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OPSOMMING 

 

Verwonding in gemeenteverband is 'n gegewe. Hierdie verwonding kan die gedrag van 

lidmate negatief beïnvloed wat weer 'n effek binne interpersoonlike verhoudinge in 'n 

gemeente mee bring. Dit kan verder ook bedieninge in die gemeente skaad.  

 

Vergifnis is nodig vir herstel om plaas te vind. Min lidmate weet egter wat vergifnis behels. 

Hulle besef ook nie altyd die effek van vergifnis en onvergewensgesindheid  nie.   Verder is 

daar diegene wat nie begrip toon oor hoe om ander te vergewe nie.  

 

Gesonde interpersoonlike verhoudinge binne gemeente verband is nodig om verwonding en 

vergifnis aan te spreek. Gevolglik is dit belangrik om begrip te toon vir wat gesonde 

verhoudinge behels asook die proses om gesonde verhoudinge in gemeente verband te 

ontwikkel.  

 

Die doel van hierdie navorsing is om te bepaal watter rol vergifnis ten opsigte van 

interpersoonlike verhoudinge binne 'n gemeente speel en hoe dit vanuit `n prakties-

teologies perspektief beoordeel kan word. Die navorsingsmodel soos deur Osmer 

saamgestel is as riglyn vir die navorsing gebruik. Die navorser het aan die hand van 

kwalitatiewe navorsing met verskeie persone in gemeentes onderhoude gevoer. 'n Verdere 

studie van die aanverwante wetenskappe soos sielkunde en teologie asook eksegese van 

bepaalde Skrifgedeeltes  is ingesluit by hierdie navorsing.  

 

Die einddoel van hierdie navorsing is om gemeentes te help hoe om verwonding en 

vergifnis aan te spreek. Die navorsing het getoon dat min onderrig oor vergifnis en 

verwonding in gemeentes gebied word. Gebaseer op die kwalitatiewe navorsing, 

literatuurstudie en die bevindinge van die eksegese, word praktiese riglyne oor die 

hantering van vergifnis en verwonding binne  gemeente verband aangebied. 

 

Die verhandeling word afgesluit met enkele aanbevelings vir verdere navorsing. Die 

aanbevelings is gebaseer op leemtes wat gedurende die navorsingsproses blootgelê is.  

 



  

 

 

 

ABSTRACT: THE FUNCTION OF FORGIVENESS WITHIN CONGREGATIONAL RELATIONSHIP: A 

PRACTICAL THEOLOGICAL INVESTIGATION 

 

It is a reality that hurt takes place within congregations. This hurt can cause negative 

behaviour amongst congregants. These can have a diverse effect on relationships within a 

congregation. It can also cause impairment in the ministry of a congregation. 

 

Restoration requires forgiveness. Few members know what forgiveness requires. They also 

do not realise the effect of forgiveness and forgiveness in their personal lives. Many 

Christians seem to be unaware of the elements and process of forgiveness. 

 

Addressing the hurt and forgiveness within a congregation is required to create healthy 

relationships. Hence, it is important to understand the dynamics of relationships as well as 

the process on how to develop relationships within a congregation. 

 

The purpose of this research is to determine the effect that forgiveness has on relationships 

within a congregation and how to assess this from a practical theological perspective. The 

research model compounded by Osmer will be used as a guideline for this research. The 

researcher used quantitative research to conduct interviews with various congregation 

members. This research includes a study within the neighbouring sciences such as 

psychology and theology, as well as exegesis of certain portions of scripture. 

 

The final purpose of this research is to assist congregations in addressing hurt and 

forgiveness. This research showed that a small number of congregations seem to provide 

teachings on this topics. Practical guidelines, based on the quantitative research, literature 

study and the findings of the exegesis, are compounded on handling hurt and forgiveness 

within a congregation. 

 

The dissertation is concluded with recommendations for further research. The 

recommendations are based on voids identified during this research.  

 



i 

 

INHOUDSOPGAWE 

 

HOOFSTUK 1: PROBLEEMSTELLING EN DOELWITTE      1 

  

1.1  TITEL EN SLEUTELWOORDE           1 

1.1.1  Titel              1 

1.1.2  Sleutelwoorde           1 

 

1.2  AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING      1 

1.2.1  Agtergrond           1 

1.2.2  Probleemstelling          2 

1.2.3  Leemtes in die bestaande navorsing        4 

1.2.4  Navorsingsvraag          4 

 

1.3  DOELSTELLING EN DOELWITTE        5 

1.3.1   Doelstelling           5 

1.3.2  Doelwitte            5 

 

1.4  SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT       5 

 

1.5  NAVORSINGSMETODOLOGIE        5 

 

1.6  ETIESE ASPEKTE          7 

1.6.1  Risiko’s en voorsorgmaatreëls        7 

1.6.2  Wat sal verwag word van deelnemers tydens data-insameling?    8 

1.6.3  Risiko’s en voorsorgmaatreëls        8 

1.6.4  Voordele/geen nadeel vir deelnemers nie       8 

1.6.5  Risiko/voordeel ratio analise         8 

1.6.6  Fasiliteite            8 

1.6.7  Kriteria vir deelnemerseleksie en -werwing       8 

1.6.8  Vrywillige deelname en ingeligte toestemming      9 

1.6.9  Aansporings en / of vergoeding van deelnemers      9 

1.6.10  Beskikbaarstelling van navorsingsresultate aan deelnemers    9 

1.6.11  Privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid       9 

1.6.12  Bestuur, stoor en vernietiging van data     10 



ii 

 

1.6.13  Monitering van navorsing en samewerking met bydraers   10 

 

1.7  HOOFSTUK INDELING       10 

SKEMATIESE VOORSTELLING      12 

 

HOOFSTUK 2: EMPIRIESE NAVORSING OOR DIE ROL VAN VERGIFNIS IN 

VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE       13 

 

2.1 INLEIDING         13 

 

2.2  NAVORSINGSONTWERP       13 

2.2.1  Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing     14 

2.2.1.1  Kwantitatiewe navorsing       14 

2.2.1.2  Kwalitatiewe navorsing        15 

       (a)  Ondersoekende navorsing        15 

       (b)  Beskrywende navorsing       15 

       (c)  Vergelykende navorsing       16 

       (d)  Aksie navorsing         16 

       (e)  Interpreterende benadering       16 

 

2.3  NAVORSINGSMETODOLOGIE      17 

2.3.1  Inleiding          17 

2.3.2  Steekproef         18 

2.3.3  Data versameling        19 

2.3.3.1  Onderhoude         19 

2.3.3.2  Onderhoudsmetodes        20 

2.3.3.3  Voordele van onderhoude       21 

2.3.3.4   Nadele van onderhoude       22 

2.3.3.5  Die betrokkenheid van die navorser      22 

2.3.3.6  Reëls vir onderhoudsvoering       23 

2.3.3.7  Die metode van onderhoudsvoering      23 

2.3.4  Data-analise         24 

2.3.5  Betroubaarheid van die navorsings proses     25 

2.3.5.1  Driehoeksmeting        25 

2.3.5.2  Geloofwaardigheid        26 



iii 

 

