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Hierdie artikel is deel van ’n reeks oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte 
in die wetenskap van die Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese 
onderbou vir die werklikheids-, hermeneuties- en wetenskapsteoretiese beskouing van die 
vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike 
navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel 
oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap. 
In hierdie navorsingsartikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die 
vakgebied van die Pastorale Wetenskap benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte 
van die volgende aspekte: die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld 
van die Pastorale Wetenskap gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing 
wat nodig is om tot ’n verstaan te kom van die elemente in die Pastoraat en om tot ’n 
verantwoordbare verhouding tussen te kom van die elemente wat in die Pastoraat ter sprake is; 
en ten slotte, om die wetenskapsteoretiese benadering te beskryf waarmee die navorsingsveld 
van die Pastorale Wetenskap op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse ondersoek kan word.

Inleiding
Legitieme navorsing moet ’n afgebakende ondersoekveld hê. Hierdie onderwerp van die 
navorsing moet ook kenbaar wees. ‘Theology is the study of God’ (Horton 2011:35) soos Hy Homself 
in die Woord en in die werklikheid openbaar. Hierdie vertrekpunt beskryf die noodsaak van 
herbesinning oor die metateoretiese vertrekpunte van die wetenskaplike navorsing in die 
Pastorale Wetenskap (Purves 2004:xvii). Die metateoretiese vertrekpunt dat God, soos Hy 
Homself openbaar, die studie-objek van teologie en die Pastorale Wetenskap kan wees, sal nie 
algemene instemming geniet nie (Thompson 2000:29; Vitz 1994:96). Dat God kenbaar is omdat Hy 
Homself geopenbaar het en steeds openbaar (Bosman 2007:12), word ook nie deur alle navorsers 
in die Pastorale Wetenskap as ’n gegewe aanvaar nie (Hugo 2009:142; Powlison 1997:45; Verhoef 
2000:241). Die vraag is of navorsing in menslike hulpverlening, wat hoofsaaklik op antropologie, 
kulturele antropologie, sosiologie, psigologie of die geskiedenis van hulpverlening fokus nog 
as navorsing in die Pastorale Wetenskap gereken kan word (Bezuidenhout 2005:3–5, 119–120; 
Horton 2011:35). Lotter (2001:320) beklemtoon dat daar ’n reformasie in die pastorale bediening 
nodig is aangesien hierdie bediening dikwels deur die psigologie opgeslurp word. Worthington 
(1993:271) praat selfs van ‘psychologically-based religions’ wat gedurende die pastoraat beoefen 
word met die terapeut as die ‘secular priest’. Wittmer (2008:24) sê dat die Postmodernisme wat 
verskeie benaderings wil akkommodeer onvermydelik tot die verdringing van die Skrif as bron 
van waarheid lei en die veld wyd ooplaat vir willekeur in die pastoraat. Ander navorsers is 
oortuig dat die resultate van ondersoek in die psigologie vir die bediening in die kerk tot groot 
nut kan wees sonder om die unieke karakter daarvan aan te tas (Joubert 2005:142; Watts, Nye & 
Savage 2006:xiii–xiv). 
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Metatheoretical assumptions in scientific pastoral-theological research. This article is part 
of a series about taking into account the metatheoretical assumptions in scientific practical-
theological research. The first part of this series gives the theoretical foundation for the view on 
reality-, hermeneutical- and scientific-theoretical approaches to the research field. The second 
part focuses on the effect these assumptions will have on the scientific research of the various 
subject groups in Practical Theology. This article describes the scientific approach to the research 
field of pastoral care. This research article describes the personal metatheoretical perspective 
from which the subject area is approached and gives account of the following: the view on 
reality with which the research field of Pastoral Science is studied; the foundation on which 
the hermeneutical viewpoint is built to attain an understanding and a founded relationship 
between the elements that are applicable in Pastoral Science; and, in the last instance, to describe 
the scientific theoretical approach to the research field in a justified manner.
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Purves (2004:xix–xxiii) toon aan dat die huidige tendens in 
die pastoraat is om die Drie-enige God se betrokkenheid 
by die mens buite rekening te laat. Dit gee aanleiding tot 
heelwat mistastings in die praktyk van die pastoraat (vgl. 
ook Basson 2010:10). In die eerste plek word die rykdom 
van die bybelse leer oor die gelowige se deel-hê aan die 
verlossing in Jesus Christus en ’n oorwinningslewe deur 
die kragtige werking van die Gees, vereng tot ’n strewe na 
optimale selfverwesenliking van elke mens op grond van 
etiese voorskrifte (vgl. ook Bezuidenhout 2005:113). In die 
tweede plek hou navorsers in die Pastorale Wetenskakp 
hulle hoofsaaklik besig met die bestudering van psigologiese 
insigte in die menslike ervaringswêreld en emosies. Die 
Bybel word slegs as ’n voorbeeld van die menslike reaksie 
op sy leefwêreld gebruik. Die gevolg hiervan is dat die 
pastoraat se doel word om die mens te begelei om sin van die 
lewe te maak eerder as om God se waarheid te ontdek; om 
aanvaarbaar in die samelewing op te tree eerder as om ’n ware 
navolger van Christus te wees; en om tot selfaanvaarding 
te kom eerder as om vanuit die sekerheid van God die 
Vader se onvoorwaardelike liefde in Christus Jesus te leef. 
Gemeenskap met God en kennis van God word uitgerangeer 
tot ’n mite en vervang met die soeke na sin in meditasie en 
selfbesinning (vgl. ook Peterson 2003:3–22). In die derde plek 
gee ’n pragmatiese benadering daartoe aanleiding dat die 
navorsing met die oog op die pastorale praktyk hoofsaaklik 
met die vraag na funksionele effektiwiteit handel. Vanuit 
hierdie benadering word die klem geplaas op genesing, 
ondersteuning en begeleiding met die oog op die welwees 
van die mens. Die vraag is ‘wat werk?’ en nie ‘wat is die wil 
van God vir die mens?’ nie (vgl. ook Herbst 2008:112–140).

