. 1979:459). By 

Paulus spesifiek w r d  die begrip hoofsaaklik gebruik om 'n mens se lewe aan 

te dui (Guthrie. 1981:164. Ladd, 1979:460). Louw en Nida (1988:321) som die 

betekenisreikydte van die begripJlu~fi (siel) op deur te se dat dit die essensie 
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van die mens se l e w  in lerme van denke. M I  en emosie aandui. Ladd 

(1979:460) sluit byna gelykluidend hierby aan, maar verklaar verder dat + q q  

op die mens dui as lewende wse ,  as menslike persoonlikheid - kortom, dit dui 

die lewnskrag van die mens aan gesien vanuit die liggaamlike en vleeslike. 

Dis insiggewnd dat Ladd (1979:460) meld dat +qi en nmGpa, ondanks die 

baie keer dat albei na die innerlike l e w  van die mens verwys, nie onderling 

uitgemil kan word nie. 'n Rede is dat Paulus nooit van die redding van die srel 

praat nie (Ladd, 1979322) en dat, selfs a1 word +"xi in verband met die l e w  

na d ~ e  dood gebruik, daar nog steeds sprake is van die persoon (die selfl 

(Louw 8 Nida. 1988:322). Die N u w  Testament ken nie die 

betekenisonderskeiding onverganklike siel (as entileit 10s van die mens) as 

waarborg en substansie van die ewige l e w  aan die begrip siel, toe nie (Brow. 

1978:685). 

Die hoe marde wat aan die siel gegee is in die Hellenistiese filosofiese denke 

word in die Bybel nie onderslvyf nie (Guthrie, 1981:165). Daar is nie sprake 

van 'n preekstensie van die siel in die Bybelse gebruik van die begrip nie 

(Gulhrie, 1981:165; Ladd. 1979:460). 

Soos reeds elders gemeld, word die dualisme (siellgees en liggaam) en 

driedeling (siel, gees en liggaam) van die mens glad nie deur die Bybel 

onderskryf nie (Gousmett, 1998317; Van der Walt, 1989:140; Guthrie, 1981: 

165; Ladd, 1979:460; Brown, 1978:684). Daar is dus nie sprake van 

verskillende antropologiese kategoriee nie, maar slegs van verskillende 

bestaanswyses of gesigspunte (Brown, 1978:684). 

Tog is dit van betekenis dat Guthrie (1981:165) die opmerking maak dat in die 

Chrislelike leer oor die mens die kern idee w&pa  is en nie Jluxi nie. Ladd 

(1979:461) toon in verband hiermee aan dat die sentrale begrip om die mens 

mee aan te dui in die Ou Testament en die intertestamentere lileratuur ti% 

(nephesh) I J l u x ~ j  (psuchej is, maar by Paulus dit nveDpo (pneuma) is ten koste 

van J lux i  (psuche). 

52 



Hiermee word 'n ontwikkeling aangetoon wat in 'n Bybelse mensbeskouing MI 

deegl~k in gedagte gehou moet word. Dit is immers die Gees van God wat 

saam met die gees van die mens getuig. 

2.3.6 Die begrip liggaam 

2.3.6.1 In die Ou Testament 

Die begrip n g  (IiggaamJ kom nie baie voor in die Ou Testament nie (ongeveer 

veertien keer) en die konseptualisering daalvan word merendeels (23 keer) 

wergegee met die meer bekende: -fi;l? (Ladd. 1979:458). 

Die fisiese betekenisonderskeidmgs van nun dui volgens Rogers (1997:1012) 

eerstens op die organelingewande van die laer abdomen, en tweedens op die 

liggaam se uiterlike vornl. 

Van belang vir die mensbeeld in die Ou Testament, is dat daar geen 

teenstelling in die sin van onderskikking of enige vorm van dualisme, teenoor 

mql (nephesh) bestaan nie (Ladd. 1979:458). 

Die metaforiese betekenisonderskeiding van 7% (liggaam) dui op die setel 

van verskeie emosies, byvmrbeeld erotiese liefde (HI 5:4), liefde as uitdrukking 

van gehoorsaamheid (Ps 40:9b - 1953-vertaling), jammerte (Jes 16 : l l  en 

6335). verwildering by Jeremia (Jr 4:19) en droefneid by Job (Job 30:27) 

(Rogers. 1997:1013: Hamilton, 1980b:518,519). 

Dit was algemeen in die Hebreeuse taalgebruik om die liggaamsorgane 

metafories te gebruik om emosies mee aan te dui, byvoorbeeld die lewer om 

blydskap uit te druk, die n;ere vir affeksie en die ingewande/htesfine" om 

meelewing uit te druk (Hamilton, 1980b:519). 

HieNit is dit duidelik dat die Ou Testamentiese mens sonder moeite en sonder 

'n verdeeldheid of skisofrenie (vergelyk Van der Walt, 1989:156), as eenheid, 
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sigbaar- na buite - geleef he: as mens wat deur God geskape is. 

2.3.6.2 In dieNuwe Testament 

L o w  en Nida (1988:93) beskryf die betekenis van die begrip o&pa (liggaam) in 

die Nuwe Testament as die fisieke liggaam van mense of diere - dood of 

lewend. Die begrip uGpa w r d  dikwels in die buite Pauliniese geskrifle in die 

Nuwe Testament gebruik as tegniese term vir slaaf of lyk (Schweizer, 1975b: 

1057). Die mens as liggaam word geteken as stefflik (Rom 8:10.11), maar met 

die moontlikheid om te kan verander deurdat God die lewe kan gee deur die 

Gees. Juis daarom is die liggaarn nie vir immorele gedrag bedoel nie (1Kor 

6:15), maar is daar vir die Here (1Kor 6:l3) (Guthrie, 1981, 175). 

Dit is die mens as liggaam wat sigbaar leef in sy funksionering as skepsel van 

God (Van der Walt, 1989:139). Dit is die mens as liggaam wat voor God leef 

en wat Hom as liggaam disn en sal sterf en opstaan, omdat daar geen buite- 

liggaamiike lewe in die Bybel denkbaar is nie (Schweizer, 1975b:lffiZ; 

vergelyk Gousmett, 1998317). Die begrip u&pa dui op die hele mens van buite 

na binne gesien (Van der Walt, 1989~139). Gousmett (1998~316, 317) ornskryf 

dit deur te sB dat lfggaam hier d ~ e  konkrete entiteit (die mens) aandui va t  

subjektief funksioneer in alle aspekte van die werklikheid, sodat 'n mens sou 

kan s6 dat liggaamlikheid die hele wese van die mens in hierdie w2.reld is. 

2.3.7 Die begrip vlees 

2.3.7.1 In die Ou Testament 

Die basiese belekenis van die begrip lW:! (basarJ is vleis en in die Ou 

Testament word dit meestal gebruik om letterlik die vleis van rnense en diere 

aan te dui (Chisolm, 1997~779). Gerlernan (1978:377) noem d a l i ~ 3  saam met, 

en teenoor ander begrippe wat dele van die liggaam aandui, die vitaliteit van 

die liggaarnlike bestaan konseptualiseer. 



In oordragtelike sin w r d  die begrip 1 ~ 3  ook gebruik om die hele uiterlike lewe 

van die mens aan te dui (BaumgBrtel, 1975a:107). 

'n Belangrike gebruik van hierdie begrip met betrekking tot 'n Bybelse 

mensbeskouing is sekerlik waar die begrip dui op die hele mens en dan die 

mens in sy verganklikheid en onmag wat kwalitatief van die enige en almagtige 

God onderskei w r d  (Chisholm, 1997:777; Oswalt, 1980a:136; Gerleman, 

1978:379; Thiselton, 1975673). 

Daar bestaan egter ook velwysings wat dit duidelik maak dat daar geen 

dualisme is wat die sielen die vlees betref nie. Oswalt (1980a:136) merk in die 

verband op dat daar veral in die psalms duidelike parallelle verwysings na siel 

en liggaamlvlees is. 

Voomeeld: Ps 843: Ek (letterlik: my siel) versmag van verlange na die 

tempel van die Here; met alles waf ek is (letterlik: my hart en vlees) wil 

ek jubel oor die lewende God. 

2.3.7.2 In die Nuwe Testament 

In die Nuwe Testament word die begrip oapc op verskeie maniere gebmik 

(Guthrie, 1981:172; Ladd, 1979:466; Seebass:1975,674; Thiselton, 1975: 

678; vergelyk aok Louw 8 Nida, 1988:323 en Ridderbos, 1978:97.). 

Ladd (1979:466469) en Seebass (1975:674678) vat 'n paar betekenis- 

onderskeidings van map.! soos dit in die Nuwe Testament voorkom, saam. 'n 

Mens sou dit die gewone of algemene gebruik van die begrip kon noem. Dit 

word hierna getabuleer met tekste ter verduideliking: 
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1, vleis (iettellik) van mense of diere 

2. die hele rnensiike lipgaam 1 Kor 5:3 en Kul2.5 

3. die hele mens (rnenswees) in teenslelling met God 

4, men5 in venvantskap van familie, volk Bv. Israel ns - 1 Kor 1O:lll; Rom 4 : l  

die "lees dui op die afstammeiinge van die aansvader 

5. om dn wat mensiik is (wat behooll by die men$ aan te - lKor 1:16 

dui. Hieronder moet ook die uitdrukking 
i v  uop-i ntnaMrrs  (Fil 3:3.4) verstaan word 

a. om Christus na sy mensheid aan te dui (dit hou - Hd 2:3l: Hd 5:7 

verband met die derde betekenisondenkeiding hiem). 
- 

Tebel2.2 - Algernene betekenlsonderskeidlngs van oopC 

Hieruit is dit duidelik dat nie eensydig en ongenuanseerd gekyk kan word na 

die begrip oak  in die Nuwe Testament nie. 

L o w  en Nida (1988:322) sB dat dit die psigologiese aspek van die menslike 

natuur is wat in kontras met die geestelike staan. Dit gaan dus om die aspek 

wat tipies menslike beredenering en begeertes reflekteer, in teenstelling met 

die aspekte van rnensiike denke en gedrag wat met God en die geestelike /ewe 

in verband staan. Hierdie samevatting moet nie verstaan word dat dit enigsins 

die o a k  as laere natuur teenoor die ander aspekte van menswees wat dan 

hoer sou wees, beskryf nie - dit is bloot menslike natuur wat aangedui word 

(Louw 8 Nida. 1988:323). 

Eenstemmig hiermee loon Schweizer (1975a:124) aan dat die Nuwe 

Testamentiese gebruik van die begrip o a k  die Ou Testamentiese denke oor 

i pg  baie sterk navolg. Daar kan nie tipiese laerhoar skemas uit die Griekse 

denkskole ingelees word in die verstaan van oog  in die Nuwe Testament nie 

( L o w 8  Nida. 1988:323). 

'n Besondere beteksnisonderskeiding van on& wat in verband staan met 
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sonde, die mens se bestaan weg van God af met 'n motivering en dryfkrag teen 

God, is 'n tipiese Pauliniese gebruik van die begrip (Ladd. 1979:469; 

Schweizer, 1975a:131; vergelyk oak Seebass, 1975675; Guthrie. 1981:172). 

'n Voorbeeld van hierdie gebruik van oopE is volgens GI 5:17: 

Wal ons sondige natuur (m&J begeer, is in stryd met 

wal die Gees wil, en wal die Gees wil, is in st@ me1 wal 

ons sondige natuur begeer. 

Hier is dit nie dualistiese rnagte wat teenoor mekaar werk nie (Schweizer, 

1975a:132), maar slegs wat Louw en Nida (1988:323) noem die faktor in die 

mens wat dien as geGllige instrument van sonde en wat ondewrpe is aan 

sonde. Daar staan volgens Rom 7:5 dat die gelowige nie langer in die vlees 

lewe nie, maar dat die gelowige nog steeds in die vlees leef. Hierdie 

oenskynlike teenstrydigheid word bygel6 in Fil 1:22-24 waaruit dit duidelik blyk 

dat die gelowige nog in die sfeer van die o a k  (menslike) leef, maar dat dit nie 

langer die dominante patroon (of motief) van sylhaar handelinge is nie 

(Seebass, 1975676; vergelyk Ladd. 1979:472). Om KaTQ o a k  te leef in 

hierdie sin, is om gerig te leef op die vlees, dit as norm te neem - met ander 

woorde om in sonde te leef (Ladd, 1979:471). 

By die bogenoemde aanhaling van GI 5:17, is dit duidelik dat die menslike 

natuur teenoor die Gees gestel word. Schweizer (1975a:132) toon op grond 

van grammatiese ontleding duidelik aan dat oapt hier nie 'n mag of krag is wat 

op dualistiese manier teenaor die krag van die Gees gestel word nie. Hy gaan 

voort om te verduidelik dat die Gees krag uitoefen wat lei tot 'n norm 

waarvolgens mense leef, waar oopE daarleenoor, 'n norm (motief) kan word 

waarvolgens mens leef wat later 'n beherende kragimag vmrd wat die rnens 

vornl. Om die teenstelling duidelik te maak, kan dit soos volg aangedui word: 



Tabel 2.3 Dle teenstelling: Geeslvlees 

Die teenoorgestelde dlnamika van die wrking van die Gees en die wrking 

van oapt in die lewe van die mens, is van groot betekenis in die 

beradingspraktyk. Dit wat gestadig vanwe die wrking van die vlees 'n krag 

word in die l e w  van die mens, kan onmiddelik, deur die kragvolle wrking van 

die Gees, gestop word. 

2.3.8 Die begrippe uiterlike en innerlike mens 

2.3.8.1 In die Ou Testament 

In al sy betekenisonderskeidings kom die begrip innedike mens soos dit deur 

Paulus in die Nuwe Testament gebruik is, ooreen met die begrip z> in die Ou 

Testament (Behm. 1976: 699). [Die bespreking by 2.3.2 hierbo is dus ook hier 

van toepassing.] 

2.3.8.2 in die Nuwe Testament 

Waar die begrippe 6 <ow of 6 i v  ~ w r  icpvrr~wr met betrekking tot die mens 

gebruik w rd ,  is dit idiomaties ten opsigte van die intellektuele, emosionele en 

geestelike aspekte van die mens in kontras me1 die hsieke aspekte van die 

mens se bestaan ( L o w  & Nida, 1988:320). Die begrippe innerlike en uiterlike 

mens dui op die onsigbare leenoor die sigbare aspekte van menswes 

(Ridderbos. 1978:122) of op die selfbewussyn van die mens (Behm. 1976:699). 

Guthrie (1981:172) verwys na 2Kor 4:16 en sB dat die innerlike mens wsenlik 

die mens is wat vernuw is en word deur die Heilige Gees (vergelyk ook die 

bespreking oor die gees van die mens en die werk van die Heilige Gees in 

2.2.2.6 hierbo). 



Volgens 2Kor 4:16, Rm 7:22 en 2:29 dui hierd~e uitdrukkings die teensteliing 

van die mens se bestaansbyse aan - die mens bestaan nie uit twee dele op 'n 

dualistiese manier nie, maar bestaan as een rnens gesien vanuit 'n uitwendige 

(sigbare) en inwendige (onsigbare) hoek (Welch, 1994:31, Gousmelt, 

1998:315; Ridderbos, 1978:122.). Hierdie rnanier van praat oor die mens 

(innerliWuiterlik). IS nbg dualisties, n6g monisties (die mens as absolute 

eenheid wat nie te onderskei is in dele nie) (Gousmett. 1998:315; Erickson, 

199€:536. 537). Om verby 'n dualisliese siening e n  'n monistiese siening van 

die mens te beweeg, gee Erickson (1996:537) 'n hand~ge anaiogie aan dle 

hand waarvan die rnens op Bybelse rnanier verstaan kan w r d .  Hy noem die 

analogie van 'n chemiese samestelling waarin s t o w  onderskeibaar, maar nie 

skeibaar beskou kan word nie. 

2.4 VOORLOPIGE GEVOLGTREKKINGS VIR DIE BYBELSE 

BERADINGSPRAKNK 

Uit die verskeidenheid Skrifgegewens wat hierbo genoem word, word daar 

vervolgens gevolgtrekkings neergeskryf voordat daar in paragraaf 2 5 tot 'n 

slotsorn gekom word. 

By elke konklusie word 'n verwysing na die betrokke paragraaf in hlerdle 

hwfstuk neergeskryf: 

2.4.1 By die skepping van die rnens as beeld van God staan die mens in 'n 

besonder intieme verhouding tot God (2.2.2.1.1). 