 

2.3.6 Etiese aspekte         28 

2.3.6.1  Respek            28 

2.3.6.2  Deeglik ingelig          29 

2.3.6.3  Vertroulikheid          29 

2.3.6.4  Akkuraatheid          30 

 

2.4  KWALITATIEWE NAVORSINGSVERSLAG     30 

 

2.5  GEVOLGTREKKING        30 

 

2.6  NAVORSINGSRESULTATE       31 

2.6.1 Inleiding           31 

2.6.2  Inligting verkry uit loodsstudie       31 

2.6.3 Bespreking van onderhoude       31 

2.6.4  Ontleding van onderhoude       32 

2.6.5  Beskrywing van die resultate       32 

2.6.5.1  Die kodeerder se waarneming      32 

2.6.5.2   Algemeen         33 

2.6.5.3  Moontlike wanpersepsies oor vergifnis     33 

2.6.5.4  Die oorsprong van seer binne die kerk     34 

2.6.5.4.1  Algemene situasie        34 

2.6.5.4.2  Veroorsaak deur leierskap (sluit die pastors in)    34 

2.6.5.4.3  Deur spesifiek net die pastors       35 

2.6.5.4.4  Deur die lidmate        35 

2.6.5.4.5  Deur die een wat seer gekry het       36 

2.6.5.4.6  Afleidings wat gemaak is deur die een wat verwond is    36 

2.6.5.5  Wie die seer veroorsaak het       36 

2.6.5.5.1  Pastor          36 

2.6.5.5.2  Pastor se gade         37 

2.6.5.5.3  Leierskap van die gemeente       37 

2.6.5.5.4  Die kerk se reëls en regulasies      37 

2.6.5.6  Die mate waarin hulle seer ervaar het     37 

2.6.5.7  Die effek van verwonding op gemeentelike verhoudinge    38 

2.6.5.7.1  Effek ten opsigte van die lidmate      38 



iv 

 

2.6.5.7.2  Effek ten opsigte van die gemeente      38 

2.6.5.7.3  Uitwerking op die lidmate se eie geestelike lewe    38 

2.6.5.7.4  Uitwerking op die individu se menswees     39 

2.6.5.7.5  Uitwerking op die individu se algemene gedrag    39 

2.6.5.8  Vereistes om te kan vergewe       39 

2.6.5.9  Hoe die seer hanteer is       40 

2.6.5.10  Hoe die respondente tot vergifnis verlening gekom het   40 

2.6.5.11  Die rol wat aan die Here toegeskryf word     41 

2.6.5.12  Die gevolge van onvergewensgesindheid     41 

2.6.5.13  Persoonlike probleme wat ondervind is ten opsigte van vergifnis  42 

2.6.5.14  Gevolge van vergewensgesindheid      42 

2.6.5.15  Die tydsduur om tot volle vergifnis te kom     42 

2.6.5.16  Die rol van selfvergifnis in die proses     43 

2.6.5.17  Vind herstel altyd plaas?       43 

2.6.5.18  Huidige situasie         43 

2.6.5.19   Die gesindheid van gemeentelede ten opsigte van  

seerkry en vergifnis        44 

2.6.5.20  Die huidige opinie ten opsigte van die gemeente    44 

2.6.5.21  Opsomming         45 

 

2.7  GEVOLGTREKKING        45 

 

HOOFSTUK 3: LITERATUURSTUDIE: DIE ROL VAN VERGIFNIS IN  

VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE      46 

 

3.1  INLEIDING         46 

 

3.2  LITERATUURSTUDIE        46 

3.2.1  Inleiding          46 

3.2.2  Wat is 'n literatuurstudie?       46 

3.2.3  Die doel van literatuurstudie       47 

3.2.4  Moontlike probleme met ’n literatuurstudie     48 

 

3.3  DIE ROL VAN VERGIFNIS IN VERHOUDINGE BINNE  

’N GEMEENTE         48 



v 

 

 

3.4  DIE BETEKENIS VAN “GEMEENTE”     49 

 

3.5  GESONDE VERHOUDINGE IN DIE GEMEENTE    50 

3.5.1  Inleiding          50 

3.5.2  Wat verhoudinge in ’n gemeente behels     50 

3.5.3  Belangrikheid van gesonde verhoudinge in die gemeente   51 

3.5.4  Aspekte wat in gesonde verhoudinge teenwoordig moet wees  51 

3.5.4.1  Liefde          51 

3.5.4.2.  Oop kommunikasie        52 

3.5.4.3  Wedersydse vertroue        53 

3.5.4.4  Integriteit in verhoudinge       54 

3.5.5  Opsomming         55 

 

3.6  BESTAANDE OPINIES TEN OPSIGTE VAN VERHOUDINGE  

IN DIE GEMEENTE EN VERWONDING     55 

 

3.7  DIE OORSAKE VAN VERWONDING IN DIE GEMEENTE   56 

3.7.1 Algemeen         56 

3.7.2  Verwonding deur pastors       56 

3.7.3  Verwonding deur gemeenteleiers      57 

3.7.4  Verwonding deur lidmate       57 

3.7.5  Selfverwonding         58 

 

3.8  DIE EFFEK VAN VERWONDING OP DIE GEMEENTE   59 

 

3.9  DIE HANTERING VAN VERWONDING      60 

 

3.10  WAT VERGIFNIS BEHELS       61 

 

3.11  WANPERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN VERGIFNIS   63 

3.11.1  Die Here vergewe nie alle oortredinge nie     64 

3.11.2  Vergewe en vergeet          64 

3.11.3  Vergifnis as swakheid         65 

3.11.4  Vergifnis verskoon die wandaad       66 



vi 

 

3.11.5  Vergifnis en verbeterde omstandighede in die toekoms   66 

 

3.11.6  Die teikengroep met vergifnis        67 

 

3.12  GEVOLGE VAN ONVERGEWENSGESINDHEID    67 

3.12.1  Negatiewe emosies        68 

3.12.2  Fisieke gesondheid        68  

3.12.3  Die invloed op die alledaagse lewe      69 

3.12.4  Depressie         69 

3.12.5 Isolasie          70 

3.12.5.1  Geestelike groei         71 

3.12.5.2  Ingesteldheid teenoor die Here      71 

3.12.5.3  Invloed op die verwonde se gebedslewe     72 

3.12.5.4  Die Heilige Gees word bedroef      72 

3.12.6  Verhoudinge         73 

3.12.7  Onvergewensgesindheid beïnvloed God se vergifnis   73 

 