Hierdie situasie maak die besinning oor die metateoretiese 
vertrekpunte van die Pastorale Wetenskap as wetenskaplike 
studieveld noodsaaklik. Wat maak die pastorale bediening 
waarin die teologiese dimensie integraal verreken word, 
uniek in vergelyking met die oorvleuelende studievelde van 
die Psigologie, die Sosiologie en die Antropologie? 

Hierdie artikel is deel van die tweede fase van die 
navorsingsprojek ‘Metateoretiese vertrekpunte in die Praktiese 
Teologie.’ In hierdie fase word die vraag ondersoek rakende 
die invloed van metateoretiese faktore op die praksis van 
vakspesifieke navorsing – in hierdie geval toegepas op die 
pastoraat en ook op die wetenskaplike benaderingswyse tot 
die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap.

Pastoraat word in hierdie artikel gesien as die versorgende 
liefde en genade wat vanuit die totale diakonia van die 
gemeente na die lidmaat (of persoon wat op die een of ander 
manier met die gemeente verbind is) vloei deur middel 
van die gawes wat die Gees gee (1 Pet 4:10). Pastoraat sluit 
die spontane onderlinge versorging van lidmate in, asook 
die amptelike bediening van ouderlinge, predikante en 
diakens. Hierdie artikel wil nie op die praktiese sy van die 
pastoraat ingaan soos gesprekstegnieke, luistervaardighede, 
vertrouensverhoudings, die onderskeid tussen pastorale 
versorging tydens huisbesoek en dié tydens krisisberading 
nie (vgl. hiervoor Doehring 2006). Die artikel wil ook nie 
’n diepgaande ondersoek doen na die verskil tussen die 

pastoraat en die psigologie (vgl. hiervoor Crabb 1989; 
Peterson 2003 en Watts et al. 2006;), of die verskillende 
pastorale modelle of benaderings vergelyk nie (vgl. hiervoor 
Tidball 1997:147–223). Die artikel fokus op die grondslae 
waarop die wetenskaplike bestudering van die pastoraat 
vanuit die reformatoriese perspektief behoort plaas te vind. 

Pastorale wetenskap en die 
werklikheidsbeskouing
Wanneer navorsing gedoen word oor die pastoraat het 
die navorser se mensbeskouing en Godsbeskouing ’n 
kardinale invloed op die navorsing. Dit is belangrik om die 
metateoretiese vertrekpunte van die navorser hieroor uit te 
spel (Horton 2011:36; Watts et al. 2006:267–269).

Die mens is ’n wese in gesprek
Reformatoriese navorsing gaan uit van die bybelse beskouing 
van die mens (MacAthur & Mack 1994:ix, 5). In die Bybel word 
die mens as ’n wese in gesprek geteken (Helberg 2005:285; 
Louw 1999:65, 68, 72). Die mens is na die beeld van God 
en ook as God se verteenwoordiger geskape. Dat die mens 
as beeld van God geskape is, veronderstel kommunikasie 
tussen die mens en God. God versorg die mens in sy genade 
en die mens antwoord deur gehoorsaamheid en deur met 
vreugde vanuit die genade van God te leef (Deut 28:13–14, 
47). God gee aan die mens opdragte en roep die mens tot 
verantwoording oor die nakoming van hierdie opdragte 
(Gen 1–3). Die verhouding tussen die mens en God is dwarsdeur 
die Bybel ten nouste verbonde aan die gesproke woord: van 
die skepping af is God met die mens in gesprek; Hy sluit sy 
verbond deur met Noag, Abraham en Israel te praat. Moses 
ontmoet God in die tent van getuienis; die profete bring God 
se Woord tot sy volk en tot heidennasies; Jesus Christus is 
die Woord wat vlees geword het. Elkeen wat die Woord 
hoor en glo, sal gered word (vgl. die gesaghebbende werk 
van Firet 1974:25–54). Elke mens is met God in gesprek, veral 
wanneer daar probleme of trauma in hulle lewe is waarmee 
hulle na die berader kom. Selfs die ateïs kan in sy pyn en 
benoudheid God aanroep of vir homself daarin bevestiging 
vind dat God nie bestaan nie. Dit beteken egter dat hy wel die 
moontlikheid kon oorweeg en met God in gesprek kon tree, 
al was dit onbewustelik. Die wese van sonde is ontrou aan 
die Woord van God, waarmee die verhouding met God in 
gedrang gebring word (Hill & Mullen 2001:168).

Die mens is ook met die skepping in gesprek. Onder skepping 
word alle geskape dinge verstaan asook elke gebeurtenis in 
die loop van die lewe. Adam moes met die diere in gesprek 
tree om vir hulle name te gee. Die boom van kennis van goed 
en kwaad dra ’n bepaalde betekenis aan Eva oor vanweë 
God se woorde; na haar gesprek met Satan kom sy tot ’n 
ander oortuiging aangaande die boom en die boodskap wat 
die boom nou inhou is dat dit begeerlik is om van te eet 
(Gen 1–3). Na die verkragting van Tamar deur haar halfbroer 
Amnon (2 Sam 13) was Tamar ’n wrak (1983 AV) en het sy 
haar afgesonder in Absalom se huis. Die trauma van die 
verkragting het ’n boodskap aan haar oorgedra wat haar tot 
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die oortuiging gebring het dat sy nie meer normaal met haar 
lewe sal kan aangaan nie (vgl. Ganzevoort 2008; Van der 
Schaaf & Dreyer 2004:1131). 