2.4.2 Die rnens as beeld van God is die sigbare, liggaamlike 

verteenwaordiger van God op aarde. Die mens tree nie 

plaasvervangend vir God op nie, maar so dat die mens God op aarde 

reflekleer (2.2.2.1.2). 

2.4.3 Die mens as beeld van God reflekteer God soos 'n kind sy pa sal 



reflekteer: wesenlik verbonde aan, maar nie gelyk aan Horn nie 

(22.212).  

2.4.4 Die Vaderlkind-metafoor is 'n illustrasie of verduideliking van die term: 

beeld van God (2.2.2 2) 

2.4.5 Die rnens as beeld van God is uniek: anders as God, maar ook anders 

as enige ander skepsels van God (2.2.2.1.2). 

2.4.6 Die mens is as beeld van God geskape: die mens is beeld van God en 

nie bloot beelddraer van God nie (2.2.2.1.3). 

2.4.7 Die rnens is geskep: euolusie word dus afgewys ten gunste van 

skepping (2.2.2.1.4). 

2.4.8 Man Bn vrou is as beeld van God geskep en daarom is daar geen 

voorrang of meerder- of mindenmardigheid tussen die geslagte nie en 

kan hulle gelykelik in dieselfde intieme gemeenskap met God wes .  

Die verhoudlng tussen man en vrou verklaar nie die inhoud van die 

beeld van God nie, maar in die verhoudings waarin mense staan word 

die beeld van God voltrek (2.2.2.1.5 en 2.2.2.4). 

2.4.9 Beeld van God-wes gaan nie op in die heerserstaak van die mens nie. 

Die heerserstaak van die mens is die effek van die beeld van God- 

w e s  (2.2.2.1.5). 

2.4.10 Die skepping, sondeval, versoening en verlossing van die mens speel 

'n deurslaggewende rol by die mens as beeld van God (2.2.2.3). 

2.4.11 A~le mense, ook niechristene, is beeld van God. Vir die 

beradingsproses is die feit dat geen mens 10s gesien kan word van 

God se heilsplan nie, motiverend en vertroostend (2.2.2.3). 

2.4.12 Die mens as beeld van God is totaal verlore as gevolg van die 

sondeval (22.23). 



2.4.13 Die feit dat die mens na die sondeval beeld van God genoem word, is 

algeheel te danke aan die genade van God en berus nie op iets wat die 

mens gedoen of verdien het nie (2.2.2.3). 

2.4.14 Die nuwe mens is die mens wat al hoe meer en rneer, na analogie van 

die skepping van die mens in Gen 1, herskep word na die beeld van 

God. Die nuwe mens is nie bloot die herstel van die mens om soos die 

eerste Adam te wees v06r die sondeval nie (2.2.2 5). 

24.15 God se doel as Skepper, naamlik dat die mens gelykvormig sal wees 

aan sy beeld, w r d  berelk wanneer mens die beeld van Christus is 

(2.2.2.5). 

2.4.16 Hierdie herskepping vind plaas deur die Heilige Gees wat die mens 

voortdurend beuus maak van Christus, om uiteindellk te lyk soos 

Christus (22.26). 

2.4.17 Die Heilige Gees lei die mens as beeld van Christus om el meer en 

meer konkreet daaraan die gestalte van versoening, hoop en vrede te 

gee in verhoudings (2.2.2.6). 

24.18 Christus is beeld van God om daarmee te toon dat hy wesenseen met 

die Vader is, rnaar veral om God te kom bekend rnaak by mense 

(2.2.2.7). 

2.4.19 Christus het mens gewrd  sodat die mens in Christus vry kan wees en 

met God versoend kan lewe (2.2.2.8) 

2.4.20 Christus het God kom bekend maak deur self waarlik mens te word om 

so die beeld wat die mens veronderstel is om te wees, te kom vertoon 

(2.2.2.6). 

24.21 Die mens as beeld van God moet nys na Jesus Christus en sy 

navolger wees deur soos Hy te wees (rein, regverdig en in die lig te 
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leef) (2.2.2 8). 

2.4.22 Die nuwe mens, geskep na die beeld van God, beteken 'n mens viat 

werklik God se wil en bedoeling uitleef en heilig is (2.2.2.8). 

2.5 SLOTSOM 

Die hoofdoelwit van hierdte hoofstuk was om enkele begrippe oor die mans in 

die Ou en Nuwe Testament te eksegetiseer om tersaaklike riglyne vir pastorale 

berading daar te stel. 

Die begrip mens as beeld van God en ook Christus as beeld van God is 

geeksegetiseer en daaruit is voorlopige konklusies met die oog op berading 

neergeskryf. 

Wat baie duidelik gewrd he!, is die rol wat God drieenig in die rnens as beeld 

van God speel: Goddie Vader is nie alleen Skepper van die mens na sy beeld 

nie, maar onderhou ook die mens as sy beeld deur sy genade. Hy doen dit 

deur sy Seun, Jesus Christus - in absolute sin beeld van God - te stuur om 

mens te w r d  en so die beeld van God te kom vertoon en bekend te kom maak, 

sodat die mens in Christus vernuwe kan word na die beeld van God. Daawoor 

sfuur God die Heilige Gees om in die mens te w o n  en die mens Christus weer 

duidelik te kan sten sodat die mens die beeld van God weer duidelik kan 

vertoon. 

Maar God het die rnens ook geskep as liggaarn, siel, gees, denke, vlees en 

innerlike en uiterlike mens dat die mens kan reageer en antvroord in 

diensbaarheid in die fisiese bestaan hier op aarde. 

Die voorlopige gevolgtrekkings word in Hoofstuk 4 gekorieleer met die van 

Hoofstuk 3 om die hoofdoel van hierdie studie, naamlik om kontoere daar te 

stel vir 'n Bybelsgefundeerde mensbeskouing vir gebruik in berading. 

Ten einde met groter perspektief te kan kyk, word daar In die volgende 
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hoofstuk (Hoofstuk 3) enkele ander (bu~te-Bybelse en ander 

Bybelsgefundeerde) rnensbeskoulngs ge~denl~f~seer en geevalueer 





HOOFSTUK 3 

BUITE-BYBELSE EN ANDER BYBELSGEFUNDEERDE 

MENSBESKOUINGS ONDERLIGGEND AAN ENKELE 

AKTUELE HOOFSTROOMBENADERINGS IN DIE 

HUlDlGE BERADINGSPRAKTYK 

3.1 INLEIDING 

In teenstelling met die vorige hoofstuk m a r  enkele begrippe oor die mens in 

Bybel geeksegetiseer is waardeur riglyne vir die pastorale beradingspraktyk 

daargestel is (vergelyk Hoofstuk 2.4) is die doe1 met hierdie hoofstuk om oor 

die aigemeen te kyk na die rot wat mensbeskouing te speel het in die 

konseptualisering van enkele uitgangspunte in die huidige beradingspraktyk. 

3.1.1 DOELWITSTELLING 

Die hoofsaak in hierdie hoofstuk is om enkele buite-Bybelse en ander 

Christelike mensbeskouings onderliggend aan sekere hedendaagse 

beradingspraktyke te poneer en teen die agtergrond van die gevolgtrekkings in 

Hoofstuk 2 te evalueer. Die uiteindelike doel met hierdie evaluering word eers 

in Hoofstuk 4 verwasenlik wanneer die standpunte uit Hoofstuk 2 gekorreleer 

r d  met di6 evaluering sodat bepaalde kontoere vir 'n bruikbare 

Bytmlsgegronde mensbeskouingsmodel vir berading daargestel kan word. 

Om die hoofdoel~t van hierdie hoofstuk te bereik moet die volgende sake 

agtereenvoigens aandag kry: 

0 die identifisering en evaluering van enkele buite-Bybeise mensbeskouings 

onderliggend aan enkele heersende beradingswyses; 
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0 die ~dent~fiser~ng en evaluer~ng van ander Chr~stelike mensbeskoumgs 

onderliggend aan enkele heersende beradmgswyses 

Dit he! uit die beredenering in die vorige hoofstuk duidelik gewrd hoe 

~ngrypend en verreikend die effek van die sondeval op die mens is. Die 

sondeval het die mens inderdaad verblind sodat die mens hoof en hoor en tog 

. . . niks verstaan nie, en kyk en kyk en tog niks sien nie (Jes 6 ~ 9 ~ ) .  [Vergelyk 

Hoofstuk 2.2 2.3 lot 2 2 . 2 5  vir 'n volledige bespreking.] Met die vraag oor wi6 

die mens dan is, is dil ook nie anders nie (vergelyk Spykman, 1992:208). Die 

resultaat lewer inderdaad 'n krisis vir die beradingspraktyk - selfs vir 

Christensoekers en Christenberaders. Dit gebeur dat elkeen met idees of 

prenuies oor hulleself sit wat lynreg bots met dit wat die Bybel ons leer oor 

menswees (vergelyk McMinn, 1996:4-5). 

Spykman (i992:208) stel in hierdie verband die volgende: The contemporary 

marketplace of ideas is cluttered with a host of random yet very real models of 

man . . . (with) competing claims on our loyalty. 

Hierdie ander onbybelse of selfs kwasibybelse mensbeskouings is 'n 

werklikheid waarmee rekening gehou moet w r d  wanneer berading gedoen 

w rd .  

Die aktualited daarvan blyk duidelik: wat 'n mens glo oor homself bepaal wat 

met die mens gedoen word en hoe die mens benader word (Adams, 1973~71- 

72; Bobgan & Bobgan, i985:Zl; McMinn. 1996:16; Louw, 1999:160). 

3.1.2 AGTERGROND 

3.1.2.1 Die hoofdenkskole in  die psigologle 

Ten einde die doelwit soos hierbo uiteengesit, te bereik, sou dit raadsaam 

wees om d ~ e  groot denkstrome agterliggend aan die idees van en oor die mens 

te noem. Dit kan 'n handige en selfs noodsaaklike hi~lpmiddel w e s  om die 

magdom gegewens te sistematiseer sodat dit uiteindelik geevalueer kan w rd .  



Dle oorslg IS belangnk sodat 'n verwysmgsraamwerk opgebou kan word te 

m~dde van dle groof verskerdenherd beskoumgs (Meyer, 1993a9) wat 

hedendaagse beraders se benadermgs belnvloed (Nelson-Jones, 1995 XI) 

Daarbenewsns blyk dit uit Labuschagne (1991:400411) se chronologiese lyn 

van filosofiese denkstrome deur die eeue dat die mensbeeld telkens 'n primere 

rol gespeel het in die kategorisering van die tydsgees. 

Vervolgens 'n kort opsomming van Labuschagne (1991: 400411) se siening: 

0 Renaissance in die 15e tot 16e eeue - 
Ongebonde en outonome mens buite die 

gesagsfeer van d ~ e  kerk. 

0 Rasionalisme in die 17e eeu en die Verligting in 

dielee eeu. -Die mens is burger slegs van een 

d r e l d ,  naamlik hierdie d re ld .  'n 

Gesekulariseerde mensbeeld voer die botoon. 

OAntroposentrisme in die 19e eeu. - 

Selfgenoegsame mens verruil geloofsekuriteile 

vir Greldse sekuriteite. 

0 Funksionele kultuur in die 20e eeu. - Die mens 

aanvaar of verwerp alles op grond van ervarlng 

van die sin, funksie of praktiese bruikbaarheid 

van die l e w  wat vir die hier en nou geld 

Ter kontekstualisering en ten einde 'n verband te 18 tussen die filosofiese 

denkrigtings en die groot psigologiese denkstrome oar die eeue volg nou 'n 

opsomming van Viljoen (1993:Zl-32) waarin 'n historiese oorsig oor die 

ontrnkkeling van die vakgebied psigologie van Plato af tot by die begin van die 

20e eeu aangegee w r d .  



Sieikunde deel van 
wysbegeene 

i 4 0 6 . C .  fott l .800 

Sielkunde deel van 
die wysbegeerle en 
dte naluunveten- 
skappe (i1600-1879) 

Eeu van die Rede 
met die mens as die 
fokuspunt, breek aan. 
Slandpunte oor Oie 
aard van menswees 
loop wyd uiteen. 

Hoofstrorninge 

Pialo en Aristoteles 
fllosofeer oor de 
menslike siel ( 4 ~ ~ 1 1 )  

se funksies en 
struktuur (vergelyk 
ook Labuschagne, 
1991:402). 

Empitime: Geen a 
pid - 
verondenteliingr nie, 
geidige welenskap 
slegs deur empiriere 
waarneming. 

Rasionalime: Nie 
die empiriese 
werkiikheid nle, maar 
die subjektiewe 
w h l d  van die denke 
V O I ~  die 
uitgangspunt vir 
geldige wetenskap. 

Eksponente 

Francis Bacon (1561- 
1626) kan as die 
vader van ernpirisme 
beskou word 

R e d  Descarles 
(1596-1650) kan as 
die vadervan 
Rasionalirne beskou 
word. 

/ Wilhelrn Wundl + 
(1 832-1920) 

Sieikunde as AS natuurwetens ap 

Oprnerkings 

Die wysbegeerle is ir 
diens van die 
gcdsdiens Pialo se 
dualistiese siening 
van die werkiihheid i s  
tot vandag toe In 
mindere of meerdere 
mate deel van die 
Weslene denke 

In die mcdeme 
sielkunde is die 
empiriese tradisie 
voorlgedra deer die 
Objekiief- 
kwantitstiewe 
benaderings, t.w.: 
behaviaurlsme, 
faktoranalitiese 
trektsorie. 

Voorlgedra in die 
rncdeme tyd deur die 
riglings en tearieit we 
die subjektkf- 
hualit8liewe 
benaderlogs 
voorstaan, 1.w.: 
psigoanalliese en 
humanistiere leolie6 

Behaviourisma, 
strukturaiisme. 

selfslandigs 
welenskap / 

\ Franz Brentano Eksirtensialiotie~e 
( I  87%) As g e e s t e s w e t ~  (1838-1917) (derde mag) 

skap. benadering 
Verloon 'n sesplele 
karakler. \ Sigmund Freud I Psigoamuse. 

Tabel 3.1: Ontwikkelhg van die psigologie tot begin ZOe eeu 
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Die uiteensetting in Tabel 3.1 is waardevol omdat dit die ontstaan van die 

hoofstrorne in die psigologie tot aan die begin van die twintlgste eeu baie 

duidelik weergee. 

Bobgan en Bobgan (1985:22-23) onderskei vier hoofmodelle van psigologiese 

denke wat hulleself selfs vandag nog manifesteer, te wete die psigoanabl~ese, 

behavionstlese, humanlstjese en eksistens$le (ook bekend as die 

transpersoonlike) rnodelle. 

Ten opsigte van die rol wat die rnensbeskoulike in die psigologie speel, som 

Viljoen (1993:30) hierdie onwkkelinge en dit wat dit voorafgegaan hel, soos 

volg op: 

o die rnens as individu (individuele bestaan) 

0 die rnens in verhouding met medernense (sosiale bestaan) 

o die rnens in verhouding met die fisiese (fisiese bestaan) 

o die mens in verhouding met die transendente (transendente 

bestaan) 

Vir die identifisering en evaluering van die mensbeskouings agterliggend aan 

enkele buite-Bybelse en Bybelse beradingsbenaderings, word die bogenoemde 

opsomrning vervolgens as indelingsriglyn gebruik omdat die ontwikkeling in die 

persoonsteoriee hierin duidelik verreken word. 

Omdat die tabel bloot rekenskap gee van die modelle wat tot aan die begin van 

die twintigste eeu geld, gaan die bespreking in hierdie hoofstuk verder en m r d  

daar kortliks ten slotte aandag gegee aan die moderne neiging tot integrasie in 

die psigologie. Hierdie paradigma verreken die interdissiplinere aanpak 

waardeur erkenning gegee word aan die invloed wat religieuse sisterne op die 

psigologiese ontwikkeling en funksionering van rnense het (Hall el a/ ,  

1994:3956; Hood. 1989:336 e.v.; Worthington. 1988:166). Dit moet duidelik 
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gestel word dat hierdie denkskool dib integrasie of op buite-Bybelse, of op 

Bybelse gronde nastreef. Om hierdie rede word dit dan bespreek as 

tussenvlak tussen die overte buiteBybelse mensbeskouing en die Bybelse 

mensbeskouing. 