3.13  GEVOLGE VAN DIE VERLENING VAN VERGIFNIS   74 

3.13.1  Positiewe gevoelens en optrede      75 

3.13.2  Effektiewe voortsetting van die lewe      75 

3.13.3  Versoening met God        76 

3.13.4  Versoening met andere       76 

 

3.14  DIE PROSES VAN VERGIFNIS VERLENING    77 

3.14.1  Inleiding          77 

3.14.2  Neerpen van oortredinge       78 

3.14.3  Hantering van emosies        78 

3.14.4  Vra die Here se hulp        79 

3.14.5  Vernuwing van gedagtes       79 

3.14.6  Gebed vir die oortreder       80 

 

3.15  VOORWAARDE VAN VERGIFNIS TUSSEN MENSE   81 

 

3.16  DIE ROL VAN SELFVERGIFNIS       82 

 



vii 

 

3.17  VERSOENING          84 

3.17.1  Inleiding          84 

3.17.2  Wat versoening is        84 

3.17.3  Versoening tussen God en die mens      85 

3.17.4  Versoening tussen mense as gegewe     85 

3.17.5  Die noodsaaklikheid van versoening tussen gelowiges   87 

3.17.6  Die proses van versoening tussen gelowiges     88 

 

3.18  GEVOLGTREKKING        89 

 

HOOFSTUK 4: DIE NORMATIEWE TAAK OOR DIE ROL VAN  

VERGIFNIS IN VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE     91 

 

4.1  INLEIDING         91 

4.1.1  Normatiewe taak ten opsigte van vergifnis in verhoudinge  

binne ’n gemeente        91 

 

4.2  DIE HERKOMS VAN DIE SKRIF      92 

 

4.3   DIE OUTORITEIT VAN DIE SKRIF      94 

 

4.4  BETROUBAARHEID VAN DIE SKRIF      95 

 

4.5  DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE SKRIF     97 

 

4.6  DIE RELEVANSIE VAN DIE SKRIF VIR VANDAG    97 

4.6.1  Invloed van die Skrif         98 

4.6.1.1  Invloed op geskiedenis        98 

4.6.1.2  Invloed op ander wêreldgodsdienste      98 

4.6.1.3  Invloed op kultuur        98 

4.6.1.4  Invloed op mense se lewens                 99 

4.6.1.5  Vrae oor die mens                  99 

4.6.2  Die boodskap bly dieselfde               100 

4.6.3 Opsomming                 100 

 



viii 

 

4.7  EKSEGETIESE ASPEKTE RAKENDE VERGIFNIS          100 

4.7.1  Inleiding                 100 

 

4.7.2  Eksegese van Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15, 18:15-35         102 

 

4.8  DIE BOEK JEREMIA                102 

4.8.1  Die outeur van Jeremia              102 

4.8.2  Die datering van die boek Jeremia              103 

4.8.3  Die genre van Jeremia               103 

4.8.4  Tema van die boek Jeremia              104 

4.8.5  Die sosiale konteks van Jeremia              105 

4.8.6  Jeremia in konteks van die Skrif             106 

4.8.7  Die struktuur van Jeremia              107 

4.8.8  Vergifnis in Jeremia 31:34               108 

4.8.9  Opsomming                110  

 

4.9  DIE BOEK MATTEÜS                        111 

4.9.1 Die outeur van Matteüs              111 

4.9.2 Die datum                112 

4.9.3 Sosiohistoriese agtergrond van Matteüs            113 

4.9.4  Die genre van Matteüs               114 

4.9.5 Tema van Matteüs                115 

4.9.6 Die taal waarin Matteüs geskryf is             116 

4.9.7 Die struktuur van Matteüs              117 

4.9.8 Matteüs in konteks met die res van die Skrif           118 

4.9.9  Opsomming                119 

 

4.10  VERGIFNIS IN MATTEÜS              120 

4.10.1  Matteüs 6:12, 14, 15 in konteks met die boek Matteüs           120 

4.10.2  Wat vergifnis is                120 

4.10.3  Voorwaarde van Goddelike vergifnis             122 

4.10.4  Matteüs 18:15 – 35 in konteks             122 

4.10.4.1  Konflik hantering in Matteüs 18:15-17            123 

4.10.4.2  Die belangrikheid van eenheid in Matteüs 18:19-20          126 

4.10.4.3  Matteüs 18:21-22: “sewentig maal sewe”            127 



ix 

 

4.10.4.4  Gelykenis van die onvergewensgesinde dienskneg 

     – Matteüs 18:23-35                 128 

 

 

4.11  OPSOMMING OOR VERGIFNIS IN JEREMIA EN MATTEÜS         134 

 

4.12  GEVOLGTREKKING               135 

 

HOOFSTUK 5: PRAKTYKTEORETIESE PERSPEKTIEWE OOR DIE ROL  

VAN VERGIFNIS IN VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE           137 

 

5.1  INLEIDING                137 

 

5.2  WAT PRAKTIESE TEORIE BEHELS             137 

 

5.3  RIGLYNE OM GESONDE VERHOUDINGE BINNE DIE  

GEMEENTE TE BOU                138 

5.3.1  Inleiding                 138 

5.3.2       Onderrig in die gemeente              138 

5.3.3       Ingesteldheid teenoor die Here             139 

5.3.4       Wedersydse kennis van mekaar              139 

 

5.4     VOORKOMING VAN VERWONDING               141 

5.4.1  Inleiding                  141 

5.4.2   Wangedrag                 141 

5.4.3    Nakoming van beloftes                142 

5.4.4  Opregte waardering                142 

5.4.5 Sensitiwiteit en konfidensialiteit van inligting            143 

5.4.6 Opregtheid                 143 

5.4.7 Die persoonlike toepassing van wat verkondig word           144 

5.4.8 Skinder en “rugstekery”               144 

5.4.9 Wantroue in leiers in die gemeente              144 

5.4.10 Genadeloosheid                 145 

5.4.11 Samevatting                 145 

 

 



x 

 

5.5  RIGLYNE VIR DIE HANTERING VAN KONFLIK EN  

 VERWONDING BINNE GEMEENTEVERBAND    146 

5.5.1 Inleiding          146 

5.5.2 Die spoedige hantering van konflik      146 

5.5.3 Die rol van gebed         146 

5.5.4 Analisering van die problem       147 

5.5.5 Nederigheid         148 

5.5.6 Effektiewe kommunikasie       148 

5.5.7 Hulp vanaf ander gelowiges       149 

5.5.8 Onderrig oor konflik in die gemeente      149 

 