Die mens is ook met sy medemens in gesprek. Wanneer Kain 
se offer nie deur God aanvaar word nie, is hy vir Abel kwaad. 
In sy gedagtes tree hy met hierdie teleurstelling in gesprek, 
ook met God en sekerlik ook met Abel. Hierdie gesprek 
maak hom bedruk en bring hom tot die oortuiging dat hy 
Abel moet doodmaak (Gen 4).

Tydens die mens se gesprek met God, die skepping, en sy 
medemens, is die mens ook met homself in gesprek (Müller 
1996:135). Wanneer Natan vir Dawid konfronteer met sy 
sonde, begelei die profeet hom tot ’n gesprek met sy eie 
optrede, maar ook tot ’n gesprek met homself. Hy word ook 
tot ’n gesprek met God begelei en leer van God se kant wat die 
gevolge van sy sonde vir hom en sy gesin gaan wees. Dawid 
tree onmiddellik in ’n intense gesprek met God (2 Sam 12; 
vgl. ook die selfgesprek in Ps 42, 73; Klaagl 3; Hab 3).

Die narratiewe benadering in die pastoraat sluit hierby aan 
deur die verhaal van die mens se lewe by die hulpverlening 
te betrek. Elke mens is die produk van dit wat met hom 
gebeur het en sy reaksie daarop asook die oortuigings wat hy 
op grond daarvan gevorm het (Ganzevoort 2006:3). Hierdie 
oortuigings moet in die lig van die Woord beskou en verander 
word indien dit nodig blyk (Camery-Hoggat 2006:468). 

Wanneer navorsing oor die pastoraat gedoen word, is dit 
noodsaaklik dat die werklikheid van hierdie gesprek in 
berekening gebring word. Tydens pastorale berading tree die 
pastor tot hierdie gesprek toe; hy moet deur die beradene tot 
hierdie gesprek toegelaat word (Hill & Mullen 2001:173). Hoe 
meer insig die pastor in hierdie gesprek van die beradene 
kry, hoe beter kan die begeleiding gedoen word. Wanneer 
die pastor tot die gesprek toegetree het, moet hy ook die 
gesprek stimuleer en in die regte rigting stuur. Deur die 
Woord saam met die persoon wat pastoraal begelei word, te 
bestudeer en na die toepassing daarvan op die nood te soek, 
word God doelbewus deel van die gesprek gemaak. Hierdie 
gesprek loop uit op die gebed as antwoord op die Woord 
en as voortsetting van die gesprek (Kylstra 2006:15; Styger & 
Human 2005:258; Thiessen 2006:209).

Navorsing oor die aard van hierdie gesprek en die wyse waarop 
die pastor tot hierdie gesprek kan toetree en die gesprek 
kan lei, is ’n noodsaaklike deel van pastorale navorsing. Die 
aangrensende navorsingsveld van Kommunikasiekunde kan 
hier nuttige ondersteunende navorsingstof bied.

Die mens is ’n onvolmaakte wese wat deur God 
nuut gemaak kan word
Die Bybel teken die mens as ’n wese wat volmaak geskape 
is, maar wat deur die sonde sy volmaaktheid verloor het 
en daarom ’n sondige wese geword het. Reeds in die eerste 
hoofstukke van die Bybel, word die mens na die sondeval 
geteken waar hulle mekaar beskuldig, doodmaak en so 
korrup raak dat God byna alle lewe uitwis deur ’n vloed 

(Gen 3–6). Dwarsdeur die Bybel word die mens aan ons 
voorgestel as iemand wat nie aan sy skeppingsdoel beantwoord 
nie (Horton 2011:24). Hierdie toestand word op verskeie 
wyses beskryf om die ingrypende verandering te beskryf wat 
in die mens se lewe plaasgevind het. In Efesiërs 2 word gesê 
dat die mens dood is in sy sonde, dat hy in die mag van die 
owerste van die bose magte is en dat hy ’n slaaf van sy eie 
begeertes geword het. In Romeine 1 word dit gestel dat die 
mens in sy dwaasheid in sy verstand verduister geraak het 
sodat hy die heerlikheid van God nie kan sien nie (Jordaan 
2003:630, 636). 
 
Die Bybel openbaar egter ook die moontlikheid dat die mens 
’n nuwe lewe kan ontvang deur die wedergeboorte wat die 
Heilige Gees bewerk. Weereens word hierdie gebeurtenis 
met beelde beskryf wat die ingrypendheid daarvan duidelik 
maak. In Esegiël 11 en 36 word gesê dat God die hart van 
klip uit sy volk sal verwyder en hulle ’n hart van vlees en 
’n nuwe gees sal gee. In 2 Korintiërs 4:6 word dit wat God 
in die mens tot stand bring, in verband gebring met God se 
skeppingswoorde, ‘Laat daar lig wees’. Die wedergeboorte 
is ’n herskepping van die mens. Die gevolge van die 
wedergeboorte word beskryf as dat die mens deur God uit 
die mag van die duisternis oorgebring is na die ryk van 
sy Seun Jesus Christus (Kol 1:13). Met die wedergeboorte 
word die mens met die Heilige Gees gesalf en verseël (Ef 1; 
Horton 2011:551–586). Omdat diegene wat nuut gemaak is 
die Gees in hulle het, kan hulle die geheimenisse van God 
begryp en kan hulle alle dinge beoordeel (1 Kor 2; 1 Joh 2:27; 
Brueggemann 1997:71).
 