3.2 DIE IDENTIFISERING VAN ENKELE HEERSENDE BUITE- 

BYBELSE MENSBESKOUINGS ONDERLIGGEND AAN 

BERADING 

Dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie studie 'n volledige verslag te gee 

van elke eksponent se variasie vir elke kategorie. Daarom word vir die doel 

van hierdie stud~e slegs op die hcofstrcorndenke binne elke kalegorie, s w s  

hierbo aangedui. gekonsentreer. 

3.2.1 DIE MENS AS INDlVlDU 

Die bestaanswyse van die rnens as individu vorm die fokuspunt van 

psigoanalise, die Gesfaltsielkunde, die (ortodokse) behaviorisme (Viljoen, 

1993.30) en ook die vroeere strukturalisrne en funksional~srne (Jordaan & 

Jordaan, 1992:18,19). Die hoofaannames van elke benadering word 

vervolgens gestel sodat dlt perspektief kan gee op die wyse waarop die mens 

gesien word. 

3.2.1.1 Die strukturalisme 

Wilhelm Wundt (1832-1920) is die grondlegger van hierdie skool wat die 

samestellende struktuurelernente van verskynsels in hulle verband ondersoek 

he1 (Viljoen. 1993128; Jordaan 8 Jordaan. 1992118). Wundt het die beginsels 

van die slrukturalisme toegepas op die bewussyn van die mens deur middel 

van analitiese (gestruktureerde) selfondersoek (Jordaan & Jordaan, 1992:ie). 

Die onderwerp van hierdie studies is die bewussyn van die individu waardeur 
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d ~ e  samestellende struklurele elemente (dlt IS dle gewaarword~ngs, 

gedagtebeelde en gevoelens) van dle bewssyn gelsoleer IS (Vlljoen, 1993 28, 

vergelyk ook Jordaan & Jordaan. 1992 18) 

Hieruit is dit duidelik dat 'n enkele faset van menswees (naamlik die bewssyn) 

geneem is en nog verder gestruktureer is om 'n verband tussen die 

verskillende onderdele te probeer konstrueer sonder om werklik verder te kyk 

na die verband daarvan met die mens se gedrag. 

3.2.1.2 Die funksionalisme 

Die Amerikaner William James (1842-1910) het ook die menslike bewssyn as 

onderwrp van studie gehad (Jordaan & Jordaan. 1992:19), en nie soos die 

strukturalisme op die struktuur gekonsentreer nie, maar op dle funksies en 

dinamiek daarvan (ViUoen, 1993128). In die fokus op die funksies en dinam~ek 

word die aanpassingsverrnoe van die mens as oorlewingsfunksie, by die 

omgewing waarin hy hom bevind, sterk benadwk. 

Dit word duidelik dat die individu se bewussyn en sy aanpassing by dle 

omgawing waarin hy horn bevind, die faset van menswees is wat in die 

funksionalisme beklemloon word ten koste van alle ander aspekle van 

menswees. 

3.2.1.3 Die psigoanalise 

Sigmund Freud (1856-1939) se psigoanalitiese sisteem is dte sisteem wat die 

twintigste eeuse psigologie gevorm het (Prochaska & Norcross, 1994.26, 

vergelyk ook Jordaan 8 Jordaan, 1992:23, Meyer, 1993b:43, Nelson-Jones, 

1995:157). 

Een basiese aanname in sy baie komplekse sisteem (Prochaska & Norcross, 

1994:27) is dat hy aanvanklik met drie bewssynsvlakke werk (Meyer, 

1993b:45). Dit is die bewuste, onbewuste en voorbewuste vlakke van menslike 

funksionering (Freud, 1948:105, 564.565; Meyer. 1993b:45). Die basiese 



motivering wat die mens se gedrag bepaai is onbewuste instinkte en drange 

(Joubert, 1999:93). Hierdie drange, die lewensdrang (of eros) en die 

doodsdrang (of thanatos), is in konflik met mekaar (Nelson-Jones, 1995:161; 

Prochaska 8 Norcross, 1994:27) 

Hieruit is dit duidelik dat die mens se oplrede en denke intrapsigies, dit wil s6. 

van binne die individu verkiaar word deur Freud (en ook al die ander 

psigoanalitiese denkers) (Meyer, 1993b:44; Viljoen. 1993.30; vergelyk ook 

Joubert, 1999:93). Meyer (1993b:M) en Joubert (1999:93) noem dit 'n 

deferrninishese rnensbeskouing. Bobgan en Bobgan (1985:22) verklaar dit as 

'n meganistiese mensbeskouing omdat dit bepaal (Engeis=determined) word 

deur die dlnamika en wisselwerkings van die onbewste instinkte van die 

mens. 

Die heel basiese konsep van Freud se mensbeskouing is gelee in die stryd wat 

in die mens heers tussen, enersyds, die drang om uiting aan die seksuele en 

aggressie in die mens te gee en, andersyds, deur die normatieme reels in die 

samelewing wat die uiting daarvan wii verhoed (Meyer, 1993b:M). Dit gee 

aanleiding tot alierlei skuldgevoelens en psigiese reaksies by die mens. Om dit 

op te 10s moet die terapeut die onbewuste na die bewste opperviak bring 

sodat dit hanteer kan word (Prochaska 8 Norcross, 199435). 

3.2.1.4 Die Gestaltpsigologie 

Alhoewel Max Wertheimer, Wolfgang Kohler en Kurt Koffka as die 

grondleggers van die Gestaltpsigologie beskou word (Jordaan & Jordaan, 

1992; Viljoen, 1993:30), is die hoofontwikkelaar van di6 denke Fritz Perls 

(Prochaska 8 Norcross. 1994:158. Nelson-Jones, 1995:46; vergelyk in die 

besonder Perls, 1973). 

Net soos die strukturalisme vorm die mens se bewssyn die hooffokus in die 

Gestaltpsigologie (Jordaan & Jordaan, 1992.21). Anders as die stmkturaliste 

egter, sien die Gestaltdenke die bewussyn nie as bestaande uit eenvoudige 
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dele nie Dit word gemotiveer uit die feit dat mense nie in afsonderlike deeltjies 

dink nie, maar dat denke gevorm word uit die samestellende dele waaruit 'n 

gestruktureerde geheel (Gestalt) gevorm word en dis uiteindelik hierdie geheel 

wat die mens waarneem (Jordaan 8 Jordaan, 1992:Zl). Die menslike 

organisme word as 'n geintegreerde geheel beskou (Prochaska 8 Norcross. 

1994:159. Nelson-Jones, 1995:48). 

Dit is duidelik dat die siellliggaam-dichotomie nie bmne die Gestaltpsiglogie 

bestaan nie. Trouens, enige ander dichotomie (byvoorbeeld.die onderskeid 

tussen denke en fisieke aktiwiteit van die mens), is nie GestalMenke nie 

(Nelson-Jones, 1995:49). 

Die hoofsaak van Gestaltpsigologie is dat die menslike natuur in patrone of 

heelhede (Engels=wholes) georganiseer is wat as sodanig deur die individu 

ervaar word en slegs verstaan kan word as 'n funksie van die patrone van die 

geheel waaruit dit gevorm is (Perls, 19735). 

3.2.1.5 Die behaviorisme 

Anders as a1 die vooralgaande denkrigtings gaan dit by die behaviorisme nie 

om die bewssyn nie. maar w l  om waarneembare gedrag (Watson. 1931:Z). 

In hierdie denkskool is dit moeilik om een prominente leiersfiguur te 

identifiseer, maar daar sou na John B. Watson (1878-1958) venvys kon word 

met sy spesifieke benadering van gekondisioneerde behaviorisme (Jordaan 8 

Jordaan, 1992:20). Ander belangrike eksponente van die behaviorisme is 

Pavlov (klassieke behaviorisme) en Skinner (ekstreme behaviorisme) 

(vergelyk Bandura, 1986.12). 

Die waarneembare gedrag van die mens (respons) is die resultaat van sekere 

omgewingsgebeurtenisse (stimuli). Dit gaan in wese dus daarom dat die mens 

(en dier) se gedrag gesien word as 'n blote funksie van omgewingsgebeure 

(Jordaan 8 Jordaan, 1992:ZO). 
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3.2.1.6 Onderliggende mensbeskouing : sintese 

Dil word uit die voorgaande duidelik dat die mens as individu telkens in die 

sentrum staan van die verskillende beradingsbenaderings: 

By die slrukiuralisme gaan dit om d ~ e  isolasie van die bewssynselemente 

van die mens - dit is die gewaanwrdings, gedagtebeelde en gevoelens. 

By die funksionalisme gaan dlt primer om die oorlewingsfunksie van die 

mens in die omgemng waarin hy homseli bevind. 

Die psigoanalise gaan hoofsaaklik van 'n meganistiese en deteninistiese 

mensbeskouing omdat dit bepaal word deur die dinamika en wisselwerking 

van die onbewste instinkte van die mens. 

- Die GestaMpsigologie se basisaanname betreffende die mensbeeld is dat 

die menslike natuur in patronelheelhede georganiseer word wat as sodanig 

deur die mens waargeneem word en wat net verstaan kan word as 'n 

funksie van die patrone van die geheel waaruit dit gevon  is. 

. Daarteenoor gaan dit by d ~ e  behaviorisme bloot om die gedragspatrone 

van die mens. Mense se waarneembare gedrag v o n  die respons op 

stimuli. Kortom: dit gaan hier om menslike gedrag wat as blote funksie van 

omgewingsgebeure geinlerpreteer w r d  

Dit is duidelik dat hierdie hoofstrome 'n bepalende invloed op d ~ e  onWkkeling 

van die totale psigologiese veld - 06k in die klemverskuiwings wat daarna 

ingetree het - uitgeoefen he!. Vervolgens word aandag gegee aan die 

ontwikkeling van die skole wat dil he! oor die mens se verhouding met die 

medemens. 

3.2.2 DIE MENS IN VERHOUDING MET DIE MEDEMENS 

Die volgende fase in die denke oor die mens begin klem I6 op die sosiale 

bestaanswyse van die mens, deels as reaksie teenoor die vorige fase waar die 

74 



Hoofrluh 3. Ander meosberhoviops 

mens as 'n bloot biologiese wese beskou is (Viljoen, 1993.31). Die meeste 

hoofstrominge van die psigologie of onhvikkelings daarin word in hierdie groep 

oar die mens in sosiale verhoudings verteenwoordig. 

Die mensbeskouings van die volgende vyf psigoloe, wat elk 'n eksponent van 

die belangrikste tendense is, word oorsigtelik bespreek: 

o Albert Bandura se sosiale leerteorie vanuit die grondslae van d ~ e  

behaviorisme. 

0 Carl Rogers se k1;entgesentreerde teone vanuit die beredenering eie 

aan die Gestaltpsigologie, spesifiek die humanisliese benadering. 

o Victor Frankl se eksistensZle psigologie, ook vanuit die 

Gestaltpsigologie, spesifiek die eksistensiele benadering 

0 Erik Erikson se ego-psigologie vanuit die sosiaal-georienteerde 

psigoanalitiese teorie. 

o Eric Berne se transaksieanalise soos dit ontmkkel he1 u ~ t  die 

behaviorisme. 

3.2.2.1 Albert Bandura (sosiale leerteorie) 

Sosiale leerteoriee het steeds vandag oor die algemeen 'n baie wye aanhang 

onder akademiese psigoloe en is e~ntlik 'n integrasie tussen behaviorisme en 

Gestaltpsigologie (Meyer. 1993d:233). 

Bandura (1986:xii) noem sy teorie 'n sosiale kognitiewe teone en verklaar dan 

dat die sosiale dui op die sosiale oorsprong van menslike gedagtes en gedrag 

en dat die kognitiewe deel dui op die beduidende oorsaaklike rol wat 

denkprosesse op die mens se motivering speel. 

Die mensbeskouing onderliggend aan hierdie teorie sien die mens nie as 

persoon wat of gedlyf word deur innerlike kragte. of outomaties gevorm word 
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deur eksterne stimuli nie (Bandura, 1986:18). Die menslike funksionering word 

verduidelik in terme van 'n model waarin gedrag, kognitiewe en ander 

persoonlike faktore (waaronder omgewing) in wisselwerking met mekaar staan 

(Bandura. 1986:18). Bandura (1986:18) gaan dan voort om die menslike 

natuur vanuit hierdie perspektief in tenne van sekere vermoens te beskryf. Die 

tipies menslike vermoens is: (i) simbolisering (ook in kommunikasie). (ii) om 

vooruit te dink. (iii) waar le neem, (iv) self te reguleer, en (v) te kan reflekteer 

oor 'n mens self. 

Bandura (198321) som die menslike natuur vanuit sy teorie soos volg op: 

human nature is characterized by a vast potentiality that can be fashioned by 

direct and observational experience into a variety of forms within biological 

limits. 

Hierdie siening van die mens is duidelik nie volledig nie - die vraag na sin word 

nie eksplisiet hanteer nie (Meyer. 1993d:236). Die feit dat die menslike natuur 

hierbo in terme van sy funksionering beskryf m r d ,  maak dit duidelik dat die 

basis nog steeds uiterlik sigbare gedrag is, alhoewel daar alreeds in hierdie 

teorie 'n groter geheel erken en raakgesien mrd .  Dis duidelik dat Bandura 

(1986:Zl) b e w s  is van die leemte aan heelheid wat vroeer in die behaviorisme 

duideliker was. 

3.2.2.2 Carl Rogers (kliilntgesentreerde teorie) 

Met betrekking tot die mens stel Rogers (1961:166) dit duidelik dat die doe1 van 

alle lewe is om te wees wat die lewende w s e  se potensiaal wrkl ik is. Hierdie 

bestaansdoel staan ook as (self)aMualisering bekend, wat beteken dat die 

lewende organisme (waaronder ook die mens) die inherente vermoe en wil het 

om homlhaarself te handhaaf en te bevorder deur middel van groei, 

verhoudings en voortplanting (Prochaska & Norcross, 1994:129). Hierdie 

tendens tot aktualisering is volgens hierdie teorie die mens se enigste basiese 

motivering (Nelson-Jones. 1995:22). Joubert (1999:148) stel dal die 

mensbeskoung van Rogers in wese daarom gaan dat elke mens waarde het en 
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dat dle mens d ~ e  vermoe het om sylhaar ele ontvnkkelmgsrlgting te k~es 

Hierdie siening van die mens kan saamgevat word deur te sB dat dm mens 

gebore is met aktualiseringskragte wat motiveer en met beoordelingsprosesse 

wat reguleer (Prochaska 8 Norcross, 1994:130). Mense beweeg na 

selfregulering en hul eie ontwikkeling weg van kragte wat van buite af inwerk 

(Nelson-Jones, 199523). 

Die vermoe wat mens het om sy eie ervaring te evalueer lei volgens hierdie 

model daartoe dal die mens 'n selfkonsep vorm wat rigtend inwerk op die mens 

se optrede (Moore. 1993397). 

Dlt word uiteindelik duidehk dat die mens self die sentrale plek inneem in dle 

teorie van Rogers (Moore, 1993:397). 

Dit kan uit die vowafgaande verduideliking afgelei word dat die mens volgens 

hierdie teorie in beheer is van sy eie lewe. Dit is ook voor die hand liggend dal 

hierdie teorie propageer dat die mens, soos tipies van die humanistiese 

(eksistensieel-fenomenologiese) stroming in die psigologie, vry is om te kies uit 

die moontlikhede wat van dag tot dag beskikbaar is (Jordaan & Jordaan, 

1992:33). 

3.2.2.3 Victor Frankl (eksistenslLCle psigologie, logoterapie) 

Victor Frankl word as een van die hoofeksponente van die eksislensiele 

psigologie beskou m a r  die mens as 'n geesteswese - 'n persoon - gesien 

word wat vryheid en veranhvoordelikheid het. Daarby wil die mens iets 

waardevols met sy l e w  maak. Anders gestel, gaan dit daarom dat hy waardes 

in sy lere wil verwerklik (Shantall, 19934456). 

Die mensbeskouing van Frankl het drie basiese vertrekpunte: (i) die mens 

beskik oor wilsvryheid, (ii) die mens se motief is om sin in die leva te w l  he en 

(iii) daar is werklik sin in die lewe (Frankl, 1978:14). Hiervolgens is die mens 

vry om oor sy eie leva te beslis en om keuses uit te oefen wat sy l e w  bepaal. 
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In hierdie keusesituasie is die mens daarop gerig om iets besonders of unieks 

met sy lewe te maak Op grond van die keuses wat die mens dan uitoefen, 

voeg hy inderdaad sin tot sy lewe (Vergelyk Shantall, 1993:447.) 