5.6  VERANDERING VAN BEGRIP TEN OPSIGTE VAN  

 VERWONDING EN VERGIFNIS       150 

5.6.1  Inleiding          150 

5.6.2  Gelowiges bly mense         150 

5.6.3 Verwonding is nie die Here se skuld nie     150 

5.6.4 Gedagte vernuwing ten opsigte van wanpersepsies oor vergifnis  151 

5.6.5. Christus se genade         152 

5.6.6 Verwonding en bedanking van lidmaatskap     153 

 

5.7  GEVOLGTREKKING        153 

 

HOOFSTUK 6: FINALE GEVOLGTREKKING EN VOORGESTELDE VERDERE 

NAVORSING           155 

 

6.1  INLEIDING         155 

 

6.2  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE PROBLEEM- 

STELLING EN DIE DOELWITTE VAN DIE NAVORSING   155 

 

6.3  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN EMPIRIESE NAVORSING  156 

 

6.4  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE LITERATUURSTUDIE 157 

 

6.5  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE NORMATIEWE  



xi 

 

NAVORSING          160 

 

6.6  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE FORMULERING  

VAN PRAKTYKTEORIE       161 

 

6.7  AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING    162 

6.7.1  Die gevolge van manupilasie deur pastors     162 

6.7.2  Die effektiwiteit van gemeente regulasies en wette in terme van  

         verwonding         163 

6.7.3  Verwagtinge ten opsigte van ’n gemeente     163 

6.7.4  Die effek van berading op verwondes     163  

6.7.5  Om te leer om te vertrou na verwonding     163 

6.7.6  Die oortreder se posisie en gevoelens in verwonding   163 

6.7.7 Die nut van kleingroepe in die gemeente      163 

 

6.8  SAMEVATTING         164 

 

BRONNELYS          165 

BYLAAG A: Etiese goedkeuring sertifikaat      199 

BYLAAG B: Ingeligte toestemming vorm aan deelnemers    200 

        



1 

 

HOOFSTUK 1 

 

PROBLEEMSTELLING EN DOELWITTE 

 

1.1 TITEL EN SLEUTELWOORDE 

 

1.1.1 Titel 

Die rol van vergifnis in verhoudinge binne 'n gemeente: ŉ Prakties-Teologiese ondersoek. 

 

1.1.2 Sleutelwoorde 

Sleutelwoorde:  

vergifnis; onvergewensgesindheid; verhoudinge; gemeente; Praktiese Teologie 

Key words:  

forgiveness; unforgiveness; relationships; congregation; Practical Theology 

 

1.2 AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

 

1.2.1 Agtergrond 

Volgens Meyer (2008:325), is dit ŉ algemene verskynsel dat lidmate binne 

gemeenteverband verwond kan word. Burchett (2002:9) skryf dat daar verskeie negatiewe 

gebeurtenisse binne gemeenteverband is wat ŉ negatiewe impak op gelowiges se welstand 

het. Verder noem O'Connor (soos aangehaal deur Burchett, 2002:17) dat talle mense 

“binne die kerk ly” as gevolg van insidente tussen lidmate. Die navorser het ook vanuit haar 

pastorale werksaamhede as medeleraar van ŉ gemeente, berader en haar pastorale 

aktiwiteite in gemeenskapsprojekte buite gemeenteverband opgemerk dat daar lidmate is 

wat moeilik vind om te vergewe vanweë konflik wat gelei het tot verwonding binne die 

gemeente. Die navorser is ŉ pastor in ŉ stadsgemeente in Pretoria met ŉ sterk 

maatskaplike betrokkenheid by ŉ laer-inkomste-gemeenskap. Vanuit gesprekke met lidmate 

in die gemeente en met mense in die gemeenskap, blyk dit dat daar sekere elemente van 

disfunksionaliteit binne gemeentes teenwoordig mag wees wat waarskynlik verband hou 

met onvergewensgesindheid. Waar die verwagting dat ŉ gemeente ŉ plek van 

geborgenheid en veiligheid behoort te wees verydel word deur die voorkoms van spanning 

en disfunksionaliteit, poog die navorser om die moontlike bydrae wat die gebrek aan 

vergifnis in die voortslepende onenigheid speel, na te vors. In dié verband skryf Hägerland 

(2012:127) dat lidmate binne 'n gemeente nie noodwendig geborge en veilig is nie. Die 
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effek van die mens se gebrokenheid skep die moontlikheid van verwonding, selfs binne 

gemeenteverband. 

 

Die probleem blyk te lê binne die konteks van individue wat aktief betrokke is by aktiwiteite 

in die  gemeente – sommige vrywillig, terwyl andere teen vergoeding betrokke is. In die 

uitvoering van hulle onderskeie bedieninge en take, kom daar soms spanning en druk voor. 

Dit dra oënskynlik by tot persoonlikheidsbotsings wat kan lei tot onenigheid wat verder 

uitkring tot verwonding. Vanuit die navorser se waarneming blyk dit dat hierdie spanning en 

druk aanleiding mag gee tot ‘n atmosfeer bevorderlik vir gedrag wat aanstoot gee en 

verwond. Die moontlike gebrek aan onderskeiding van die belangrikheid van vergifnis in 

sulke omstandighede kan daartoe lei dat lidmate wat in die proses seerkry, hulle onttrek of 

selfs die gemeente verlaat. Dit kan tot ŉ afname in die suksesvolle uitvoering van 

bedieninge binne die gemeente aanleiding gee. Die navorser meen dat vergifnis, of die 

gebrek daaraan, ŉ belangrike rol speel in verhoudinge binne die funksionering van ŉ 

gemeente en ag dit daarom belangrik om hierdie korrelasie te ondersoek.  

 

                    1.2.2 Probleemstelling 

Gebrokenheid binne die liggaam van Christus is ŉ gegewe wat nie weggeredeneer kan 

word nie. Hierdie gebrokenheid lei volgens Mouliert (2001:35) tot gedrag waar individue 

hulle misnoeë deur woorde of dade uitbeeld. Sulke gedrag benadeel die verhouding tussen 

twee of meer mense. Die effek hiervan word egter nie net tot die spesifieke individue beperk 

nie – dit spoel oor binne gemeentlike verband en benadeel sodoende verhoudinge binne 

die funksionering van 'n gemeente. Enright (2001:263) se siening dat twee of meer 

individue in hulle verhouding herstel kan word wanneer vergifnis plaasvind, wys op die 

belangrikheid van vergifnis, terwyl onvergewensgesindheid daarenteen die funksionering 

van ŉ gemeente negatief beïnvloed.  

 

Vergifnis is ŉ sentrale tema wat deur die Bybel loop. Die lewensgebeure rondom Josef is ŉ 

Ou Testamentiese voorbeeld van die gevolge van vergifnis binne ŉ disfunksionele gesin 

(Gen 37-50). In Genesis 50:17 vra Josef se broers dat hy vergifnis aan hulle moet verleen. 