Navorsing oor berading wat op die Woord geskoei is, sal as 
vertrekpunt neem dat daar mense is wat nie in die pastoraat 
gehelp kan word nie; iemand wat nie wedergebore is nie, is 
nie in staat om te begryp wat die waarheid uit God se Woord 
is nie en is ook nie in staat om te doen wat die Woord beveel 
nie (Crabb 2000:32, 2003:194; Jobes 2005:123–124; Mac Intyre 
2008:9–10). Aan iemand wat nie glo nie, sal die evangelie eers 
gebring moet word om sodoende ’n persoon tot die geloof te 
begelei, voordat ware pastorale begeleiding kan plaasvind. 
Aan die ander kant kan van die veronderstelling uitgegaan 
word dat mense wat in Christus glo, in staat is om die sonde 
in hulle lewens te oorwin en in volwassenheid te groei om 
meer en meer die vrug van die Gees te dra, naamlik liefde, 
blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, 
getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing (Gal 5:22). Hier 
op aarde sal die mens nooit volmaaktheid bereik nie, maar 
oorwinning, vergenoegdheid en vrede is wel moontlik (1 
Joh 1; Ef 6; Fil 4) vanuit ’n herstelde verhouding met God 
(Naidoo 2006:140).

Verandering in die mens hang ten nouste saam 
met die mens se gedagtes en oortuigings
Die Bybel gebruik die begrip hart om die diepste oortuigings 
en gesindheid van die mens te beskryf. Die mens kan in sy 
hart dink (Gen 6:5; Deut 8:17; Luk 2:19); en die hart is ook 
die plek waar ’n mens moed skep (Gen 50:21) of moedeloos 
raak (Gen 45:26); ’n mens kan jou hart verhard om sodoende 
nie van iets oortuig te wil raak nie (Eks 7:13); jou hart kan 
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ook met ’n sluier bedek wees sodat jy nie die evangelie 
verstaan nie (2 Kor 3:15). ’n Mens se hart en jou woorde kan 
mekaar weerspreek (Jes 29:13) en dit wat jy sê, kom uit die 
oorvloed van jou hart (Luk 6:45). Uit hierdie paar voorbeelde 
is die bybelse beeld van die mens duidelik, naamlik dat dade 
voortvloei uit die oortuigings van die hart (Tripp & Tripp 
2008; Joubert 2005:95).  
 
Die Griekse woord ’nous’ dra ook dikwels dieselfde betekenis 
as die woord hart. Louw en Nida (1988:325) dui aan dat een 
van die betekenisvelde van hierdie woord ‘the psychological 
faculty of understanding, reasoning, thinking and deciding- 
“mind”’ is. Volgens Romeine 12:2 vind verandering in die 
mens se lewenswyse plaas deurdat sy oortuigings (‘nous’, 
intellek, begrip, gedagtes) vernuwe word. Volgens Efesiërs 
4:22–24 vind die verandering van die ou mens na die nuwe 
mens plaas deur die vernuwing van die mens se oortuigings 
(‘nous’). Die mens aan wie die Gees die geheimenisse van 
God se wil openbaar, het die ‘nous’ (insig, wysheid) van 
Christus. Verskeie skrywers, ook vanuit die vakgebied van 
die Psigologie, bou hulle terapeutiese modelle (bv. kognitiewe 
terapie) op die verandering van die mens se oortuigings as die 
weg tot heling (Anderson 1995; Joubert 2005:61–62; Moreland 
1997; Leaf 2007; Osborn 2008; Schlebusch 2000; Thurman 1999).

In die Nuwe Testament word die werkwoord ‘froneo’ 
gebruik om die oortuiging uit te druk waaruit ’n bepaalde 
optrede voortvloei. Louw en Nida (1988) gee een van die 
betekenisvelde van hierdie woord aan as ‘to hold a view, to have 
an opinion, to consider, to regard’. In Matteus 16:23 en Markus 
8:33 word verhaal hoe Jesus, nadat Petrus Hom bestraf het 
omdat Hy gesê het dat Hy moet ly en sterf, vir Petrus sê dat 
hy vir Hom ’n struikelblok is omdat hy nie die dinge van 
God bedink (froneo) nie, maar die dinge van die mens. In 
Romeine 14:6 word froneo in die betekenis van beoordeling 
gebruik: die teks sê dat elke mens ’n bepaalde oortuiging oor 
sekere gebruike het en dat hy volgens daardie oortuiging 
byvoorbeeld ’n bepaalde feesdag beoordeel (froneo) en 
daaruit voortvloeiend dit onderhou of nie. Dikwels word die 
oortuiging (froneo) in die lede van ’n gemeente ook gekoppel 
aan hulle onderlinge eenheid. Hierdie eenheid vloei daaruit 
voort dat almal se oortuiging (froneo) deur Christus bepaal 
word (Rom 15:5; Fil 2:2, 5). Die mense wat saam met Christus 
uit die dood opgestaan het, moet hulle gedagtes rig (froneo) 
op die dinge wat van God kom (Kol 3:2) en moet die sondige 
dinge uit hulle lewens weer (Kol 3:5–10) en nuut begin leef 
(Kol 3:11–25). Geloof speel hierin die beslissende rol om, 
gebou op die heilsgebeure van die verlede en vooruitskouend 
na die beloofde heil, in die hede op te tree (Van der Walt 
2004:75–76).