Dit word allenme aanvaar dat die wil tot sin of betekenis vooropstaan in die 

mensbeskouing wat Frankl se teorie onderte (Shantall, 1993447. Nelson- 

Jones, 1995:137). 

Oor die vryheid van wil, nog 'n basiese konsep in Frankl se denke oor die 

mens, som Shantall (1993:447) op dat mens by uitstek 'n geesteswese met 

vryheid en veranhwordelikheid is. Hy kan daarom nie die slaaf van erflikheid 

en die omgeMng wees, soos by die deterministiese teoriee van psigoanalise 

en behaviorisme nie. Die geestelike dimensie van menswees w r d  sterk 

beklemtoon - dit is immers hierdie eienskap wat die mens van die dier 

onderskei (Shantall, 1993448). 

Betekenis w r d  aan die d r e l d  gegee deur dit wat die mens aan die d r e l d  gee 

(die sg. kreatieue waardes); dit wat die mens uit die d r e l d  ontvang (die sg. 

ervaringswaardes) en deur die mens se standpuntinname ten opsigte van 

onahendbare gebeurtenisse (Frankl, 1978:25). 

Dit blyk uit Frankl se mensbeskouing dat dit nog steeds die mens in die 

sentrum het, maar dat godsdiens betrek w r d  in sy denke oor die psigiese 

funksionering van die mens (Viljoen, 1993:32). Winspunte in di8 verband is dat 

Victor Frankl die mens as veranhwordelike wese sien en dat daar sin uit die 

lewe te haal buite die mens om. 

3.2.2.4 Erik Erikson (sosiaal georhnteerde psigoanalitiese teorie) 

Die psigoloe wat die eksponente van hierdie denkskool vorm, staan as die 

tweede generasie psigoanalitici bekend omdat hulle op indirekte manier met 

Freud se teoriee in aanraking gekom he1 (Viuoen, 199339). Hoewel Heinz 

Hartmann (1894.1970) as die vader van die egopsigologie bestempel w r d ,  is 

die werk van Erik Erikson (1902-1980) van besondere belang omdat hy as 
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moderne egopsigoloog die gedagte van 'n selfstandige ego die duidel~kste 

uitgebou het (Meyer, 1993~155). 

Die egopsigologie verskil van die psigoanalise daarin die ego deur die 

verhouding met die sosiale gemeenskap gevorm word (Erikson, 1977:13). 

Hoewel dit moeilik is om die mensbeskouing onderliggend aan Erikson se 

egopsigologie klinkklaar te definieer, word aanvaar dat dit meer met die van die 

humanistiese psigoloe soos Rogers en Maslow ooreenstem, as met die van 

Freud (Meyer, 1993c:157). Hiervolgens word aangedui dat die mens in 

voortdurende komplementc2re verhouding met die sameleving verkeer. Die 

basisaanname is dat die mens oor aangebore moontlikhede beskik vial binne 'n 

sosiale gemeenskap onhvlkkel (Meyer, 1993c:157; vergelyk ook Joubert, 

1999:llO). Die voorwaarde vir die optimale ontwikkeling van hierdie kwalile~te 

18 in die aard van die verskillende omgewingsinvloede waaraan die individu 

blootgestel word en d ~ r  interpersoonlike verhoudinge waarin die individu staan. 

Daarby gaan dit vir Erikson daarom dat die mens 'n intrinsieke vermoe het om 

besluite op rasionele en logiese manier te neem en dat daar oplossings vir 

probleme gevind w r d  (Maddi, 1989:65). 

Wanneer Erikson se aannames oor die mens in oenskou geneem word, word 

dit duidelik dat die inherente vermoe van die mens tot die kern van ook hierdie 

teorie behoort Dit is een van die grondliggende idees van die humanisme. 

3.2.2.5 Eric Berne (transaksieanalise) 

Eric Berne (1910-1970) 18 baie klem op die sosiopsigolog~e en die analise van 

sosiale en intrapsigiese transaksies in menslike interaksie (Nelson-Jones, 

1995:68). Volgens Berne kan die transaksieanalise as 'n persoonlikheids- en 

sosiale-interaksieteorie gesien w r d  wat terselfderlyd as 'n beradingsmetode 

dien (Berne. 1968:134; Nelson-Jones, 1995:70). 

Die basiese uitgangspunt in transaksieanalise is die bekende: I'm OK; you're 



OK (Nelson-Jones, 1995:71). Dit berus dus op 'n positiew siening van die 

menslike natuur. Eike mens besit die volledige neurologiese apparaat vir 

sinvolle wrklikheidsgeorienteerde funksionering. Die taak van die berader is 

om hierdie bestaande apparaat in die mans te versterk, sodat dit sy nomale 

plek in die soeker se geestes- en fisieke gesondheid sal inneem. Die mens 

bestaan uit drie ego-toestande, naamlik 'n ouer (palma) ego-toestand, 'n 

volwasse ego-toestand of kind ego-toestand (vergelyk Berne, 1968:23). Die 

transaksie vind plaas as daar sosiale interaksie tussen lwee mense is 

waarvolgens die benadering analiseer tussen watter ego-loestande in die 

betrokke persone dit plaasgevind het. Die doelwit is om die gelntegreerde 

volwasse ego-toestand te bereik en te handhaaf. Uiteindelik bereik die soeker 

dan 'n situasie waar dinge sogenaamd OK is (Prochaska 8 Norcross, 

1994:197). 

Vervolgens I& Berne klem op die feit dat vroeere transaksies en die ervaring 

daarvan die basis v o m  van alle ander optrede en dat die siening van die 

wrklikheid uiteindelik op grond hiervan gevoml word (Nelson-Jones, 1995:79). 

Die ervaring van die OK-heid word dan die teks (Engels=script) op grond 

waarvan die individu optree (Nelson-Jones, 1995:80). Vanwd bepaalde 

besluite w r d  dan uit die sogenaamde Ek's OK, jy's OK beueeg na enigeen 

van die volgende drie ander OK-toestande: 

o Ek's OK, jy's nie OK nie 

o Ek's nie OK nte, jy's OK 

o Ek's nie OK nie, jy's nie OK nie 

Hierdie basiese lewensingesteldhede word dan die motivering vir optrede 

(Nelson-Jones. 1995:80). 

In evaluering van Berne se menssiening is dit duidelik dat die grond van 

menslike funksionering net in die mens gesetel is en gestuur word deur kontak 

met ander mense. 
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In die onwkkeling van die psigologiese denke oor die mcns, soos vervat in die 

voorafgaande argument, word dit steeds duidelik dat, hoewel daar 'n 

vermiming plaasgevind het in erkenning van die sosiale en interpersoonlike 

omge~ng  waarin d ~ e  individu hom bevind, die mensbeskouing steeds in die 

mens gesetel word: 

= Uit die sosiale leerteorie van Bandura wat in die grondslae van die 

behaviorisme gegrondves is, word d ~ t  duidellk dal die mensbeeld nie 

gevorm word op grond van of 'n gedrewenheid van b~nne, of van buite nie. 

Dit gaan daarom dat menslike funksionering verstaan word op grond van 

die wisselmrking tussen persoonlike, kognitiewe en gedragsfaktore. Dit 

gaan dus in wese om die verstaan van die mens in terme van sy of haar 

funksionering. 

Carl Rogers as eksponent van die k1il;ntgesentreerde teorie sien die mens 

in terme van sy of haar aangebore aktualiseringskragte wat 'n 

motiveringsfunksie verlolk, telwyl die beoordelingsprosesse inherent aan 

die mens 'n reguleringsfunksie speel. Op grond van hierd~e aannames is 

mense in staat om selfkmsepte te vorm wat 'n rigtende invloed op hul 

optrede uitoefen. Korlom: die mens aanvaar pr~rnere verantvmordelikhe~d 

vir die lewensverloop en het keusevryhede wat uitgeoefen moet word. 

Dit word uit Victor Frankl se eksistensi6le psigologie duidelik dat die 

rnens gesien word as 'n geesteswese; 'n persoon wat vryheld en 

verantwoordelikheid het en wat oor die vermoe beskik om bepaalde 

waardes In sy l e w  te vewsenlik. Mense beskik oor kreatiem waardes, 

ervaringswaardes en standpuntinnamewaardes. Hoeml geestelike 

waardes dus betrek nord by die mensbeskouing, biyk dit duidelik dat die 

mens steeds outonoom beskou word. 

- Volgens Erik Erikson, as eksponent van die sosiaal georianteerde 
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psigoanalitiese teorie, w r d  aangedui dat die mens in voorldurende 

komplement6re verhouding met die samelewing verkeer en dat die mens 

oor aangebore moontlikhede beskik w t  in die interaksie met die sosiale 

gemeenksap geoptimaliseer wurd. 

Die transaksieanalise, waarvan Eric Beme die eksponent v o n ,  gaan van 

die standpunt uil dat die menslike natuur van nature goed is en in 

voortdurende transaksie met ander mense geoptimaliseer word. 

Hoewe 'n klemverskuiwing aantoonbaar is in die menings met di6 wat die 

individuele bestaan van die mens verabsoluteer het, is dit steeds duidelik dat 

die mensbeskouing primer gerig w r d  deur die intrinsieke vermoens van die 

mens. 

Vervolgens word gekyk na die psigologiese standpunt wat dit het oor die 

verhouding van die mens met die fisiese omgewing waarin hy tpm bevind. 

3.2.3 DIE MENS IN VERHOUDlNG MET DIE FlSlESE 

3.2.3.1 Inleiding 

Die feit dat daar in die psigologie vemiming plaasgevind het en die mens 

beskou is as 'n wese wat 66k met die fisiese omgewing in verhouding staan, 

hel 'n nuwe ontwikkeling in die psigologiese denke ingelui (Viljoen, 199331). 

Vir die doeleindes van hierdie studie word die teorle van George Kelly 

bestudeer omdat hierdie interaksionele model die wisselwerking tussen die 

individu en d ~ e  omgewlng verklaar. Die feit dat menslike kognitiew werking in 

berekening gebring word by di8 wisselwerking, dui op 'n holistiese benaderng 

in die psigologie wat nuwe moontlikhede vir berading uit vanuit di8 paradigma 

meegebring het. 

3.2.3.2 George Kelly (Konst~kteor ie)  

Meyer (1993e:420) stel dit duidelik dat George Kelly (1905 - 1967) se teorie 
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heeltemal anders is as alle ander persoonlikheidsteoriee. daarin dat sy overte 

standpunt was dat kliente aangemoedig word om hul probleme anders as 

voorheen te sien. Hiervolgens word kliOnte aangemoedlg om ervaring en 

gedrag aan die hand van verskillende skemas of persoonlike konstrukte te 

interpreteer, waaronder kognitiewe, affektiewe, instrumentele, motlverings-, en 

kontroleskemas of konstrukte (Nelson-Jones, 1995:296). 

Dit blyk dat Kelly se mensbeskouing enkelvoudlg 18 in die idee dat die individu 

se basiese motief is om sy omgewing te verstaan, wat hy dan doen deur d ~ e  

ontwikkeling van 'n konseptuele stelsel of konstruksiesisteem (Meyer, 

1993e:422). Hiervolgens word die omgewing geklassifiseer. geinterpreteer, 

aannames gemaak, voorspellings gewaag, ensomeer. Meyer (1993e:423) stel 

dit duidelik dat Kelly 'n teleologiese mensbeskouing handhaaf, deurdat die 

mens voortdurend op aktiew wyse besig is om die kognitiewe stelsel aan dle 

hand waarvan hy sy wSreld verstaan en voorspel, te verbeter. In hierdie 

proses maak die mens van drie filosofiese beginsels gebrutk, naamlik die (I) die 

konstruktiew alternatiwisme, (ii) die pragmatisme en (iii) die fenomenologie 

(Meyer, 1993e:423). 

Kelly (1963:15) se basisaanname is dat daar nie iets is soos 'n ware 

voorstelling of interpretasie van die w2reld nie. Die indivldu vorm sy eie 

interpretasie aan die hand van sy eie konstruksie of inkleding van die 

wrklikheid. Dit gean dearom dat die konstrukte wat mense vorm hulle in staat 

stel om sekere aspekte van die werklikheid op eiesoortige wyse te ken en aan 

ander aspekte geen inkleding te gee nie. In samehang hiermee verklaar hy dat 

die konstrukte so gevorm vmrd dat dit praktiese toepassingswaarde het en dat 

dit van situasie tot situasie eangepas kan word. Dit lei daarloe dat die 

eiesoortige belewenis van die wrklikheid as gesaghebbend aanvaar word - 
uiteindelik word dit inderdaed di6 werklikheid vir die tndividu. (Vergelyk Meyer, 

1993e: 424.) 

Uit Kelly se teorie word dit duidelik dat die mens sy eie werklikheid skep 



volgens wat vir elke individu prakties haalbaar is. Die teorie is gegrond daar~n 

dat die mens self bepaal wat vir horn of haar aanvaarbaar is en waardeur sin 

uit die lewe gemaak word. Dit beteken dan sin op die rnikrovlak gemaak word 

wat afhanklik is van 'n waardestelsel wat buite die individu om 18. 

3.2.3.3 Onderliggende mensbeskouing : sintese 

In die denkskool waar dit gaan om die mens in verhouding met die fisiese 

omgewing waarin hy horn bevind (en waarvan Kelly se konstrukteorie 'n 

voorbeeld is) gaan d ~ t  mensbeskoulik daarom dat 'n bepaalde kousaliteit 

aantoonbaar is. Hierdie oorsaaklikheid I& in die manier waarop mense hul 

innerlike ervarings verwoord in temle van verskillende skernas wat afgelei en 

bepaal word uit die orngewing waarin hulle hul bevind. Uiteindelik gaan dit 

daarom dat daar 'n bepaalde outonomie in die mens 16 en dat 'n konseptuele 

raamwerk 'n bepalende rol speel in die funksionering en optimalisering van die 

individu se vermoens. 

3.2.4 DIE MENS IN VERHOUDING MET DIE TRANSENDENTE 

3.2.4.1 Omskrywing 

Volgens Viljoen (1993:32) en Jordaan en Jordaan (1992:819 ev.) open die 

insluiting van die sogenaamde metafisika of transendente nuvm dimensies in 

die konseptualisering oor die psigologie as dissipline. Dit gaan primer daarom 

dat 'n bewstheid oor algemene spirilualiteit daarloe lei dat mense in die 

beradingsituasle bewsreak van 'n ekstra dimensie wat hiertoe gevoeg word 

Hoewel daar nie, vir die doeleindes van hierdie studie, aandag gegee word aan 

'n enkele eksponent van die benadering nie, word die fokus geptaas op die 

verrekening van verskillende godheidsbegrlppe en die noodsaak daawan in 

die psigologie. Volgens Jordaan en Jordaan (1992:820) gaan dit daarom dal 

mense met wisselende grade van sekerheid in die bestaan en bepaalde 

voontellings van 'n godheid glo of nie glo nie, en dat hierdie glo en nie glo nie 'n 
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belangnke invloed het op hulle belewenisse en handelinge. 

Uiteindelik word religielgodsdiens in die breedste sin dan 'n manier waarop die 

realiteit verstaan word en dat die begrip neerslag vind in die manier waarop 

mense hulle belewenisse en handelinge defmieer - in die verhoudinge met die 

wrklikheid en met mense (Jordaan 8 Jordaan, 1992:834). Bergin en Payne 

(1993:245) verklaar dat dit hier gaan om die manier waarop basiese dinge 

gebruik word om 'n spirituele inkleding van die werklikheid te gee en te let op 

die manier waarop die individu hierin 'n plek beklee. Hulle sien die volgende 

konsepte as sleutelterme in die benadering: identiteit, agens, integnteit, mag, 

intimiteit, mag. gesinswaardes en waardestelsels (Bergin 8 Payne. 1993:245). 

Dit w r d  algemeen aanvaar dat hierdie benadering gaan om d ~ e  eklektiese 

wyse waarop insigte uit die hermeneutiese, eksistensiele, humanisliese, 

kognitiew en sosiale konstruktivisme gebruik word om aan die psigologie 'n 

spirituele inkleiding te gee (Bergin 8 Payne. 1993:245). 

Volgens Benner (1993:lO-11) gaan dit primer hier om die erkenning dat geen 

berading waardevfy kan geskied nie. 