Sy vergewensgesindheid dra by tot die herstel van die hele gesin (Gen 50:21). In die Nuwe 

Testament speel vergifnis net so ŉ belangrike rol. Matteüs plaas die versoeningswerk van 

Christus direk in verband met vergifnis vanaf God aan die mens (Matt 26:28). Christus word 

verder voorgehou as die model van vergifnis wat tussen mense moet plaasvind. Omdat 

Christus mense nuut maak, kan hulle vergewe word en deel wees van Christus se 
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vernuwingsproses (Kol 3:13). Om die karakter en dinamika van vergifnis te verstaan, is dit 

nodig om te begryp wat die Bybel oor vergifnis leer.  

  

Die Hebreeuse konsep vir vergifnis is “om te bedek” of “om te begenadig” (Vine, 1996:86) 

terwyl die Griekse betekenis is “om weg te beweeg; om die skuld te verwyder” (Louw & 

Nida, 1988:503) en “om weg te stuur” of “om te laat staan” (Vine, 1996:250). Die implikasie 

is dat die mens wat vergewe ŉ bepaalde handeling uitvoer ten opsigte van die oortreder. 

Die praktiese implikasie van Vine se beskrywings ten opsigte van vergifnis word effektief 

deur Smith (2001:17) beskryf as die bedekking van ŉ oortreding wat deur ŉ mens teenoor ŉ 

ander begaan is. Die oortreding lei tot verwonding wat op verskeie wyses ervaar kan word. 

Vergifnis bring heling vir die individu wat vergewe, en wel tot so ŉ mate dat die een wat 

vergifnis verleen, nie meer ŉ wrok teenoor die sogenaamde oortreder koester nie. 

 

Die skrywers van die Ou Testament stel God bekend as die een wat sonde vergewe, en in 

dié verband meld Johansson (2011:359) dat vergifnis die prerogatief van God is, omdat dit 

deel van Sy karakter is om te wil vergewe. Die basiese konsep is die rol van vergifnis ten 

opsigte van versoening wat tussen mens en God plaasvind. Die verlening van vergifnis aan 

die mens deur die Here verwyder die vyandskap wat bestaan as gevolg van sonde (Eks 

34:9). Die vergifnis wat in Jeremia 31:34 geskenk word, bied volgens Will (2011:2) nuwe 

hoop op ŉ beter toekoms vir die volk van die Here. Die vraag ontstaan of die verlening van 

vergifnis tussen mense nie ook ŉ beter toekoms skep vir verhoudinge in 'n gemeente nie? 

Die Nuwe Testament behandel ook die tema van herstel tussen God en die mens as gevolg 

van God se vergifnis van die mens (Ef 4:32). 

 

Hoewel vergifnis ŉ sentrale tema in die Bybel is, is dit ŉ omstrede onderwerp binne en buite 

Christelike kringe. Terry (2013:12) verwys na die vrae wat die Duitse filosoof Kant gevra het 

ten opsigte van die problematiek van vergifnis. Kant se klassieke vraag is of daar werklik 

enige regverdiging daarin is om ŉ skuldige mens sy of haar oortredinge te vergewe. Kant is 

van mening dat die een wat verwond is, die reg het om negatief teenoor die oortreder te 

wees. Die een wat die prys betaal, is volgens Kant nie die een wat vergewe word nie, maar 

die een wat vergifnis verleen, want die verwonde gee hierdeur die reg tot vergelding prys 

(Terry, 2013:12). 

 

Volgens Flanagan et al. (2012:3) bied vergifnis die geleentheid om die lyding en verwonding 

wat met konflik geassosieer word, te verlig. Die effek hiervan het, volgens hulle, ŉ positiewe  
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invloed op beide partye, want vergifnis het ŉ helende effek op die kognitiewe en affektiewe 

gedragsaspekte van beide partye. Daar kan ŉ verband gesien word tussen dit wat Flanagan 

et al. (2012:3) en Lutjen et al. (2012:469) in hul navorsing gevind het, naamlik dat vergifnis 

wel ŉ positiewe effek het op die mens weens die bereidwilligheid tot wedersydse 

betrokkenheid met mekaar. 

 

1.2.3 Leemtes in die bestaande navorsing 

In ŉ poging om die rol van vergifnis in verhoudinge binne 'n gemeente te ondersoek, het die 

navorser ŉ databasissoektog geloods. ŉ NEXUS- en EbscoHost-soektog het verskeie 

bronne wat oor vergifnis handel, aangedui. Lusse (2009) spreek die kwessie van eensydige 

vergifnis aan, tesame met die effek daarvan op die individu. Die rol van vergifnis ten opsigte 

van traumaberading is deur Kotze (2006) nagevors. Kotze (2008) het ook die rol van 

vergifnis ten opsigte van traumaverwante siektetoestande nagevors. Herbst (2008) dui die 

rol van vergifnis as terapeutiese moment aan, terwyl Worthington et al. (2002) die rol van 

vergifnis ten opsigte van verslawing en eetversteurings aandui. Daar is egter geen 

bestaande wetenskaplike bronne gevind wat die rol van vergifnis in verhoudinge binne 'n 

gemeente aanspreek nie. 

 

Meer resente werke spreek ook nie die tema aan nie. Davis et al. (2012) stel wel ondersoek 

in na die rol van vergifnis ten opsigte van die ontwikkeling van ŉ individu se spiritualiteit. In 

ŉ ondersoek na gesinsgeweld bepaal Hamman (2012) dat vergifnis ŉ rol speel binne dié 

konteks. Die ontwikkeling van ŉ kind se spiritualiteit kan ook volgens Flanagan et al. (2012) 

verbind word met die bereidwilligheid en vermoë tot vergifnis. Die bron wat die naaste aan 

die tema van die ondersoek kom, is die navorsing wat deur Wilkinson en Althouse (2012) 

gedoen is. In hul navorsing ondersoek hulle die rol van vergifnis binne gemeentelike 

verband. Die navorsing is in ŉ Charismatiese, multikulturele gemeente gedoen en toon ŉ 

korrelasie tussen vergifnis en gesonde multikulturele verhoudinge aan. Die gebrek aan 

navorsing wat spesifiek fokus op die tema rakende die rol van vergifnis in verhoudinge 

binne 'n gemeente noop die navorser om hierdie navorsing binne die veld van Praktiese 

Teologie te onderneem.  