Navorsing in die Pastorale Wetenskap vanuit ’n reformatoriese 
perspektief sal dus ook op die verhouding tussen die 
mens se denke, sy emosies en sy dade moet fokus. Die 
wedergebore mens se vermoë om in die krag van die Gees 
nuwe oortuigings vanuit die Woord van God te vorm en om 
daarvolgens te begin lewe en so te breek met die emosies en 
optrede wat probleme veroorsaak, is ’n integrale deel van die 
reformatoriese benadering tot die pastoraat. Die pastoraat 

van kognitiewe terapie en gedragsterapie verskil daarin dat 
die beradene nie slegs aangemoedig word om sy oortuigings 
en gedrag ter wille van sy eie welwese te verander nie 
(Schlebusch 2000:3–10), maar ter wille daarvan dat hy God 
verheerlik (Thurman 1999:203–228). 

Verandering in die mens se gedagtes en optrede 
vloei voort uit sy kennis van God
In die gereformeerde pastoraat staan die Woord van God 
sentraal. In die Woord openbaar God Homself aan die 
mens. Die wese van die Woord is dus die Persoon van die 
Drie-enige God. Jesus sê van Homself dat Hy ‘die weg, die 
waarheid en die lewe’ (Joh 14:6) is. In Johannes 8:31–58 word 
Jesus se verkondiging van die pad na vryheid weergegee. 
Iemand wat aan Jesus se woorde getrou bly, is sy dissipel 
en so ’n dissipel sal die waarheid ken en die waarheid sal 
hom vry maak (Joh 8:31). Teenoor die waarheid wat Jesus 
verkondig, staan die leuen van Satan. Wie die waarheid 
misken, het Satan as vader en doen die wil van hulle vader 
omdat hulle volgens sy leuens lewe (Joh 8:44). Hierdie 
leuens laat hulle sondig en die sonde maak van hulle slawe 
(Joh 8:31–36; Backus 1985:19–22; Coetzee 2010:39; Kinghorn 
1990:314; Ridderbos 1997:308–313). Dit wat Jakobus oor die 
Woord skryf, sluit hierby aan (Jak 1:19–27). Jakobus roep sy 
lesers op om nie net die Woord te hoor nie, maar dit ook te 
doen. In vers 25 noem hy die Woord ‘die volmaakte wet wat 
’n mens vry maak’. Barclay (2003:65) sê dat hierdie wet Jesus 
se lewe en woorde is, saam met die tien gebooie, die wet van 
liefde wat die mens lei om hom aan sy skeppingsdoel te laat 
beantwoord en hom daarom vry maak en vreugde in sy lewe 
bring (Joh 8:25). In 2 Petrus 1:1–4 word genade en vrede in 
die mens se lewe en sy vermoë om te lewe en God te dien, 
direk aan die kennis van God verbind. Hierdie kennis lei ook 
daartoe dat die gelowige God se heerlike beloftes ontvang 
(Joh 8:4) en daaruit kan lewe sodat hulle die verderf van die 
sonde kan ontvlug en deel kry aan die goddelike natuur wat 
duidelik word in die vrug van die Gees (Barclay 2003:340–
341). De Wet (2011:13–26) noem die leer oor die goddelike 
ekonomie van die Vader, Seun en Heilige Gees die drie 
ankerpunte van die pastoraat.

Die belangrike rol van die kennis van God het direkte 
implikasies vir die pastoraat. Pastorale hulp sal definitief 
die onderrig in en die herinnering aan die kennis van die 
Drie-enige God insluit. Die betekenis van die liefde van die 
Vader, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap 
van die Gees sal konkreet op die beradene se lewe toegepas 
moet word sodat dit die fondament kan vorm van waaruit 
verandering kan plaasvind. Hiermee word die erediens en 
besonderlik die prediking as instrument aangedui waardeur 
die pastoraat kan plaasvind. Dit geld ook elke ander plek 
in die bediening van die kerk waar die Woord van God 
verkondig of onderrig word (Purves 2004:160–174). Die 
waarheid wat vry maak, is in die selfopenbaring van God 
geleë. Daarom sê Jesus dat Hy die weg, die waarheid en die 
lewe is (Joh 14:6); dat Hy die lig vir die mense is (Joh 8:12); 
dat Hy die brood van die lewe is (Joh 6:35, 48); en dat Hy die 
water van die lewe kan gee (Joh 4:10; Op 21:6).  
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Verrekening van metateoretiese 
aspekte rakende ’n hermeneutiese 
benadering tot die pastorale 
wetenskap
In prakties-teologiese navorsing moet die probleem of 
geleentheid wat ter sprake is, verstaan word; die bybelse 
beginsels wat op die situasie van toepassing is, moet ontgin 
word; en daar moet tot ’n moontlike oplossing vir die 
probleem gekom word. Wanneer navorsing oor pastorale 
berading gedoen word, is dit belangrik dat die navorser 
homself verantwoord oor die navorsingsvertrekpunte in 
hierdie hermeneutiese proses. Die volgende kan dien as 
hermeneutiese vertrekpunte in die reformatoriese navorsing 
oor gemeentebediening.

Die skeppingsdoel van die mens bepaal die doel 
van die navorsing
Wanneer die navorser in pastorale bediening na die Woord 
en die werklikheid gaan om na ’n oplossing vir ’n bepaalde 
probleem te soek, of om na die verbetering van bestaande 
teorieë en die praksis te soek, word die navorsingsvraag 
altyd medebepaal deur die soeke daarna om die mens te 
begelei om aan sy skeppingsdoel te beantwoord. Die mens 
is geskape as beeld van God en as sy verteenwoordiger om 
God te verheerlik.  