Hierdie benadering se winspunt is dat die mens se verstaan van homself 

grootliks buite homself 18. Die verklaring van die absolute outonomie van die 

mens, wat 'n sterk f igurer in die ander psigologiese beradingsmodelle, word 

hierdeur onderbeklemtoon. Andersyds is dit belangrik om daarop te dui dat die 

bewstheid van die transedente mag lei tot 'n determinisme van buite, met 

gepaardgaande afgodery. Volgens Bobgan en Bobgan (198523) gebeur dit 

dat herstelmetodes gebruik maak van rituele wat by oosterse mistieke 

godsdienste en selfs die okkulte mag aansluit. 

3.2.4.2 Onderliggende mensbeskouing : sintese 

Hoewel die erkenning hier duidelik is dat die mensbeskouing in hierdie 

paradigma gerig word deur die besef dat individue se waardestelsel 'n 
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bepalende rol speel in die manier waarop mense hulle lewe verstaan en 

organiseer, is dit duidehk dat dit hier maklik kan gaan om die blote spirituele 

inkieding van die wtlklikheid. Uiteindelik bestaan die gevaar dat di8 sublimiteit 

mag meebring dat mistisisme die botoon voer in die manier waarop die 

mensbeskouing gevorm word en dat afgodery bedryf viurd. 

3.2.5 DIE HEDENDMGSE INTEGRASIEPARADIGMA IN PERSPEKTIEF 

3.2.5.1 Inleiding 

Hoewel die verwysings in Tabel 3.1 (vergelyk Hoofstuk 3.1.2.1) die 

hoofdenkskole in die psigologie duidelik aantoon, gee dit geen aanduiding van 

die hedendaagse neiging tot integrasie in die psigologie nie. Louw (1999:38) 

verduidelik dat dit by die geintegreerde beradingsmodelle gaan om 'n proses 

waarin twee dissiplines, elk met behoud van die eie identiteit, gesamentlik 

gebruik word om 'n verskynsel te verhlaar en in voortgaande tweegesprek met 

mekaar bly. 

Dit word aanvaar dat hierdie sogenaamde integrasiemodel nie werklik as 'n 

nuwe skool binne die psigologie bestempel kan word nie, maar eerder gesien 

moet word as die integrasie van verskillende denke met betrekking tot die 

praktyk van berading in die bred sin van die word.  

McMinn (1996:7,8) toon aan dat die integrasieproses van die leologie en 

psigologie eers werklik in 1975 begin momentum kly het, en slegs van 

omslreeks 1982 af werklik 'n relevante en praktiese denkrigting begin raak het. 

Hoe& heelwat Bybelse integrasiemodelle deesdae aan die orde kom, word 

daar vir die argument in hierdie paragraaf gefokus op die nie-Bybelse modelle 

van integrasie. [Die Bybelse integrasiemodelle kom in Paragraaf 33.3 aan die 

bod.] 



3.2.5.2 Nie-Bybelse integrasiemodelle 

Met betreuing tot die nie-Bybelse teoriee het die integrasiedenke in die 

sewntiger- en tagtigerjare begin momentum kry (Goldfried, 1982:572). In 

hulle behandeling van psigologiese sisteme, verklaar Prochaska en Norcross 

(1994~457) dat transteoretiese modelle werkbare moontlikhede vir die eise van 

die beradingspraktyk daarstel. Dit gaan daarom dat handvatsels as't ware op 

eklektiese manier voorsien w r d  waardeur psigoterapie- en 

gedragsveranderingsbenaderings oor modelle heen vertolk kan word. 

Die hoofeksponente van hierdie benadering is Norcross en Goldfried (1992) en 

Stricker en Gold (1993) wat hulle daarvoor beywer dat die berader op 

voortgaande dialektiese wyse omgaan met die teorie, die soeker, die 

beradingsproses en die voorgestelde oplossings (Fear 8 Woolfe, 1996:400) 

Dieselfde tendens word deur Nelson-Jones (1995:350) nagevolg in die model 

wat hy noem tifesk~lls counsellinghelping (LHS). Volgens horn is dlt 'n openlike 

en volwaardige integrasiebenadering waardeur velerlei tegnieke en teoriee 

saamgegooi w r d  om 'n koherente benadering te vorm (Nelson-Jones, 

1995349-350). 

Fear en Woolfe (1996:399) se benadering is om verskillende teoriee (die 

psigodinamiese, kognitiewe en behavioristiese paradigmas) te integreer 

waardeur 'n model daargestel word om die bose sirkel te verbreek waardeur 'n 

soeker vasgevang word in 'n ironiese lewens- en wbreldbeskouing. 

3.2.5.3 Onderliggende mensbeskouing : sinlese 

Dil w r d  uit 'n kritiese analise van die mensbeskouing in buite-Bybelse 

beradingsmodelle duidelik dat 'n onregmatige posisie aan die mens as sodan~g 

toegeken word en dat die rnens as die outeur en lotsbeslisser van sy eie lewe 

bestempel vmrd. 
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3.3 DIE IDENTIFISERING VAN DIE MENSBESKOUINGS 

ONDERLIGGEND AAN ENKELE BYBELSE BERADINGS- 

BENADERINGS 

Die doel met die volgende afdeliny is om te let op die agterligyende 

mensbeskouing van berading wat op Bybelsgefundeerde wyse aanyepak word. 

Dit word uit Louw (1999:160) se beredenering duidelik dat d ~ e  veelheid 

verskillende beradingsmodelle wat op Bybelse gronde gemotiveer wrd ,  

hoofsaaklik te wyte is aan die verskille in die mensbeeld van die onderskeie 

modelle. 

Vir die doeleindes van hierdie bespreking word 'n Medeling ter Hille van 

heuristiese waarde getref en word die sg. anti-psigologiese rnodelle (Powtison, 

1996:vi), of anti-integrasiernodelle en die integrasiernodelle (PovAison. 

1996:412-3, Joubert. 1999:52) onderskei as gespreksbasis. 

3.3.2 ANTI-INTEGRASIEMODELLE 

Die begrip anti-integrasiernodelle verwys hoofsaaklik na Bybelse 

beradingsmodelle wat 'n eenduidige fokus op die beradinysituasie voorstaan. 

Volgens Joubert (1999:35) word anti-integrasiemodelle breedweg in die 

volgende groepe ingedeel: (i) die groep wat religie vewrp ;  (ii) diegene wat 

psigologie verwerp; (iii) di6 wat parallellisme voorstaan, en (iv) die wat aandui 

dat daar geen verskil is tussen sekulere en Christelike psigoterapie nie. 

Vir die doeleindes van hierdie verhandeling word vlugtig gekyk na die M e d e  

genoemde groep, naamlik die Christelike beraders wat die psigologie vewerp 

omdat hulle die hedendaagse Bybelsgefundeerde beradingsparadigma 

oorheers (vergelyk Powtison. 1994:54-55 se beredenering en implikasies in did 

verband). MacArthur, (1994a:4) s6 duidelik dat 'n Christelike psigologie nle 

aan Bybelse gronde beantwoord nie, omdat dit sekuler is en die kerk se 



vertroue in die Skrif. gebed, onderlinge meelewing en Woordverkond~g~ng as 

wyses waardeur die Heilige Gees werk en mense verander, geskok het 

Louw (1999:153) gee aanduiding dat allelwee aanvaar word dat die Bybelse 

berading tot onlangs toe rnin aandag aan d ~ e  rnens as sodantg gee en 

impliseer daardeur dat die tipiese anti-integrasiemodelle as grondslag daarvan 

dien. Volgens Carter en Narramore (1979:73) is die basiese aanname van die 

anti-integrasiemodelle dat daar inherente spanning te bespeur is in die 

verhouding psigologielgodsdiens en psigologie/christendom omdat hierdie 

entiteite mekaar uitsluit. Hierdie skrywers verduidelik dat anti- 

integrasieberadingsmodelle aanvoer dat die psigologie en die teologie 

onversoenbaar is orndat eersgenoemde die gesag van die Skrif aantas en 

individue se gedragspatrone en skuldgevoelens negatief beinvloed (Carter 8 

Narramore, 1979:77). Die feit word ook gestel dat, omdat sonde dle oorsaak is 

van menslike misgrype, berading bloot op grond van insig uit die Bybel gedoen 

behoort w r d  en dat daar geen behoefte aan psigaterapie bestaan nie (Adams. 

1970:xx; Bobgan & Bobgan. 1985:xiii). In aansluiting hierby redeneer Ganz 

(1993:62 ev.) dat die insluiting van psigologie in 'n Christelike beradingsituasie 

onhoudbaar is omdat dreldse teoriee gebruik word om die gesag van die Skrif 

aan te tas en te vervang. 

Betreffende die mensbeskouing van beraders wat uit die anti-integrasiernodel 

werk, kan onder andere die volgende name as eksponente hiervan voorgehou 

word: Jay E. Adams (onder andere 1970, 1977.1979); John MacArthur (1994a. 

1994b, 1994c), Wayne A. Mack (1994). Douglas Bookman (1994a, 1994b), 

David Powlison (1994, 1996). 

Hoewel vir die doeleindes van hierdie verhandeling, die model van Bobgan en 

Bobgan (1985:28 e.v.) kortliks vwrgehou word, moet kennis geneem word van 

die feit dat die meeste van die anti-integrasiemodelle binne die groepering baie 

sterk ooreenkomste vertoon. Hiervolgens w r d  dit duidelik dat God die mens 

geskep het om in 'n verttouding met Horn te leef en as sy verteenwoordiger op 



Hwhlvk 3 Andar menrbeskomgr 

te tree. Hierin het God dlt gewil dat die mens 'n geesteiike en fisieke lewe het 

sodat daar genoegsaamheid bestaan in die verhouding tussen die Skepper en 

sy maaksel. Ongeloof, eiewilligheid en trots lei egter daartoe dat d ~ e  mens se 

verhouding met God skipbreuk ly. Uiteindelik kan die mens slegs hierian 

verlos word deur die soenverdienste van Jesus Christus. Bobgan en Bobgan 

(1985:29) se die aannames oor die mensbeskouing setel in die volgende drie 

gebeure: Skeppinp. sondeval en hersfel. In aansluiting hierby redeneer 

MacArthur (1994b:lOl) dat God dit inderdaad nie wil dat mense 'goed oor 

hulleself moet voel nie' - Hy wil dat mense hul eie hulpelose sondestaat moel 

besef. Uiteindelik lei hierdie besef daatioe dat die verlossing van die sonde en 

die oowinning daarvan slegs in Christus kom (MacArthur, 1994b:115). 

Dit is duidelik dat die drie gebeure (skepping, sondeval en herstel) inderdaad 

die konteks vorm waarbinne die mens in die beradingsituasie verstaan m68t 

word met die klem daarop dat al drie die fases in onderlinge verbondenheid 

opereer. Louw (1999:153) gee aanduiding dat iemand soos Jay E. Adams 

soveel klem plaas op die sondeval dat hy uiteindelik uitsluitlik konsentreer op 

die redding van die mens uit die sonde. Hierdie situasie gee aanleiding tot die 

oorheerslng van die soteriologiese perspektief in sy denke en bring mee dat 

daar te min teregkorn van die eskatologie en pneumatologie in Adams se 

beradingsmodel 

Volgens Crabb (1987:25) is die integrasie tussen Bybelse waarhede en 

psigologie nie net gewns nie, dit is noodsaaklik vir elke Christelike psigoloog 

en berader. Hieriolgens word geredeneer dat alle waarheid in elk geval God 

se waarheid is en dat alle teorieh en tegnieke op kritiese wyse aan die hand 

van Bybelse waarhede en beginsels beoordeel moet word (Joubeti, 1999:37). 

D~tword uit Ellens (1987~26) se argument duidelik dat dit in die integrasiemodel 

nib gaan om die assimilasie van verskillende dissiplines (byvoorbeeld die 

teologie en die psigologie) nie, maar om die wyse waarop die een dissipline 

90 



vanuit die perspektief van die ander beoefen word. 

Joubert (1999:52) se standpunt is dat, indien 'n integrasiemodel (byvoorbeeld 

'n integrasie van die teologie en psigologie) v i  slaag, dit omvattend genoeg 

moet wees om effektief en sinvol te wees Daarby beskou sy omvanende 

integrasie nie bloot as inferdissiplin6re integrasie nie, maar ook as integrasie 

op intradissiplinere vlak (Joubert, 1999:43; vergelyk ook McMinn, 1996:8) 

lnterdissiplinere integrasie dui op die integrering van verskillende dissiplines 

met die doel om vergelykendeiwys twee of meer dissiplines te verenig (Joubert, 

1999:44). Daarteenoor dui intradissiplinhre integrasie op aktiwiteite binne 'n 

betrokke dissipline; met ander woorde hoe Christelike waardes en geloof 

byvoorbeeld geintegreer kan word in die berading van 'n soeker (McMinn, 

1996:8). 'n Derde vlak van integrasie is geloof-praxis-integrasre wat beteken 

dat die mens se geloofsoortuiging met die lewenspraktyk geintegreer moet 

word (Joubert, 1999:50). Ervaringsinlegrasie is 'n vierde vlak wat moet 

plaasvind om integrasie effektief en sinvol te maak en is die bevestiging en 

persoonlike ervaring dat die inter- en intradissiplinere en die geloof-praxis- 

integrasie suksesvol verloop he1 (Joubert, 1999:51). 

Dit word uit die voorafgaande paragrawe by Bybelsgefundeerde en ander 

psigoloe en beraders duidelik dat 'n geintegreerde benadering deesdae veld 

wen. Carter en Narramore (1979:103) voer as belangrikste rede vir integrering 

vanuit 'n christelike hoek aan dat God die Outeur van alle waarheid is - nie 

alleen in die Skrif nie, maar ook in die wetenskapsbeoefening (in hierdie geval, 

die psigologie). Prochaska en Noruoss (1994:428) maak dit duidelik dat die 

begeerte om buite die beperkings van een teoretiese model ook vqer gekyk 

moet word om die beste voordeel vir die soeker of pasien! te gee. 

Dit word algemeen aanvaar dat integrasiernodelle se basisaanname 16 in d ~ e  

erkenning dat geen terapie waardevry en religievry gedoen kan word nie en dat 

die soeker Bn berader se waardes en lewens- en Greldbeskouing wesenlik 

deel vorm van die hele beradingsproses (Worthington, 1991:211: Brennan, 



3.3.4 ONDERLIGGENDE MENSBESKOUING : SINTESE 

Vanwee die diversiteit van inlegrasiemodelle in die beradingsituasie is dit 

moeilik om 'n eiesoortige mensbeskouing hieruit te abstraheer. Dit ward egter 

uit die Bybelsgegronde beradingsperspektief duidelik dat die agterliggende 

mensbeskouing gerig word deur die manier waarop God met sy kinders 

bemoeienis maak deur die skepping, die sondeval en herstel. (Hierdie aspekte 

het uitvoerig aandag g e m  in Hoofstuk 2 en kom vreer in Hoofstuk 4 aan die 

bod wanneer die implikasies hiervan vir die beradingsituasie uitgespel ward.] 

Die doel met hierdie hoofstuk was om 'n koherente beeld te vorm van die 

manier waarop die mens gesien ward in die verskillende buite-Bybelse en 

Bybelsgegronde berad~ngsmodelle. 

Hieruit is dit duidelik dat die buite-Bybelse raamwerke grootliks gaan om die 

selfverstaan van die mens - in psigoanalitiese en sosiaalanalitiese sin - t e w l  

dil in die Bybelsgegronde berading nie primer om gaan om die wyse waarop 

daar psigoanalitiese selfinsig en sosiale aanvaarding kan kom nie. 

Daarteenoor word dit duidelik dat 'n Bybelse mensbeskouing daarop gerig ward 

om die mens te bring tot verantwoordeliWleid en heiligmaking. Hoevrel aanvaar 

word dat die lewens- en dreldbeskouing van beide soeker en berader 'n 

wesenlike rol speel in die beradingsproses, is dit duidelik dat die Bybelse 

beradingsmodel nie primer daarop gerig word om 'n etiese analise van die 

mens te maak nie 
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Dit het uit hierdie hoofstuk duidelik geword dal die manier waarop die mens 

beskou word inderdaad 'n wesenlike rol speel in die manier waarop daar in 

psigologlese beradingspraktyke te werk gegaan word. Van belang is die feit 

dat die sogenaamde selfgerigtheid van die individu en die manier waarop die 

persoon gewaande outonomiteit besit in die hantering van lewnskwessies na 

vore kom in die agterliggende mensbeskouings van heersende beradings- 

tendense vanuit psigologiese hoek. 