  

1.2.4  Navorsingsvraag 

Die navorsingsvraag wat met hierdie navorsing hanteer sal word, is: Watter rol speel 

vergifnis in verhoudinge binne ŉ gemeente en hoe kan dit prakties-teologies beoordeel 

word? 
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In die poging om hierdie navorsingsvraag te beantwoord, sal 'n prakties-teologiese 

interpretasieproses, soos deur Osmer (2008:4) voorgehou, gevolg word. Die 

interpretasieproses sal deur die volgende subvrae gerig word:  

• Wat is lidmate se persepsies ten opsigte van die belangrikheid van vergifnis in 

verhoudinge binne ŉ gemeente? 

• Watter lig werp die aanverwante wetenskappe op die belangrikheid en dinamika van 

vergifnis binne  verhoudinge? 

• Watter Bybelse riglyne rakende vergifnis en verhoudinge kan geïdentifiseer word? 

• Watter riglyne kan aangebied word oor hoe gemeentes te werk kan gaan om ŉ 

klimaat van vergifnis daar te stel om verhoudinge binne ŉ gemeente te verbeter? 

 

1.3 DOELSTELLING EN DOELWITTE 

 

1.3.1 Doelstelling 

Die doel van hierdie navorsing is om te bepaal watter rol vergifnis in verhoudinge binne ŉ 

gemeente speel en hoe dit prakties-teologies beoordeel kan word. 

 

1.3.2 Doelwitte 

Die doelwitte van hierdie navorsing is as volg: 

• Om te bepaal wat lidmate se persepsies is ten opsigte van die belangrikheid van 

vergifnis in  verhoudinge binne ŉ gemeente.  

• Om te ondersoek watter perspektiewe die verskillende aanverwante wetenskappe 

soos sielkunde en sosiologie oor vergifnis in verhoudinge bied.  

• Om Bybelse riglyne rakende vergifnis en verhoudinge te identifiseer. 

• Om vas te stel hoe ŉ klimaat van vergifnis daar gestel kan word om verhoudinge 

binne ŉ gemeente te bevorder. 

 

1.4 SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 

Die sentrale teoretiese argument van hierdie navorsing is dat vergifnis ŉ uiters belangrike 

rol in die helingsproses in verhoudinge binne ŉ gemeente speel.  

 

1.5 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Hierdie studie word benader vanuit ’n Gereformeerde siening waar die Bybel, geïnspireer 

deur die Heilige Gees (2 Tim 3:16), as die hoofbron van gesag aanvaar word (De Klerk & 

De Wet, 2013:200; De Klerk & Van Rensburg, 2005:3-4). Die navorsing sal op Osmer  
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(2008:4) se metodologie geskoei word. Die rede vir die gebruik van Osmer se model is dat 

dit 'n goeie raamwerk bied om die navorsingsvraag in die veld van praktiese teologie te 

interpreteer. Osmer (2008:4) se navorsingsmodel behels die uitvoer van vier take, naamlik 

die beskrywende-empiriese, interpreterende, normatiewe en pragmatiese take. Hierdie take 

behels die volgende: 

 Om die nodige inligting te versamel wat sal help om patrone in die spesifieke area te 

identifiseer; 

 Om bestaande teorieë in die aanverwante wetenskappe na te vors om sodoende die 

bestaande patrone beter te verstaan en te verduidelik; 

 Om deur teologiese perspektiewe die spesifieke konteks te interpreteer wat tot die 

uitkoms van die navorsing sal lei; en 

 Om riglyne te bepaal waardeur die doel van die navorsing bereik kan word. 

 

Beskrywende-empiriese taak: Die beskrywende-empiriese taak sal, volgens Osmer 

(2008:31), die praktyk ondersoek aan die hand van ’n empiriese ondersoek. Hierdie inligting 

sal gebruik word om te bepaal wat die werklike stand in die praksis is. In hierdie studie om 

die rol van vergifnis in verhoudinge binne ŉ gemeente te ondersoek, sal daar gebruik 

gemaak word van kwalitatiewe navorsing. Persoonlike onderhoude sal met individue van 

beide geslagte, uit verskillende ouderdoms- en status-groepe, gevoer word. Die 

seleksiekriteria vir die kwalitatiewe navorsing is mense wat al gebrokenheid binne 

gemeenteverband beleef het. Hierdie mense sal genader word binne die gemeente en ook 

die gebied waar die navorser bedien. Die onderhoude sal ongestruktureerd met oop, nie-

leidende vrae wees. Onderhoude sal gevoer word totdat 'n versadigingspunt bereik word 

sodat alle moontlike persepsies bekom kan word. Die onderhoude sal met toestemming op 

'n klankbaan opgeneem word en dan getranskribeer word. Daarna sal dit aan 'n 

onafhanklike kodeerder gegee word vir ontleding.  

 

Interpreterende taak: Nadat onderhoude gevoer is en inligting versamel is, sal die 

informasie volgens Osmer (2008:79) geïnterpreteer word na aanleiding van die groepering 

van patrone wat die gevolge van vergifnis en onvergewensgesindheid in verhoudinge binne 

die funksionering van die liggaam van Christus aandui.  

 

Normatiewe taak: Die doel van hierdie taak is volgens Osmer (2008:139) om 'n teologiese 

perspektief saam te stel. Hierdie taak sal ’n literatuurstudie insluit tesame met eksegese van 
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skrifgedeeltes oor die onderwerp van vergifnis. Die volgende skrifgedeeltes sal onder 

andere ondersoek word: Jeremia 31:34; Matteüs 6:12, 14-15 en Matteüs 18:15-35. Die 

aandag val op Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15 omdat die gevolge van vergifnis en 

onvergewensgesindheid in hierdie skrifgedeeltes duidelik na vore kom. Die gedeelte van 

Matteüs 18:15-35 is eweneens belangrik omdat Christus se voorskrifte vir die gemeente 

daarin gevind word. Dié gedeelte dui ook die kontras tussen vergifnis en 

onvergewensgesindheid duidelik aan. Daar sal bepaal word wat die Bybelse begrip van 

vergifnis is, wat die implikasies van vergifnis en onvergewensgesindheid is en tot watter 

mate vergifnis gebied behoort te word.  

 

Pragmatiese taak: Die navorser sal met die pragmatiese taak poog om strategies, praktiese 

riglyne te formuleer wat ŉ gemeente kan bemagtig om ŉ klimaat van vergifnis daar te stel 

met die doel om verhoudinge binne die gemeente te bevorder (Osmer, 2008:176).  

 

1.6 ETIESE ASPEKTE 

Die kwalitatiewe navorsing sal gedoen word in ooreenstemming met die etiese vereistes 

neergelê deur Noordwes Universiteit se Health Research Ethical Committee (HREC): 

• Die navorser sal die doelwitte en verwagte uitkoms van die navorsing aan alle 

deelnemers verduidelik. 

• Deelname sal geheel en al vrywillig wees. 

• Deelnemers mag te eniger tyd aan die proses onttrek. 