Die mens verheerlik God wanneer die nuutgemaakte mens:

•	 al meer en meer die heerlike eienskappe vertoon wat hy 
gehad het voor die sondeval (2 Pet 1) 

•	 binne die verbond in die noue liefdes- en vertrouens-
verhouding met God leef (Gal 3) 

•	 Hom met sy mond bely, Hom loof en prys vir wie Hy is 
en wat Hy doen (Rom 10:9–10)

•	 God steeds beter leer ken en groeiend die heiligheid en 
heerlikheid van Christus uitstraal (2 Kor 3:17–18)

•	 sy naaste liefhet soos homself en hulle bedien met die 
dienswerk (diakonia) waarvoor Christus na aarde gestuur is 
en al sy volgelinge ook gestuur het (Mark 10:42–45)

•	 doelbewus die evangelie van Christus uitdra na diegene 
wat God nog nie (reg) ken nie (Matt 28:19–20)

•	 vol van die Heilige Gees sy gawes tot opbou van die 
liggaam van Christus (1 Kor 12) gebruik.

Die inligting word dus geïnterpreteer vanuit die oortuiging 
dat die mens wat groeiend aan sy skeppingsdoel beantwoord, 
ook as gebalanseerde mens met vrede en vreugde in alle 
fasette van sy lewe sal kan leef.

Verskeie werklikhede speel ’n rol in die 
hermeneutiese proses
•	 Die Woord van God is die openbaring van die waarheid 

vir die lewe. Die Bybel is die Woord van God waarin Hy 
Homself, in Christus deur die werk van die Gees, aan 
die mens openbaar en die mens aan homself openbaar 
(Heb 1:1–4). Die Bybel is ook die wysheid van God, die 
volle waarheid waarin die Gees die gelowiges so lei (Joh 
16:13) dat hulle daardeur alle kennis ontvang wat nodig 

is om te lewe en God te dien (2 Pet 1:1–4). Die Woord is 
deur God geïnspireer en gegee met die doel om die mens 
in die waarheid waarvolgens hy moet lewe, te onderrig 
om hom teen dwaling te bewaar, maar wanneer hy 
gedwaal het (probleme ontwikkel), hom weer op die pad 
van die lewe te bring en om deur volharding die regte 
lewenswyse by die gelowige te vestig (2 Tim 3:16). Die 
pastoraat vind in die Woord riglyne waarmee gelowiges 
tot insig, genesing, omkeer, vernuwing en groei begelei 
kan word (Grobler 2005:146–172).  

•	 God is met ’n onkeerbare proses in sy uitverkorenes se 
lewens besig. Volgens Romeine 8:28–30 roep God mense 
volgens sy besluit. Hierdie mense het Hy bestem om aan 
die beeld van sy Seun gelykvormig te wees. Diegene 
wat Hy daarvoor bestem het, roep Hy, dié wat Hy roep, 
spreek Hy vry en verheerlik hulle. Die pastor word deel 
van hierdie proses in die pastoraat, aangesien God die 
lyding wat oor die gelowige kom, gebruik om hom in 
sy geloof te laat groei (Heb 12; Jak 1:2–4). Tydens die 
hermeneutiese proses van die navorsing moet die vraag 
na God se onkeerbare op-weg-wees met die mens, ’n 
belangrike sleutel tot insig wees (Osborn 2008:145–157). 
Uiteindelik word die gelowige in nood na die Herder 
begelei om die barmhartigheid en genade te beleef wat 
Hy uit vrye guns skenk aan elkeen wat Hom soek. 

•	 God is die geopenbaarde en tog onbegryplike God. Die 
soewereiniteit van God is ’n kernwaarheid waarop die 
gereformeerde pastoraat gebou is (Bezuidenhout 2005:16, 
31; Lotter 2001:322; Mohler 2000:2). Die navorser wat nie 
die verhouding tussen die mens se begrip en onbegrip van 
God, sy optrede en sy openbaring, in ag neem nie, sal nie 
by God se antwoord op die navorsingsvraag uitkom nie. 
Vrae wat tydens die pastoraat soms akuut in die beradene 
se gemoed leef, kan nie met blote logika verduidelik 
word nie, of kan dalk glad nie beantwoord word nie 
(Louw & Müller 2002). Die Bybel trek verskillende lyne 
langs mekaar, waarvan dit soms duidelik is dat hierdie 
twee lyne alles met mekaar te doen het; maar hoe dit 
bymekaar kom, is vir die mens dikwels onbegryplik. Om 
’n paar voorbeelde te noem: God kies uit, Hy skenk die 
wedergeboorte en die geloof (Ef 2:1–10), Hy skenk sy Gees 
aan die mens om hom te laat volhard (Ef 1:13–14), Jesus 
verseker die gelowige dat niks hulle uit sy hand sal ruk nie 
en dat hulle nooit verlore sal gaan nie (Joh 10:28–29). Dit 
is die een lyn. Die lyn wat onverklaarbaar hiernaas getrek 
word, is die lyn van die mens se verantwoordelikheid. 
Die mens moet glo om gered te word; die mens kan Jesus 
aanneem of verwerp (Joh 1:11–12); net sekere mense 
is uitverkies en tog word baie geroep (Matt 22:14) en 
niemand wat na Jesus kom, sal verwerp word nie. God 
haat die sonde, onreg en geweld, tog stop Hy dit nie en 
Hy gebruik selfs die goddeloses en hulle geweld in sy 
diens (Hab 1). God verseker sy kinders dat Hy hulle nie 
’n slang sal gee as hulle ’n vis vra nie en dat Hy vir hulle 
sal gee wat hulle vra as hulle dit in die geloof vra (Matt 
7:7–11). Tog ontvang sy kinders soms dinge wat na slange 
en skerpioene lyk en hulle ontvang dikwels nie wat hulle 
vra nie (2 Kor 12:7–9). In die navorsing oor die pastoraat 
sal die navorser dikwels bloot aan die geopenbaarde 
waarheid moet vashou sonder om alles in die lig daarvan 
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te kan verklaar of logies te kan verduidelik. Die metafore 
(Joh 10, 14) in die Bybel waaruit iets van God se liefde 
en innige meelewing (Fil 2) duidelik word, staan daarom 
in die sentrum van die hermeneutiek van die Pastorale 
Wetenskap (Brueggemann 1997:231; Louw 1999:7; Louw 
& Müller 2002:343). Dieselfde geld ook vir God se 
openbaring in sy handeling met mense wat opgeteken is 
in die historiese stof en die mens se reaksie wat onder 
andere in die poëtiese en profetiese literatuur van die 
Bybel opgeteken is. 