Kennis is ook geneem van die hedendaagse neiging tot integrasie - vanutt 

buiteaybelse en Bybelsgefundeerde perspektief en modelle wat hulle sterk 

daarleen uitspreek - ook vanuit buite-Bybelse en Bybelsgefundeerde 

pespektief. 

Die volgende hoofstuk se doel is om by wyse van sintese te bepaal watter 

Bybelse parameters neergelk kan vwrd wanneer dit gaan om watter 

openbaring in die Bybel oor die mens gegee vwrd. 





HOOFSTUK 4 

KONTOERE VAN 'N BYBELSE MENSBESKOULIKE 

MODEL VIR DIE BERADINGSPRAKTYK 

Dit het uit die kontekstualisenng en probleemstelllng in Hoofstuk 1 reeds duidelik 

gemrd dal dit moeilik is om in klinkklare terrne verklaring te probeer vind vir wie en 

wat die mens is. Daar is gesien dat die mens slegs verstaan kan word indien d~e  

as skepsel van God gesien mrd .  Daarteenoor gee buite-Bybelse 

mensbeskouingsmodelle hoofsaaklik aanduiding dat mense deterministies 

(=meganies) of outonwm (=die mens is sy eie g d )  beskou word. 

Hierdie wisselende slandpunte oor wie en wat die mens is, stel 'n groot uitdaging 

aan die beradingspraktyk en moet teoreties, fundamenteel en prakties belig word 

sda t  daar uiteindelik gekorn kan word tot riglyne vir 'n Bybelse mensbeskoulike 

beradingsmodel. 

Daar is tot dusver in die studie aan die volgende sake aandag gegee: deur 

eksegese het dit duidelik geword wat die Bybel openbaar oor die mens (vergelyk 

Hoofstuk 2); mensbeskouiqs onderliggend aan resente psigologiese 

beradingsmodelle, wat nie Bybelsgegrond is of wil wees nie, sowel as die wat 

aenduiding gee dat hulle Bybelse grondslae het (vergelyk Hoofstuk 3) is bestudeer. 

Die hoofdoelstelling met hierdie hoofstuk is dan om op grond van dle bevindings in 

Hoofstuk 2 (en teen die agtergrond hiewan), met inagneming van die inligting en 

bevindings in Hwfstuk 3, enkele kontoere vir 'n Bybelse mensbeskoulike model 

daar te stel Die doel hiermee is dat die berader en die soeker 'n geldige Bybelse 



mensbeskouing kan ontwikkel en handhaaf sodat die totale beradingsproses 

daaruit kan voordeel trek. 

Uiteindelik gaan dit prakties daarom dat die afloop van die beradingsproses vir die 

soeker verandering en herstel behoort mee te bring, sodat die soeker in die regte 

verhouding tot God kan staan. Na afloop van 'n beradingsproses waarin die 

mensbeskouing op Bybeise gronde verantwoord kon word, behwlt die soeker se 

insig in sylhaar eie menswees en die menswees van sylhaar medemens so te 

wees dat misverstand of ander lewensprobleme op verantwoordelike wyse hanteer 

kan uvrd. 

Hierd~e hoofstuk stel dit dus ten doel om op praktiese wyse vergestalting te gee 

aan wat uit die eksegese blyk die Bybel oor die mens openbaar. Die idees oor 

menswees in die psigologiese beradingsmodelle sal ook na vore kom. Hierdeur wd 

gepoog word om praktiese riglyne neer te 18 wat as merkers kan dien vir die soeker 

en berader in Bybelse berading. 

Die riglyne volg uit die gevolgtrekkings soos dit uit die Skrifeksegese duidelik 

geword het (vergelyk Hoofstuk 2.2 en 2.3 onderskeidelik) en word so ingeklee dat 

dit praktiese implikasies vir die Bybelse beradingsituasie aandui. In die fomlulering 

en evaluering hiervan word die gevolgtrekkings uit Hoofstuk 3 telkens 

verdiskonteer. Ten slotte word enkele kontoere vir die beradingsituasie op grond 

van die insigte getrek. 

4.2 DIE BETEKENIS VAN DIE MENS AS BEELD VAN GOD VIR 

DIE BERADlNGSlTUASlE - GEVOLGTREKKINGS EN PRAKTIESE 

IMPLIKASIES 

Dit het u ~ t  die behandeling van Bybelse beradingsbenaderings, soos beredeneer in 

Hoofstuk 3.3, geblyk dat daar dikwals eensydlge klem gel6 word. Dit gebeur dat of 
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4.2.1 DIE BETEKENIS VAN DIE SKEPPING VIR DIE MENSBEELD IN DIE 

BERADINGSITUASIE 

Die skepping van die rnens as beeld van God betrek 
die rnens by God in 'n besondere en onlosmaakl~ke 
verhoudrng. In hierdie verhouding is die mens Gcd se 
verfeenwwrdiger op aarde. 

o Alle mense, of 'n mens op God gerig leef of nie, is aan God verbonde. 

a In hierdie band met God alleen kan die mens sin en doel in die l e w  vind. 

Ontkenning van hierdie band van God met die mens bring leegheid vir die 

mens en bring mee dat die mens hodhaar menswees versaak. 

o Vanuit hierdie onlosmaaklike band met God word alle ander verhoudings van 

die mens ook gebou en met betekenis gevul. 

a Hierdie band met God bepaal die mens se idee w r  hom- of haarself. Indien 'n 

ander verhouding by d~e  mens vooropstaan, sal dit die mens se idee oor hom- 

of haarself bepaal. 

0 Verder het die band met God direkte betekenis vir die bepaling en interpretasie 

van eiewaarde of selfnonsep of selfbeeld. As berader sou 'n mens die soeker 

wat problem met eiewaarde ondervind ('n oor- 6f ondemardering daarvan) 

moet begelei tot insig oor hierdie band wat God met die mens het. 

Stelling 1: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

Alle berading wat uitgaan van 'n mensbekouing wat die mens vanuit hom- of 

haarself verklaar, ontken hierdie intrinsieke band wat God met die mens het. 

Frankl (vergelyk Hoofstuk 3.2.2.3) kom naby daaraan om die band met God te 

erken wanneer hy s6 dat sin buite die mens om gevind moet word. Die nuwer 



onhvikkelings in die eksistensiele denkrigting erken ook die spiritualiteit van die 

mens, maar dan met enige god. idool of konsep wat vir d ~ e  mens sin gee in die 

lewe. Dit is buite God om en in wese afgodery (H.K. Son. 34, vla 95). 

Stelling 1: Kontoermerker 

Die leidende beradingsvraag is 6f en in hoe 'n mate die soeker en berader hierdle 

band met God raaksien en erken in die hantering van 'n bepaalde 

lewensprobleem. Hoe beleef die soeker die verband van die bepaalde 

lewnsDrobleem met die verbintenis aan God? 

In noue verbintenis met Stelling 1: Die mens is beeid 
van God. Die mens hr4l nie bloot d!e beeld van God as 
'n byvoeging nie. 

0 Hieruit, en volgens Gen 9:6 en Jak 3:9, is dit duidelik dat Blle mense, ook nle- 

Christene. beeld van God is. Om hierdie rede staan dit primer dat geen mens 

los gesien kan word van God nie. 

o Op grond van Stelling 2 sou dit dus on-Bybels wees om te praat van, of selfs op 

enige manier te impiiseer dat die beeld van God in d ~ e  mens of in enige 

aspekte van die mens is. In wese word hiermee ook enlge dualistiese 

siensbyse oor die mens (en oor die werkllkheid) afgewfs. 

o Slelling 2 is die basiese rede waarop enige vooroordele tussen mense op grond 

van ras, geslag of waver ander rede ookal. veroordeel moet word. Die 

hanlering van vooroordele in berading is 'n saak waaraan daar in Suid-Afr~ka 

veral aandag gegee moet word. 

o Stelling 2 sou ook die finale grond wees waarop mense mekaar nie mag leed 

aandoen nie. Dit korreleer met die gebod wat die Here gegee het om jou 
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naaste (ook die vyand. dus alle mense) lief te he en spesifiek dat 'n mens nie 

ander mag doodmaak nie (met alle aspekte wat daarmee saam geimpliseer 

word volgens H.K. Son. 40). 

0 In die Bybelse beradingspraktyk is dit motiverend en vertrwstend vir die soeker 

en berader om te w e t  dat alle mense beeld van God is. 

Stelling 2: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

Benewns die evaluering by Stelling 1 hierbo, is die volgende sake oak hier van 

toepassing: alle mensbeskouings wat die mens beskou en verklaar vanuil sekere 

dele. funksies of dimensies van die mens, is nie Bybels nie. 

Stelllng 2: Kontoermerker 

Die vraag is hoe geintegreerd die berader en soeker die mens beskou. Gaan die 

berader byvoorbeeid by 'n mens met depressie homlhaar bloot psigosomaties 

beskou, of gaan daar ook aandag gegee word aan die verhouding met God en 

ander mense? Wat die soeker betret is die soeker bloot daarop ingestel om 

medikasie te neem sonder om die verantwordelikheid van verhoudings te uvll 

hanteer? 

As beeld van God 1s die mens dle sigbare, 11ggaam11ke 
vedeenwoordiger van God op aarde 

0 Hierdie stelling lhou in dat die mens God op aarde reflekteer soos 'n kind 

sylhaar pa sal reflekteer wsenlik verbonde aan, maar nie gelyk aan Hom nie 

(vergelyk Hoofstuk 4.3.1 en 43.4  hierbo). 



Die afhanklikheid van die mens aan God kom hier duidelik in die oog. 

Eiewiliigheid in die beradingsproses by soekers en beraders pas nie. Die mens 

kan nie self syhaar eie god wees nie. 

Die rnens as beeld van God is uniek: anders as God, maar ook anders as al 

die andersoortlge skepsels van God - niks anders is na die beeld van God 

geskape nie. Hierdie uniekheid van elke soeker rnoet ook in die 

beradingsituasie verreken word daarin dat daar geen druk op soekers toegepas 

moet en mag word om net soos ander mense te wees of te reageer nie. 

0 Uit Slelling 3 1s dit ook duidelik dal die rnens bepaalde verantwDordellkhede he! 

in die reflektering van die beeld van God - vir die mens as skepsel is daar 'n 

spesifieke doe1 en taak wat in die roepingsvervulling na vore moet korn. 

Stelling 3: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

[Vergelyk die evaluerlng ten opsigte van Stelling 1 en Slelling 2.1 

Positief kan ges.5 m r d  dat die rneesle van die buite8ybelse mensbeskouings baie 

maak van die individualiteit of uniekheid van die rnens. Ongelukkig, en dit is die 

negatiewe, geskied dit op so 'n skaal dat dit totale onafhanklikheid van God inhou. 

Dit bring rnee dat die mens in wese sylhaar eie god is. Dit staan in sterk kontras 

met 'n Bybelse rnensbeskouing. 

Stelling 3: Kontoennerker 

Die vraag hier is drieerlei: (i) of daar in die beradingsproses aandag gegee word 

aan die inherente uniekheid van die soeker. (ii) of die soeker afhanklikheid van die 

Here besef en beleef, en (iii) of die soeker sylhaar verantwoordelikheid en 

roepingsbesef besef en beleef. Met ander vmorde: Hanteer die berader die 

soeker net soos enigiemand anders met 'n soortgelyke probleem? Veroorsaak die 

feit dat die soeker uniek is. of nie soos  ema and anders is nie, dat hylsy verkeerde 



houdings ontwikkel? In hoe 'n mate beleef die soeker syhaar afhanklikheid van 

die Here? Verbind die soeker sylhaar lewenskwessies en -vrae met die Here? 

Hoe beleef die soeker syhaar werk? Waf is die werksetiek van die soeker? 

Benewens die feit dat man dn vrou as beeld van Gw' 
geskep is, word ook die heersersfaak van die rnens 
betrek by die skepping van die mens as beeld van 
God. 

o Daar is geen meerder- of minderwaardigheid tussen die geslagte nie en hulle 

kan in dieselfde intieme gemeenskap met God lee1 (Gen 1:27). Beraders moet 

soekers met verhoudingsprobleme binne die huwslik begelei dat die 

verantwoordelikhede en rolle van man en vrou in die h w l i k  verskil, maar dat 

albei voor God gelyk is en dat man en vrou mekaar as sodanig moel eer. 

Soekers met verhoudingsprobleme met die teenoorgestelde geslag buite die 

huwelik moet begelei word na sensitiwiteit om mekaar as beeld van God na 

waarde te skat en mekaar so te behandel 

o Die verhouding tussen man en vrou verklaar nie die inhoud van die beeld van 

God nie, maar wanneer mense in verhoudings staan, behwrt die beeld van 

God sigbaar te word. Die heerserstaak is insgelyks nie die verklaring van die 

beeld van God nie, maar deur te heers word die effek van die beeld van God- 

wees sigbaar. 

Die mens as beeld van God is geskape om betrokke te wees by ander in 

persoonlike verhoudings. Oormatige klem op individualisme ten koste van 

ander mag dus nie deel wees van die mens se lewe nie. 

o Die res van die skepping van God is daar ten dienste van die mens as beeld 

van God. In afhanklikheid van God hel die mens die verantwoordelikheid om 

die skepping te bewerk en te bewaak sodat alle potensiaal in die skepping 



ontgin kan ward. Ook ten opsigte van arbe~d moct die soeker begelei word om 

sb te werk dat God verheerlik kan word. God word ook verheerlik as die 

arbeider sy loon werd is en wanneer die skeppmg van God nie uitgebuit word 

nie. 

Stelling 4: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

In Hoofstuk 3 (vergelyk Hoofstuk 3.2.1.6, 3.2.2.6, 3.2.3.3 en 32.42) is dit duidelik 

dal, alhoewel daar ontwikkeling was in die denke oor die bestaanswyse van die 

mens, die mens steeds genoegsaam in hom-Ihaarself gereken word. 

Selfontwikkeling is volgens die buite-Bybelse mensbeskoumgs 'n inlrapsigiese 

saak Verskeie teorie?? en terapeutiese benaderings (byvoorbeeld die 

psigoanaliliese, ortcdoks-behavioristiese) beskou die betrokkenheid van die mens 

by ander sake (byvoorbeeld ander mense of strukture) as 'n hindernis op die pad 

van mensontmkkeling. 

Soekers wat enersyds s6 oordrewe klem plaas op natuurbewaring dat dit ten koste 

van die mens geskied, en andersyds glad nie oog het vir volhoubare gebruik van 

natuurlike hulpbmnne nie, moet op grond van Stelling 4 se tweede deel begelei 

word om as beeld van Gcd ook in die regte verhouding met die res van God se 

skepping te staan. 

Stelling 4: Kontoermerkers 

Die wesensbelangrik vraag hier is of die berader en soeker oog het dat die mens 

as beeld van God in verhoudings staan met medemense en die res van God se 

skepping. Is die soeker so besig met hom- of haarself dat ander betrekklnge 

skipbreuk ly? Is die soeker self so sentraal vir hom- of haarself dat ander mense of 

die res van die skepping misbruik of gemanipuleer word vir eie gewin? Is daar 

enige fisiologiese redes of fisiese lewensomstandighede (slaap-, eet-, won-. 

omgewing-, destruktiewe lewenspatrone) wat dalk die onderbou vorm van die 
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soeker se probleem? Is daar verslawnde of afhanklikheidsvormende (alkohol, 

chemiese en ander) middels wat die soeker gebruik? 

4.2.2 DIE BETEKENIS VAN DIE SONDEVAL VIR DIE MENSBEELD IN DIE 

BERADINGSITUASIE 

Die mens as beeld van God is totaal verlore as gevolg 
van die sondeval. 

o Die berader en die soeker moet op grond van die feit dat die sonde in hulle 

lewe 'n absoluut wesenlike invloed het, daarmee rekening hou dat die mens nie 

bloot in eie krag die vermoe het om lewensprobleme te b o w  te kom nie. 

o In die beradingsproses is dit juis as gevolg van die sonde dat dit wesenlik 

belangrik is om te besef dat hulp in die finale instansie alleen van die Here kom. 

o Die teenwoordigheid van sonde in die lewe van mense behoort beraders en 

soekers daarvan te weerhou om met 'n eensydig positiew beeld van 

menswees te werk in die beradingsituasie. Dit is immers gevmonlik vanwee die 

sonde in die lewe en leewre ld  van soekers dat hulle vir berading kom. 