• Deelnemers sal ŉ magtigingsvorm onderteken wat aandui dat hulle die 

onderhoudproses verstaan. 

• Die identiteit van alle deelnemers sal ten alle tye beskerm word. 

• Geen inligting sal sonder die skriftelike toestemming van deelnemers gebruik word 

nie. 

• Die navorser sal verduidelik dat daar geen finansiële implikasies vir beide die 

navorser of deelnemers is nie. 

 

1.6.1 Risiko's en voorsorgmaatreëls 

Daar is ŉ minimale risiko aan die studie verbonde. In hierdie studie, om die rol van vergifnis 

in verhoudinge binne ŉ gemeente te ondersoek, sal daar gebruik gemaak word van 

kwalitatiewe navorsing. Persoonlike onderhoude sal met individue van beide geslagte uit 

verskillende ouderdoms- en status-groepe gevoer word. 
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1.6.2 Wat sal verwag word van deelnemers tydens data-insameling? 

Persoonlike onderhoude sal met individue van beide geslagte vanuit verskillende 

ouderdoms- en statusgroepe gevoer word. Die seleksiekriteria vir die kwalitatiewe 

navorsing is mense wat al gebrokenheid binne gemeenteverband beleef het. Hierdie mense 

sal genader word binne die gemeente en gebied waar die navorser bedien. Die onderhoude 

sal ongestruktureerd met oop nie-leidende vrae wees (Bylaag A). Onderhoude sal gevoer 

word totdat 'n versadigingspunt bereik word sodat alle moontlike persepsies bekom kan 

word. Die onderhoude sal met toestemming op 'n klankbaan opgeneem word en dan 

getranskribeer word. Daarna sal dit aan 'n onafhanklike kodeerder gegee word vir ontleding. 

 

1.6.3  Risiko’s en voorsorgsmaatreëls 

Daar behoort geen fisieke, sielkundige, sosiale, wetlike of enige ander vorm van risiko vir 

die deelnemers te wees nie. Onderhoude kan emosionele ongemak na vore bring en 'n 

berader sal vir die deelnemers beskikbaar wees. 

 

1.6.4 Voordele/geen nadeel vir deelnemers nie 

Die uitkoms van die studie sal verwondes help om hulle seer te hanteer en leer hoe om 

ander te vergewe. Na afloop van die studie kan gemeentes beter toegerus wees om 

oplossings te bied rondom verwonding en vergifnis.  

 

1.6.5  Risiko/voordeel ratio analise 

In die navorsing weeg die voordeel van die navorsing swaarder as die risiko. 

 

1.6.6 Fasiliteite 

Individuele onderhoude sal binne 'n gemeenskap plaasvind, op 'n plek waar die 

respondente gemaklik is. 

 

1.6.7 Kriteria vir deelnemer seleksie en -werwing 

Deelnemers sluit in ‘n verskeidenheid van mense soos lidmate, pastors en individue in 

gemeentelike bedieninge. Onderhoude sal met mense van alle rasse en ‘n verskeidenheid 
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van ouderdomme gevoer word. Die navorser se mening is dat enige individu, ongeag ras, 

ouderdom of status, in 'n gemeente verwond kan word. 

Moontlike kandidate sal deur `n bevoegde party persoonlik of telefonies genader word om 

te hoor of hulle gewillig sal wees om deel te neem aan die navorsing. Die aard van die 

navorsingsprojek sal verduidelik word. 

 

1.6.8 Vrywillige deelname en ingeligte toestemming 

Deelnemers sal persoonlik gekontak word. Die aard van die navorsing asook die aard, 

verwagtinge en voordele van die projek sal aan moontlike deelnemers verduidelik word. 

Ingeligte toestemming sal aangebied word en geleentheid sal gebied word dat die navorser 

enige onduidelikhede of vrae rondom die navorsing kan verduidelik en beantwoord. 

Voornemende deelnemers sal ingelig word van die navorser se kwalifikasies, ervaring en 

kredietwaardigheid, wat die doel van die studie is en hoe die inligting wat verkry word, 

gebruik sal word, alvorens hulle besluit om aan die studie deel te neem. Die deelnemers 

wat besluit om aan die studie deel te neem, sal gevra word om die ingeligte 

toestemmingsvorm (Bylae B) te onderteken. 

 

1.6.9 Aansporings en / of vergoeding van deelnemers 

Daar is geen aansporings of vergoeding vir die deelnemers nie. 

 

1.6.10  Beskikbaarstelling van navorsingsresultate aan deelnemers 

Die bevindinge oor die redes vir verwonding in 'n gemeente, asook die riglyne oor hoe 'n 

gemeente die situasie behoort te hanteer, sal met die deelnemers gedeel word. 'n E-pos sal 

na afloop van die studie na die deelnemers gestuur word om hulle te bedank en om die 

webadres waar die studie gevind kan word, weer te gee.  

 

1.6.11  Privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid 

Alle versamelde data sal vertroulik en anoniem gehou word. Anonimisering van die data sal 

reeds by die transkribering van die onderhoude geskied, deurdat transkripsies net 'n 

nommer sal aandui in plaas van enige naam of van. Alle data sal in veilige bewaring gehou 

word deur Auckland Park Teologiese Seminarium in 'n sluitkabinet waartoe slegs die 

registrateur toegang sal hê. 
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Die navorser sal die inligting vertroulik hou. Daar sal geen skriftelike of mondelinge 

verwysings gemaak word wat enige deelnemer op enige manier kan ontbloot nie. Nommers 

sal op die transkripsies van die onderhoude gebruik word om deelnemers te beskerm.  

 

1.6.12  Bestuur, stoor en vernietiging van data 

Die navorser sal persoonlik die data van onderhoude hanteer. Onderhoude sal op 'n 

oudioband opgeneem word. Die navorser sal die onderhoude woord vir woord op haar 

rekenaar transkribeer. Alle data sal by Auckland Park Teologiese Seminarium in 'n 

sluitkabinet gestoor word waartoe slegs die registrateur toegang het. 

 

1.6.13  Monitering van navorsing en samewerking met bydraers 

Die navorser sal in samewerking met die studieleier die navorsingsprojek hanteer. Daarom 

sal dit nie nodig wees om enige derde party te bestuur in terme van etiese verwagtinge nie. 

Die navorser sal die proses van haar werk met die studieleier bespreek. Indien enige 

veranderinge in die navorsingsproses nodig is, sal die navorser met die studieleier en die 

nodige etiese komitees kontak maak om veranderinge aan die navorsing te verklaar en om 

by die voorgeskrewe standaarde te hou. 