•	 Die Heilige Gees alleen kan sowel die pastor as die beradene 
in die volle waarheid lei (Joh 16:13; 1 Kor 2). Sonder die 
openbarende en troosryke werk van die Gees deur die 
Woord, is dit nie moontlik om genesende perspektief op 
die probleem te verkry nie (Anderson 1995:64; Jordaan 
2003). Hierdie vertrekpunt oor die openbaring staan 
direk teenoor die oortuiging dat openbaring hoofsaaklik 
te doen het met menslike herinnering, verbeelding en 
nadenke (vgl. Van Huyssteen 2006; Veldsman 2009), 
of dat die mens die hoogste outoriteit in sy eie verhaal 
(narratief) is en dat die Woord as die absolute waarheid in 
die pastoraat onbelangrik is (Milner & O’Byrne 2002:10).

•	 Die integrasie van intellektuele kennis (kennis van die 
Woord) sodat dit ’n nuwe perspektief (God se perspektief) 
op die werklikheid skep, vrede bring en die mens in staat 
stel om nuut te dink en te leef ondanks onveranderde 
pynlike omstandigheid, is ’n geskenk van God (Fil 4:7). 
Dit berus op die feit dat God se nabyheid vir die persoon 
wat pastoraal begelei word, ’n werklikheid word (Fil 4:4, 
9; Van der Walt 2004:36, 75–76). Hierdie benadering staan 
in kontras met die modernistiese klem op die wete wat 
alleen op bewese feite berus en die ontmitologisering van 
die Bybel versoek voordat dit effektief in mense se lewe 
kan wees (Van der Walt 2004:155–156). 

•	 Hoop speel ’n kardinale rol in enige berading. Om 
verandering in jou eie lewe aan te bring, is meestal ’n 
langsame en uiters moeilike taak wat volharding verg. 
Indien die beradene nie ’n vaste hoop het dat al die 
moeite nie vergeefs gaan wees nie, sal hy nie kan volhard 
nie. Bybelse berading se vertrekpunt is die oorwinning 
van Jesus Christus wat deur die geloof deel word van 
die gelowige se lewe en wat deur die Heilige Gees in die 
gelowige se lewe verwerklik word (Carson 2010:75–76). 
Hierdie verwerkliking vind plaas deurdat die Gees die 
gelowige lei om meer en meer volgens die waarheid van 
die Woord te lewe en meer en meer met oortuigings te 
breek wat op leuens gebou is. Die voltooidheid van die 
verlossing, wat oorwinning oor die mag van die sonde 
insluit, oortuig die gelowige dat hy in Christus reeds 
regverdig, heilig en ’n oorwinnaar voor God is. Die 
grond van sy hoop is dat hy nou slegs moet word wat hy 
reeds in Christus is. Dit is die volharding in afwagting 
wat in ’n maratonatleet leef wat die versekering ontvang 
het dat hy die wedloop gaan voltooi. Hoe moeg hy ook 
al word, hy kan volhard, want sukses is gewaarborg 
(Thompson 2006:150–152). Hierdie vertrekpunt van 
die bybelse pastoraat word onder andere uit Efesiërs 
6:10–18 duidelik. Hier word die wyse beskryf waarop die 
gelowige in die worsteling met die bose kan volhard en 

die oorwinning oor die bose kan behaal. Die gelowige 
moet sy krag in die Here en in sy groot mag soek (Ef 6:10). 
Daarvoor moet hy God se wapenrusting aantrek sodat hy 
staande kan bly teen die aanslag van die bose. Wanneer 
die wapenrusting beskryf word, is dit duidelik dat die 
gelowige die geveg kan wen deur die heilswaarhede 
van die verlossing in Christus te omhels (aan te trek). 
Die wapens is die waarheid wat ten diepste Christus is, 
die vryspraak in Christus, die verlossing in Christus, die 
bereidheid om die evangelie van Christus te verkondig 
en die geloof waarmee hierdie verlossing verwerklik 
word (vgl. Horton 2011:688–689, 735–736; Williamson 
2009:189–199).

Verrekening van metateoretiese 
aspekte rakende ’n 
wetenskapsteoretiese benadering 
tot die pastoraat
Uit die voorafgaande navorsingsresultate kan nou tot ’n 
eie definisie van die Pastorale Wetenskap gekom word. ’n 
Wetenskaplike omgaan met die werklikheid van die pastoraat 
sou die volgende definisie as vertrekpunt kon neem:  

Pastorale Wetenskap is die wetenskaplike studie van 
die Woord van God, die mens, die werklikheid en ander 
toepaslike vakdissiplines, met die oog op die ontginning van 
bybelse beginsels, die ontwerp en toepassing van ’n pastorale 
model met die doel om gelowiges, deur die kragtige werk van 
die Gees, te begelei tot dieper kennis van God en hulleself, 
tot geloofsgroei wat hulle in staat kan stel om die krisisse van 
die lewe met vrede te hanteer tot eer van God en tot verdere 
geloofsgroei, binne die gemeenskap van die heiliges.