Stelling 5: Evaluering van buite8ybelse mensbeskouings 

Buite-Bybelse mensbeskouings het geen sondebegrip nie. Sommige teoriee 

(byvoorbeeld die psigoanalitiese, behavioristiese en klientgesentreerde teoriee) 

ontken sonde omdat dit 'n onnodige skuldgev6el op die soeker laai. Dit wat 

verkeerd is en wat verkeerd gaan in die leue van die soeker moet vanuit die mens 

reggemaak word op grond van die sogenaamde inherente goedheid, aangebore 

moontlikhede of potensiaal van die soeker. Die buite-Bybelse mensbeskouings het 

'n ooidrewe en eensydig positiewe beeld van die mens. 
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Stelling 5: Kontoermerkers 

Die vraag is of die soeker en die berader genoegsaam bews  is van die spesiheke 

sonde(s) agterliggend aan die betrokke probleem. Watter skuldgevoelens is by die 

soeker teenwoordig? Watter hiervan IS wrklike skuld? Wat he1 die soeker 

daarmee gedoen? Het die soeker dit al bely voor die Here en voor die (betrokke) 

mense? Verstaan die soeker berou en vergifnis? Besef die soeker die 

vernietigende mag van die sonde in syhaar eia lewe en in die lewe van ander? 

Die k i t  dat die mens nB die sondeval steeds beeld van 
God genoem word (bv. Gen 9%). 1s algeheel fe danke 
aan die genade van~God en berus nie op iets wat die 
mens gedoen of verdien hef 6f iets wat in die mens is 
nie. 

o Die teenstelling tussen Stelling 6 en die vorige stelling beklemtoon juis dle rol 

wat God se genade hier in Stelling 6 speel. Wat vir die mens onlogies IS, IS by 

God moontlik. 

0 Die sondeval is nie die laastewoord wat oor die mens gese is nie 

o Hierdie algemene genade van God hang saam met die feit dat alle mense as 

beeld van God betrek word by God - of hulle op Hom gerig leef, of nie. 

0 Die algemene genade '!an God bevestig die feit dat God oor alles regeer. 

o Die feit dat alle rnense beeld van God genoem word na die sondeval, openbaar 

dat God nie onbewoe IS oar sy maaksels nie. 

o Die wete dat alle mense beeld van God genoem word na d ~ e  sondeval, kan 

bydraend wees om hoop te vestig by soekers wat met skuld voor God worstel. 
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o Hierdie algemene genade van God is nie en behoorl nie aanleiding gee tot die 

leer van algemene versoening nie. 

Stelling 6: Evalueiing van buite-Bybelse mensbeskouings 

Die outonomie van die mens in die behandelde buite-Bybelse mensbeskouings 

staan so sentraal dat daar van afhanklikheid van God of afgode, nie sprake is nie. 

Volwassenheid van die mens word gelykgestel aan onafhanklikheid. Om genade 

te ervaar en te definieer sonder dat God geken of erken w r d ,  is haas onmoontlik. 

Genade word ontken of word vervang met die mens se vermoe om die onbewste 

bewustelik te rnaak, die omgewing te beheers, gedrag aan te pas, die regte keuses 

te maak edof om goeie transaksionele verhoudings aan te knoop. Kortom: 

genade word vervang met menslike inherente vermob om self verandering of 

herstel te bewerk of reg te kry. 

Stelling 6: Kontoermerkers 

Die vraag is hoe d ~ e  soeker en berader die verhouding tussen God se vrymagtiga 

genade en die mens se veranhordelikheid sien. Die mens as beeld van God 

staan afhanklik van God se genade om met verantwoordelikheid - met ander 

woorde in anlwoord op God se genade - deel te he in die verandenngsproses wat 

deur berading begelei word. Hierin staan die werk van die Heilige Gees kardinaal 

(vergelyk Hoofstuk 22.26).  

4.2.3 DIE BETEKENIS VAN HERSTEL VIR DIE MENSBEELD IN DIE 

BERADINGSITUASIE 

Soos reeds aangedul beteken herstel hier die versoening, verlossing en die 

herskeppingsproses wat die rnens ondergaan deur die genade van die drie-en~ge 

God. 
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STELUNG 7 

Die begrip nuwe mens dui nie bloot op dfe herstel van 
die mens om soos die eerste Adam te wees v66r die 
sondeval nie, maar op wat die mens moet word in 
Chnstus. 

o God se doe1 as Skepper, naamlik dat die mens gelykvormig sal w e s  aan sy 

beeld, word bereik in die mate waarin die mens die beeld van Christus is. 

o Hierdie doel van die Here w r d  nie bereik deur die blote herstel van die mens in 

die vorige posisie van die mens (voor die socdeval) nie. Die mens is in 

Christus in 'n beter posisie of - anders gestel- me& in Christus. 

Stelling 7: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

Buite-Bybelse mensbeskouings erken Christus nie as Verlosser en Here nie. 

Volgens die buite-Bybelse mensbeskouing is die hersfelde of geneesde mens se 

voorbeeld of patroon waarvolgens hylsy moet lewe beslis nie iets buite die mens 

self nie. Die mens op sigself bepaal die hoe?, hoekom? en waarheen? van die 

lewe. Sommige buite-Bybelse teoretici (vergelyk onder andere die 

klientgesentreerde benaderings) skram juis vanwee hlerdie rede daarvan w g  om 

aan soekers rigting te gee. Ander teoretici (soos die konstruktiwiste) 16 daarop 

klem dat die mens met eie konstukte syhaar lewe bepaal en verstaan en op 

grond daarvan kan besluit wat reg en verkeerd is. Daar is buite-Bybelse 

mensbeskouings (onder andere die eksistensiele psigolog~e) wat uitgaan van die 

standpunt dat daar sin buite die mens om is, maar uiteindelik is die mens ook 

hierin outonoom. 



Om werklik m4ns te kan wees moef die mens Christus 
#en en m Horn trees Dd korrelecr met waf Calvyn se 
oar d e  mens homself e e n  kan ken ashy God aanskou 
het 

o Die manier hoe God in sy genade die mens in staat stel om hierdie doel te laat 

bereik, is deur sy Seun Christus wat God kom bekend maak het deur self 

waarlik Mens te word. 

o Hierdeur het Hy die beeld wat die mens veronderstel is om te wees, kom 

vertoon 

o Christus word die norm vir ons menswes. Dit MI egter nie s6 dat die mens 

aan Christus gelyk word nie, Hy is Middelaar en Here en dit kan die mens 

uiteraard nie wees nie Dit beteken dat die men3 Christus moet navolg. 

Stelling 8: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

[Vergelyk ook die evaluering by Slelling 7 hierbo.] Om die gedrag van die rnens of 

sells die omgewingsfaktore met betrekking lot die mens of die interaksie tussen 

mense te ken en te probeer beheer, bring 'n mens nie daarby om die mens te kan 

verklaar nie. Bloot die feit dat daar in die ontwikkeling van die psigologie so baie 

teoriee in reaksie op mekaar ontvnkkel is, maak dit duidelik dat daar gebreke en 

eensydighede bestaan. Sells die erkenning dat die mens 'n spirituele w s e  is en 

dat die geestelike belevenis van die mens 'n belangrike rol speel in die verstaan 

en organiseer van sylhaar lewe, bring nog nie 'n bevredigende mensbeskouing 

mee nie. Oit plaas die rnens in 'n sfeer van godsdiensgelykheid w a r  die mens 

moet kies watter en hoedanige god hylsy w i  dien. 



Chnstus het mens geword sodat die mens in Christus 
vry kan wees en met God versoend kan lewe. 

u Die feit dat Christus werklik mens geword het, beteken dat Hy die mens in 

geheel (nie gereduseerd in dele nie) kom verlos het. 

a Die vryheid in Christus beteken dat die mens God kan dien en daarom sy 

roeping en verantvmordelikheid kan uitleef. Omdat die mens in Christus werklik 

vry is, kan hylsy, oorhoofs gesien, die skeppingsopdrag uitvoer (vergelyk 

Stellings 1.2, 3 en 4 hierbo) en sonder vrees lewe hier op aarde. 

Stelling 9: Evaluering van buite-Bybelse rnensbeskouings 

In sommige psigologieteorie6 word vryheid dikwels verstaan as die afwesigheid 

van 'n verskeidenheid faktore wat die mens onderdruk of wat groei (ontwikkeling) 

belemmer. Hoewel dit m a r  is, dui dit op die helfte van die waarheid. Vryheid is 

juis werklikheid wanneer bepalende faktore aanwesig is, soos die grense 

waarbinne die mens beweeg onder andere die vermoe en eienskappe van die 

individu, die omstandighede, tyd en die etiese ruimte waarbinne die men8 leef~ 

Binne hierdie grense kan die mens keuses uitoefen en het die mens dus vryheid. 

Om Christus te ken, is daarom ook om hierdie grense te ken en sinvol toe te pas in 

die lewe. 

STELLINGIO 

Die nuwe mens is die mens wet el hoe meer en meer. 
na analogre van d ~ e  skepprng van d e  mens in Ger: 1 
en 2 herskep word na d ~ e  beeld /an God 

o Hierdie herskepping vind plaas deur die Heilige Gees wat die mens 

voortdurend bews  maak van Christus, sodat dib u~teindelik soos Christus lyk. 
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o Die Heilige Gees, die Toepasser van die werk van Christus, lei die mens as 

beeld van Christus om a1 meer en rneer konkreet daaraan die gestalte van 

versoening, hoop en vrede te gee in verhoudings. 

o Die nuwe rnens, geskep na die beeld van God, beteken 'n mens wat wrkl ik 

God se wil en bedoeling uitleef en heilig is, met ander woorde 'n mens wat 

groei in heiligmakmg. 

Stelling 10: Evaluering van buite-Bybelse mensbeskouings 

Daar is groei en onhvikkeling wat piaasvind by die mens en dit word erken en 

daaromheen is daar ook verskillende teoriee gebou in die psigologie. In 'n sekere 

sin is dit juis waarmee die psigologie horn besig hou: hoe die mens kan ontwikkel. 

Uit die eensydig positiewe mensbeskouing wat in die psigologiese terapiee 

gehandhaaf word, is dit dikwels juis die feit dat die mens inherent goed is, wat lei 

(en gelei het) tot leer- en ontwikkelingsteoriee wat nie rekening gehou het met die 

onafwendbaarheid van die sonde nie. Die dirnensie van herstel (of herskepping) 

wat juis groei onbelemmerd rnoet laat plaasvind, figureer glad nie. 

Stellings 7-10: Kontoermerkers 

Die vraag is of die soeker Jesus Christus as Here en Verlosser omhels het a1 dan 

nie. Het die soeker 'n sondebesef en het hylsy al vergifnis gevra? Watter 

persoonlike seer is daar wat heel moet word? Is daar mense wat deur die soeker 

vergewe moel word? Met ander worde leef die soeker vanult die versoening van 

Christus? Gee die soeker toe aan die leiding van die Heilige Gees of is hylsy 

besig om die Heilige Gees te bedroef? Beleef en soek die soeker die leiding van 

d ~ e  Gees om die Woord van God te verstaan? Word die soeker gereeld met die 

Woord van God gevoed? Leef die soeker in gehoorsaamheid aan die Woord? 

Begryp die soeker die irnplikasies en omvang van die dimensie van herstel? 
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4.3 DIE IMPLIKASIES VAN DIE MENS AS HART, DENKE, GEES, 

SIEL, LIGGAAM, VLEES, UlTERLlKE MENS EN INNERLIKE MENS 

VIR DIE BERADINGSITUASIE 

Cie manier wdarop die begrippe haft, denke, gees, siel, Ilggaam, vlees, ullerlrke en 

inner?ike mens in die Bybel gebruik word, is slegs 'n manier om vanuil 'n besondere 

perpektief na die mens in geheel te kyk (vergeiyk Hwfstuk 23.1). Die belang 

hiervan vir die beradingspraktyk word vervolgens telkens belig: 

4.3.1 HART 

Die begrip hart in die Bybel dui op die mens as re!igieuse wese wat met verstand, 

vd en emosies op God (of 'n afgod) gerig lewe. Ook word die mens se sentrum 

van menswees of innerlike (teenoor uiterlike) menswees daardeur aangedui. 

Teenoor die begnp siel, dui die begrip haft op die meer objektiewe belewenis van 

menswees. 

4.3.2 DENKE 

Die begrip denke (vovs) in die Bybe! kan dui op die mens in sylhaar denkende en 

beoordelende antwoord of reaksie op God (of 'n afgod). Die begrip dui ook op die 

mens as moreel, etiese wese. 

4.3.3 (MENSLIKE) GEES 

Met die begrip (mensllke) gees word die mens as potensieel sens~tief en 

anhordend op God (of 'n afgod) se werk, aangedui. Die geestelike mens teken 

die mens in sylhaar gerigtheid op God. Hierdie begrip staan dus teenoor die van 

die vleeslike mens (vergelyk Paragraaf 4.3.6 hieronder). 
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4.3.4 SlEL 

Die begrip siel is die mens in sylhaar nie-sigbare belewing van menswees hier op 

aarde. Dit dui oak die essensie van lewe aan. Teenoor die begrip hart dui die 

begrip siel op die meer subjektiewe belewnis van menswees. Teenoor die begrip 

Bggaam dui siel die mens in sylhaar innerlike belewenis aan. 

Die begrip liggaam toon die mens in sylhaar sigbare uitlewing van menswees hier 

op aarde. Teenoor die begrip siel dui liggaam die mens in syhaar uitlewing van 

menswees aan. 

4.3.6 VLEES 

Die begrip vlees dui op die mens in gebrokenheid en onmag. Dit dui nie as 

sodanig op alles wat sleg is nie. Die vieeslike mens dui op die mens in syhaar 

gerigtheid weg van God af. Hierdie begrip staan dus teenoor di6 van die 

geesteiike mens (vergelyk paragraaf 4.6.3 hierbo). 

4.3.7 INNERLIKE EN UlTERLlKE MENS 

Die begrippe ~nnerlike en u~terl,ke mens dui onderskeidelik op die onsigbare en 

sigbare van menswees. Die innerlike mens dui op die mhns wat vernuwe word en 

wat vernuwe is deur die Heilige Gees (vergelyk Hoofstuk 2.38 2). 

4.3.8 SAMEVATTING MET DIE 0 0 G  OP BERADING 

Die bcgenwmde begrippe waarmee die mens beskryi is (vergelyk Paragraaf 

4.3 1-4.3.7) kan nie 10s van mekaar gesien word nie. Die mens funksioneer as 

eenheidswese 



Daar is egter 'n paar dinge wat duidelik word uil die oorsigtelike studie van die 

begrippe wat hierbo saamgevat i s  

4.3.8.1 Die hart dui op die mens as relig~euse w s e .  Uit die hart m r d  die 

meer subjektiewe lewnsbelewnis (wat met die begrip Siel aangedui m r d )  gerig. 

Ook die liggaamlike uitlewing van menswees word hierdeur gerig. 

Dit impliseer dat 'n berader volledige en omvattende vrae aan die soeker moet 

stel (by nyse van onderhoud enlof vraelys) oor die soeker se verhouding met 

die Here, onder andere: Hoe beleef en sien die soeker die Here? Hoe beleef 

die soeker die Here se teenwoordigheidlversorging in sylhaar lewe? 

4.3.8.2 Die begrippe siel en liggaam is maar blikpunte van waaruit dle hele 

mens bekyk kan word vanuit onderskeidelik die subjektiew belewenis en ~~itlewing 

van menswes. 

Vir dataversameling in berading sal dit gewens wees om so volledig moontlik by 

wyse van onderhoud enlof vraelys, gegewns te kry oor die soeker se 

belewenis van die betrokke probleem en ook die algemene belewenis van 

sylhaar lewe. Dinge sws: verwagtinge, gevoelens en vlak van gelukkigheidl 

tevredenheid sal aandag rnoet kry. Ook sal inligting oor gesondheid, drink-, 

slaap en eetgewoontes, werkstres en metode ingewin moet word om 

enersyds 'n idee te kry van die soeker se IeeWreld en, andersyds sodat die 

soeker insig kan ontwikkel in wat dalk onderliggend aan die probleem kan 

wees. 

4.3.8.3 Die begrip denke dui op die mens in denkende en beoordelende 

reaksie op God of 'n afgod. Die mens as denkende w s e  is die poort waardeur die 

berader by die soeker kan uitkom en die soeker (deur gebed) in gesprek kan tree 

met, of kan antword op God. Gebed is natuurlik meer as blote antwoord van die 

mens op God se Wwrd, want selfs as 'n rnens nie woorde het nie, pleit die Gees 



Hoolnuh 4 - KonBem vir h Bybelsa menrbaskou!ng 

vir ons met versugbnge wat nie met woorde ges.4 word nie (Rm 8:26). Maar ook 

h~erdie aanhaling wat as troos of bemoediging aan 'n soeker gegee kan word, 

maak staat op die mens as denkende wese om ook dit te beoordeel en te aanvaar. 