Met hierdie definisie word gepoog om die volgende aan te dui:

•	 Die Woord van God is die primêre bron van studie van die 
Pastorale Wetenskap. Sowel die gerigtheid as die inhoud 
van die pastorale gesprek word deur die Woord bepaal.

•	 Die pastoraat word deur bybelse beginsels bepaal.
•	 God is die handelende persoon in die pastoraat. Die 

vraag van die berader moet wees: ‘Wat wil die Gees 
doen in hierdie persoon se lewe wat Hy vir berading na 
my gestuur het’? Die Gees van God bepaal die agenda, 
die verloop en die afloop van die pastorale gesprek. Die 
Pastorale Wetenskap se studieveld sluit dus die studie van 
die werking van die Gees in.

•	 Die studie van die mens, die werklikheid en ander 
vakdissiplines is gemik op die ontginning van bybelse 
beginsels vir die bediening van die mens.

•	 Navorsing behoort ’n pastorale model daar te stel. Die 
pastoraat moet mense begelei tot die ontdekking van 
die heerlike waarheid van God Drie-enig in hulle 
lewe teenoor die leuen wat verslaaf en die dood bring. 
Pastorale werk behoort gestruktureerd volgens hierdie 
model aangepak te word en is nie ’n ongestruktureerde 
troosgesprek nie.

•	 Die primêre doel van die Pastorale Wetenskap is nie 
studie met die oog op die welwees van die mens nie, 
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maar kennis- en geloofsgroei wat hulle verhouding met 
God sal verdiep en verinnig en waaruit vrede in alle 
omstandigheid kan voortvloei.

•	 Krisisse sal steeds deel van die gelowige se lewe bly, maar 
hulle sal dit deur die werk van die Gees en die waarheid 
van die Woord kan hanteer sodat daar telkens weer vrede 
in hulle lewe sal kom. Trauma, depressie, kommunikasie 
en alle onderwerpe wat krisisse in die mens se lewe 
kan veroorsaak, maak deel uit van die studieveld van 
die Pastorale Wetenskap. Hierin word aansluiting 
gevind by ander vakdissiplines soos die Sielkunde, 
Kommunikasiekunde, Sosiologie en Opvoedkunde.

•	 Pastorale Wetenskap bestudeer ook die voorkomende 
(toerustende) pastorale werk wat tot geloofsgroei lei.

•	 Die eer van God behoort die hoogste doel van die 
pastoraat en pastorale navorsing te wees en die mens se 
welwees, geloofsgroei, vrede en vreugde moet met die 
oog op hierdie hoogste doel gesoek word.

•	 Die pastoraat is nie bloot gemik op die oplossing van 
lewenskrisisse nie, maar sien die krisis as ’n geleentheid 
wat die Gees skep om gelowiges te laat groei in hulle 
verhouding met God en om ongelowiges tot geloof te 
begelei.

•	 Navorsing in die Pastorale Wetenskakp ontgin die kennis 
van ander toepaslike vakdissiplines as openbaring van 
God in die skepping, toets dit aan die openbaring in die 
Woord en integreer dit paslik (vgl. Joubert 2005).

•	 Navorsing in die Pastorale Wetenskap is deel van 
navorsing oor gemeentebediening. Die pastoraat is deel 
van die diakonia van die hele gemeente aan mekaar, 
want as die een lid ly, ly al die ander lede saam, en as die 
een lid bly is, is al die ander saam bly (1 Kor 12).

•	 Die studie van die kommunikasiegebeure in die pastoraat 
oorvleuel met die studievelde van die Homiletiek en die 
Kategetiek in hierdie verband. 

Die navorser behoort die uitgangspunte waarmee na 
die navorsing gekom word, duidelik vir homself en sy 
lesers uit te spel en dit voortdurend aan die Skrif en die 
belydenisskrifte van die kerk te toets en deur medegelowiges 
en ander navorsers te laat toets.

Slot
Die metateoretiese vertrekpunte van die navorser bepaal die 
primêre objek en metodiek van die navorsing. (In die geval 
van reformatoriese navorsing in die Pastorale Wetenskap 
is dit die Godsopenbaring in die Skrif.) Dit bepaal ook die 
verhouding tussen die navorsingsresultate uit die studie van 
die primêre navorsingsveld en die navorsingsresultate van 
oorvleuelende studievelde. Die werklikheidsbeskouing van 
die navorser bepaal sy benadering tot die hermeneuse en die 
hermeneutiese vertrekpunte en die resultate het ’n bepalende 
invloed op die wetenskaplike benadering tot die navorsing.

’n Navorser wat sy metateoretiese vertrekpunte uitspel, 
word daardeur gelei om aan sy oortuigings getrou te bly en 
dit bewaar hom van willekeur. Dit bring die lesers ook in 
die prentjie en gee hulle riglyne vir die hermeneutiese proses 
waarmee hulle in die bestudering van sy navorsing besig is.

Erkenning
Mededingende belange
Die outeur verklaar dat hy geen finansiële of persoonlike 
verbintenis het met enige party wat hom nadelig kon 
beïnvloed het in die skryf van hierdie artikel nie.
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