. In berading is die denke ("0%) van die soeker waardeur hylsy die werkikheid 

eties beoordeel, die dimensie van menswees wat sterk figureer. Dit word 

duidelik in Rm 12.2: die verandering wat God bewerk kom deurdat Hy ons 

denke nu"! maak. Die soeker se veranhvoordelikheid ten opsigte hiervan word 

duidelik in Fil 4 8 w a r  staan dat die mens sylhaar gedagtes moet rig op watter 

deugdelike en lohuaardige saak daar ook mag wees. 

. Met die denke as poortword die mens in die hart, as mens, aangespreek en rig 

die mens van hart uit, sylhaar lewe in. 

4.3 8.4 Die begrippe mens as gees en as vlees bekyk die mens vanuit 

teenoorgestelde kante. Met die begrip mens as gees w r d  die sensitiw'teil en 

gerigtheid van die mens op God of 'n afgod, aangedui. Die mens as gees teken 

die mens wat buite hom4haarself soek na iets of iemand wat sin en rigting gee aan 

die lewe Dil is deel van beeld-van-GoGwees. Met die begrip mens as vlees w r d  

nie die sondigheid of die bose primer aangedui nie, maar die absolute nietigheid 

van die mens, die gebrokenheid en onmag van die mens Ook die mens as vlees, 

is deel van beeld-van-God-wees. Daarin word die mens op God betrek wat 

almagtig is en by Wie heelheid is. 

Dit is so dat die begrippe geeslelike en vleeslike mens in die Bybel gebruik word. 

Dit dui op die mens wat onderskeidelik, of op God gerig lewe, of op dit wat nietig 

en onmagtig is. In die sin he1 vleeslik die betekenis van sonde: dit wat waardeloos 

en nuttelws is, 

. Vir die begeleiding van 'n soeker om in gelwf, h w p  en liefde die pad te loop, is 

dit belangrik om by wyse van vraelys of gesprek en deur vertroud te wees met 
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die leefdreld van die soeker, vas te stel of die soeker inderdaad geestelik ieef. 

gerig op God, en of die soeker vleeslik, gerig op die hier en die nou leef. 

. Dit is duidelik dat die berader en soeker wat op Bybelse manier na die mens 

kyk, nie die mens kan gaan opdeel in verskillende dele nle Dit is lmmers d ~ e  

mens as mens wat voor God leef. In die hantering van en verstaan van 

lewensprobleme sal die mens as psigc-pneuma-fisiese geheelmens begelei 

moet word na God toe om te kom by verandering. 

4.4 SINTESE: ENKELE KONTOERE VIR BYBELSE BERADING 

Op die volgende bladsye volg 'n skematiese samevatting van kontoere vir 'n 

Bybelse mensbeskouing: 

Skepping 

Stellings 

Stelling 1: Die skeppiny van 

die mens as beeld van God 

betrek die mens by God in 'n 

besondere en onlosmaaklike 

verho~diny. In hiedie 

verhoudiny is die mens God se 

veneenwoordiger op aarde. 

Kwllowmerkers 

Die leidende beradinysvraay is 6f en in hoe 'n 

mate die xleker en berader hierdie band met 

God raaksien en erken in die hantering van 'n 

bepsalde lewensprobleem. Hoe beleef die 

soeke< die verband van die bepaalde 

lewensprobleem met die verbintenis a m  God? 

Stelling 2: Dle mens is beeld 

van God. Die mens he1 nie 

bloat die h e l d  van God as'n 

bpoeging nie. 

Die vraag is hoe geintegieerd die berader en 

soeker die meos beskou. Gaan die berader 

byvoorkeld by 'n mens me1 depressie, ham of 

haar ap blate psigosomaties wyse beskou, of 

gaan daar oak aanday gegee word a m  die 

verhoudiny met Gad en ander mense? Wat die 

Soeker belref: is die soeker bloot ingestel 



:teIlingJ: As beeld van God is 

ie mensdie sigbare, 

ggaamlike verteenwoordiger 

an God 00 aarde. 

;lell;ng4. Benewens die feil 

at man Cn vrou as beeld van 

:od geskep is, ward oak die 

eenerslaak van die mew 

etlek by die skepping van die 

?en5 as beeld van God. 

daarop om medikasis te neem sonder om die 

veranlwootdelikheid van vemoudings te wil 

hanteer? 

Die m a g  hier is of daar in die beradingsproses 

aandag gegee word aan die inherente uniekheid 

"80 die saeker. Hanleerdie berader die soeker 

net soas enigiemand anden met 'n soorigelyke 

probleem? Veraanaak die feii dat die soeker 

uniek is, of nie saos iemand anden is nie, dal 

hylsy verkeerde houdings onhvikkel? 

Die wesensbelangrikvreag hier is of die berader 

en soeker oog het dal die mens as Meld van 

God in vemoudingr slam met medemense en 

die res van God se skepping. Is die soeker so 

besig me! ham- of haanelf dat ander 

belrekkinge skipbreuk ly? Is die soeker self sa 

senlraal vir hom- of haanelf dat snder mense of 

die resvan die skepping mirbruik of 

gemanipuleer word vir eie gewin? Is daar enige 

flsiologiese redes of fisiese 

lewensomstandighede (slaap, eel, woon, 

omgewing) wal dalk die ondebu vorm van dm 

soeker se probleem? 
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Sfelllng 8: Om werklik m h s  

ie kan wees moet die men5 

Chtislus ken en in Hom 

wees Dit korreleer met wat 

Cahyn (1984:114) sC dat die 

mens hamself een kan ken 

ashy God aanskou hel. 

ierstel 

Stelling 9: Chtisius he1 meor 

gew~rd sadal die men* in 

Chr ist~svv kan wees en 

met God versaend kan lewe. 

Sfelling 7: Die begnp nuwe 

menr dui nie bioot op die 

herstel van die mens om 

SOW die eente Adam te 

wees vodr die sondeval nie. 

maar op wat die mens moet 

word in Chtistus. 

Sfelllng 10 Dle nuwe mens 

IS die mens wat ai hoe meer 

en meer, na anaiogie van die 

Skepping van die mens in 

Gen 1 en 2, herskep word na 

die h e l d  van God 

)ieYraag is of die soeker Jesus Chrinus as 

+ere en Vedosser omhels het ai dan nie. He1 

lie soeker'n sondebesef en het hylsy al 

etgifnis gevra? Watter penomlike seer is daa 

vat heel moet word? Is daar mense wal deur 

lie soeker vergewe moet word? Met ander 

voolde lee1 die saekervanuitdievenaening 

ran Chtislus? Gee die mekertoe aan die 

eiding van die Heilige Gees of is hylsy besig on 

lie Heilige Gees te bedroen Beleef en soek ail 

ioeker die leiding van die Gees om die Wwrd 

(an Gad te vemaan? Word die soeker gereeid 

net die Woordvan God gevwd? Lee1 die 

ioeker in gehooisaamheid aan die Wood? 



HOOFSTUK 5 

GEVOLGTREKKING 

Die doel met hierdie hoofstuk is om 'n samevatting te gee van a1 die 

gevolgtrekkings waartoe gekom is deur die studie en om tot 'n finale 

gevolgtrekking te kom. 

Die algemene doel met hierdie stud~e is om die implikasies van aspekte van 'n 

gefundeerde Bybelse mensbeskouing nader te ondersoek en uiteen te sit vlr 

gebruik in berading. 

Die sentrale teoretiese argument van hierdie studie is dat, indien die berader en 

die soeker 'n geldige Bybelse mensbeskouing onkkkel en handhaaf, hulle 

insig kan onkkkel wat die totale beradingsproses kan bevwrdeel en 

bevredigend kan oplos. Die aanname is dat die uiteinde van die 

beradingsproses 'n situasie meebring dat die soeker op grond hiervan in die 

regte verhouding tot God en sylhaar medemens kan funksioneer. 

In Hoofstuk 2 is rnensbeskoulike riglyne uit die Bybel nagevors deur enkele 

Hebreeuse en Griekse begrippe wat op die mens dui, te eksegetiseer en 

tersaaklike riglyne vir pastorale berading is daargestel. 

Die begrip mens as beeld van God en ook Christus as beeld van God is 

geeksegetiseer en daaruit is voorlopige konklusies met die oog op berad~ng 

neergesluyf. 

Wat baie duidelik geword het, is die rol wat God drieenig in die rnens as beeld 

van God speel: Goddie Vader is nie alleen Skepper van die mens na sy beeld 

nie, maar onderhou ook die rnens as sy beeld deur sy genade. Hy doen dit 

deur sy Seun, Jesus Christus - in absolute sin beeld van God - te stuur om 

mens te word en so die beeld van God le korn vertoon en bekend te korn maak, 
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sodat d ~ e  mens in Chrislus vernuwe kan word na dle beeld van God. Daamoor 

stuur God die Heilige Gees om in die mens te w w n  en die mens Christus weer 

duidelik te kan sien sodat d ~ e  mens die beeld van God weer duidelik kan 

vertoon. 

Maar God het dle mens ook geskep as liggaam, siel, gees, denke, vlees en 

innerlike en uiterlike mens dat die mens kan reageer en antword in 

diensbaarheid in d ~ e  fisiese bestaan hier op aarde. 

Veral belangrik in die besef dat d ~ e  Bybel nie 'n handboek w r  die mens is nie, 

maar dit allereers openbaring van God self is, is dat kennis van die mens 

afhang van kennis van God. Dit het gelei tot die insig dat die mens Christus, 

wal in absolute sin beeld van God is, moet ken om werklik ten volle mens te kan 

wees. 

In Hoofstuk 3 is gepoog om 'n koherente beeld te vorm van die manier waarop 

die mens gesien word in die verskillende buite-Bybelse en Bybelsgegronde 

beradingsmodelle. 

Hiemit is dit duidelik dat die buite-Bybelse raamwerke grootliks gaan om die 

selfverstaan van die mens - in psigoanalitiese en sosiaalanalitiese sin - terwyl 

dil in die Bybelsgegronde berading nie primer om gaan om die wyse waarop 

daar psigoanalitiese selfinsig en sosiale aanvaarding kan kom nie. 

Daarteenoor is dit duidelik dat 'n Bybelse mensbeskouing daarop gerig word om 

die mens te bring tot veranhvoordelikheid en heiligmaking. 

Dit ward "it 'n kr~tiese analise van die mensbeskouing in buiteBybelse 

beradingsmodelle duidelik dat 'n onregmatige posisie aan die mens as sodanig 

toegeken word en dat die mens as die wteur en lotsbeslisser van sy eie lewe 

bestempel word. 

Die manler waarop die mens beskou word speel inderdaad 'n wesenlike rol in 

die manier waarop daar in psigologiese beradingspraMyke te werk gegaan 

ward. Van belang is die feit dat die sogenaamde selfgerigtheid van die individu 

en die manier waarop di6 persoon gewaande outonomiteit besit in dle hantenng 
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van lewenskwessies na vore kom in d ~ e  agterliggende mensbeskouings van 

heersende berad~ngs-tendense vanuit pslgologlese hoek 

Kennis is ook geneem van die hedendaagse neiging tot integrasle - vanuit 

buiteBybelse en Bybelsgefundeerde perspektief en dil blyk dat 'n 

geintegreerde benadering deesdae veld wen. Die belangriksle rede vir 

integrering vanuit 'n christelike hoek is dat God die Outeur van alle waarheid is - 
nie alleen in die Skrif nie, maar ook in die wetenskapsbeoefening (in hlerdie 

geval, die psigologie). Nog 'n belangrike rede vir integrasie is die begeerte om 

buite die beperkings van een teoretiese model ook nyer te kyk om die beste 

voordeel vir die soeker of pasrent te gee. 

Dlt word algemeen aanvaar dat lntegras~emodelle se basisaanname 16 in d ~ e  

erkennmg dat geen terapie waardeMy en rellglevry gedoen kan word nle en dat 

d ~ e  soeker en berader se waardes en lewens- en w6reldbeskoulng wesenltk 

deel vorm van d ~ e  hele beradmgsproses 

Vanwee die diversiteit van integrasiemodelle in die beradlngsituasie is dit 

moeilik om 'n eiesoortige mensbeskouing hieruit te abstraheer. Dit word egter 

uit die Bybelsgegronde beradingsperspektief duidelik dat die agterliggende 

rnensbeskouing gerig word deur die manier waarop God met sy kinders 

bemoeienis maak deur die skepping, die sondeval en herstel. 

Hierdie tema, die van skepping, sondeval en herstel (laasgenoemde sluit 

versoening, verlossing en herskepping in) is in Hoofstuk 4 verder uitgewerk en 

toegepas met die oog op die neerl6 van kontoere vir 'n Bybelse rnensbeskouing 

vir die beradingspraktyk. 

Deur hierdie feit as basisaanname in hlle beradingsituasies te neem, word 

verseker dat insig verkry word in wat die Bybel oor die mens openbaar. Elkeen 

van hierdle aspekte (naamlik skepping, sondeval en herstel) moet behoorlik 

verdiskonteer word in die beradingsituasie. 

Die konklusie hieruit is kortliks soos volg 



Die insiyte uit ander begrippe (hart, siel, gees, denke, liggaam, ) wat die mens 

aandui, is oak verdiskonteer. Daaruil i s  dit veral duidelik dat die berader e n  

soeker wat Bybels n a  die mens kyk, nie die mens kan gaan opdeel in 

verskillende dele me. Dis immers d ie  mens, as  mens, wl voor God leef. In die 

hantering van en verstaan van lewensprobleme sat die mens as  psigo-pneuma- 

fisiese yeheelmens begelei moet w r d  n a  God  toe. 
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Herstel 

Die begripnuwe mensdui 

nie bloot op dte nenfel van 

die mens om saae die cede 

Adam le 

sondeval nie, maar OP wat 

die mens mod  word in 

Chrinus. 

Om werXlik mens te kan 

wees moel die mens Christus 

ken en in Horn wees. Dit 

korreleer met wat Cakyn 

(1984:114) sB dat die mens 

homself een kan ken ashy 

G M  aanskou het. 

Chrislus he1 mens geword 

sodat die mens in Christus 

vv kan wees en met God 

venoend kan iewe. 

Die nuwe mens is die mens 
wat ai hoe meer en rneer, na 

analogie van die stepping 

van die mens in Gen i en 2, 

herskep word na die beeld 

van G M  

Skeppiny 

Die skepping van die mens 

as bceld van God betiek die 

mens by God in'n besondere 

en anlosmaaklike 

vethouding. in hierdie 

vefiouding is die men5 G M  

se veneenwoO*iger Op 

aarde. 

Die mens is beeid van God. 

Die mens he1 nie bloot die 

beeld van G M  as 'n 

byvoeging nie. 

AS beeld van God is die 

mens die sigbare, 

iiggaamlike verteenwaordlger 

van God op aarde. 

Benewens die reit dat man 

en vrau as beeid van God 

geskep is, word ook die 

heersemaak van die mens 

ktrek by die skewing van 

die mens as beeid van God. 

Sondeval 

Die mens as beeld van God 

is tataal verlare as gevolg 

van die sandwai. 

Die feit dal die mens nB die 

SondeVal beeld van 

genaem word (Dv, Gen 9:B), 

is algeheel te danke am die 

genade van God en berus 

nie ap iets wat die mens 

gedoen of verdien he1 61 iels 

wal in d ~ e  men* is nie. 



5.3 GEVOLGTREKKING 

Oorhoofs w r d  tot die gevolgtrekking gekom dat 'n Bybelsgefundeerde 

mensbeskouing noodsaaklik is in berading, omdat die perspektief op die mens 

wyer is as by nie8ybelse mensbeskouings. Nie-Bybelse rnensbeskouings 

verabsoluteer aspekte van d ~ e  mens en dit het 'n eensydige (positiwsliese) 

mensbeskouing tot gevolg. Bybdse mensbeskouings onderliggend aan 

berading, mag wk nie in eensyd~ghede verval deur een van die aspekte: 

skepping, sondeval of herstel, ten koste van die ander te beklerntoon nie. 

'n Bybelsgefundeerde rnensbeskouing plaas die mens ook onlosmaaklik in 

verbondenheid met God wat die mens geskep het. 
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