 

1.7  VOORLOPIGE HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukindeling word aan die hand van die take van Osmer (2008:4) se 

navorsingsmodel hanteer: 

 

Hoofstuk 1 sal inleidende aangeleenthede bespreek, soos die beskrywing van die 

agtergrond, probleemstelling, doelstellings, doelwitte, die navorsingsmetodologie, asook 'n 

oorsig oor die struktuur van die navorsing. 

 

Hoofstuk 2 sal aan die beskrywende-empiriese taak gewy word deurdat inligting bekom 

word wat die rol van vergifnis in verhoudinge binne ŉ gemeente beskryf en toelig. Dit sal 

gedoen word aan die hand van kwalitatiewe navorsing. 

 

Hoofstuk 3 sal, volgens die interpreterende taak, gewy word aan 'n interdissiplinêre 

literatuurnavorsing binne die aanverwante wetenskappe soos sielkunde en sosiologie om 'n 

beter insig te verkry van hoe die dinamika en problematiek ten opsigte van vergifnis en 

onvergewensgesindheid in verhoudinge die gemeenskap raak. 
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Hoofstuk 4 behels die normatiewe taak, naamlik 'n teologiese literatuurstudie en eksegese, 

met die doel om 'n Skriftuurlike basis ten opsigte van vergifnis in verhoudinge binne ŉ 

gemeente daar te stel. 

 

Hoofstuk 5 sal volgens die pragmatiese taak riglyne formuleer om ŉ gemeente te help om ŉ 

klimaat van vergifnis daar te stel om verhoudinge binne ŉ gemeente te bevorder. 

 

Hoofstuk 6 sal opsommend wees en aanbevelings vir verdere navorsing bevat.  
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SKEMATIESE VOORSTELLING 

 

NAVORSINGSVRAAG DOELWITTE METODOLOGIE 

Wat is lidmate se 

persepsies ten opsigte van 

die belangrikheid van 

vergifnis in  verhoudinge 

binne ŉ gemeente?  

Om te bepaal wat lidmate se 

persepsies is ten opsigte van 

die belangrikheid van vergifnis 

in  verhoudinge binne ŉ 

gemeente. 

Daar sal aandag aan die 

beskrywende-empiriese taak 

gewy word, waardeur inligting 

bekom sal word wat die konsep 

van vergifnis beskryf en toelig. Dit 

sal gedoen word aan die hand 

van kwalitatiewe navorsing. 

Watter lig werp die 

aanverwante wetenskappe 

op die belangrikheid en 

dinamika van vergifnis 

binne verhoudinge? 

 

Om te ondersoek watter 

perspektiewe die verskillende 

aanverwante wetenskappe 

soos sielkunde en sosiologie 

oor vergifnis in verhoudinge 

bied. 

Daar sal volgens die 

interpreterende taak, 'n 

interdissiplinêre literatuur- 

navorsing binne die aanverwante 

wetenskappe soos sielkunde en 

sosiologie gedoen word om 'n 

beter insig te verkry oor vergifnis 

in verhoudinge. 

Watter Bybelse riglyne 

rakende vergifnis en 

verhoudinge kan 

geïdentifiseer word?  

 

 

Om Bybelse riglyne rakende 

vergifnis en verhoudinge te 

identifiseer. 

Daar sal volgens die normatiewe 

taak 'n teologiese literatuurstudie 

en eksegese gedoen word, met 

die doel om ŉ Skriftuurlike begrip 

ten opsigte van vergifnis daar te 

stel. 

Watter riglyne kan 

aangebied word oor hoe 

gemeentes te werk kan 

gaan om ŉ klimaat van 

vergifnis daar te stel om 

verhoudinge binne ŉ 

gemeente te verbeter? 

 

Om vas te stel hoe ŉ klimaat 

van vergifnis daar gestel kan 

word om verhoudinge binne ŉ 

gemeente te bevorder. 

 

Daar sal volgens die pragmatiese 

taak gepoog word om strategies, 

praktiese riglyne te formuleer om 

ŉ gemeente te help om ŉ klimaat 

van vergifnis daar te stel om 

verhoudinge binne die gemeente 

te bevorder. 
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HOOFSTUK 2 

EMPIRIESE NAVORSING OOR DIE ROL VAN VERGIFNIS IN VERHOUDINGE 

BINNE ’N GEMEENTE 

 

2.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk bespreek die navorsingstrategie oor die rol van vergifnis in 

verhoudinge binne ’n gemeente. Die navorser sal die navorsingsproses, asook die 

resultate van die kwalitatiewe navorsing bespreek. Hierdie hoofstuk gee die hooftemas 

en sub temas wat in die onderhoude gevind word. Die navorser sal egter die toeligting 

in die volgende hoofstuk bespreek. Die bespreking van die navorsingsresultate sal die 

vraag na die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente toelig.   

 

2.2 NAVORSINGSONTWERP 

Denscombe (2010:99) beskryf ’n navorsingsontwerp as verskillende komponente van 

die ondersoek wat nagevors word. Verder behels dit die keuse van die strategie wat 

die navorser sal navolg tesame met hoe die komponente van die navorsing met 

mekaar verband hou.  

Die doel van navorsing is om vrae te formuleer en antwoorde daarop te vind deur 

middel van spesifieke aktiwiteite (Dane, 1990:5; Northcutt & McCoy, 2004:28). 

Gevolglik poog die navorsing om Dane (1990:5) en Nothcutt & McCoy (2004:28) toe te 

pas deur antwoorde te kry op die volgende kwessies: “Wat is lidmate se persepsies 

ten opsigte van die belangrikheid van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente?” en 

“Watter riglyne kan aangebied word oor hoe gemeentes te werk kan gaan om ’n 

klimaat van vergifnis daar te stel om verhoudinge binne ’n gemeente te verbeter?” 

Hennink et al. (2011:9) noem dat navorsing help om sekere probleemsituasies te 

identifiseer wat ook kan help om mense se optrede te verstaan. Die doel van hierdie 

navorsing is om situasies van verwonding binne ’n gemeente te beskryf en te ver- 
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staan. In hierdie studie sal vrae deur middel van onderhoude gevra word, met die doel 

om antwoorde te verkry wat lig werp op die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n 

gemeente. 

Die navorser sal die model van Osmer (2008:53) volg. Besluite moet oor die metode 

en oor die omgewing geneem word. Die metode, in hierdie geval, is onderhoude wat 

gebruik sal word om inligting in te samel. Verder is die omgewing ’n gemeente en 

verwonde lidmate waarmee onderhoude gevoer sal word.  

Daar is twee hoof benaderings om navorsing te doen, naamlik kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsing.  

 

2.2.1 Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing 

Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing is verskillende navorsingsmetodes om 

dieselfde saak te ondersoek (Richards, 2005:36). Die navorser moet vooraf bepaal of 

sy die navorsing aan die hand van kwalitatiewe of kwantitatiewe navorsing gaan doen. 

Die doelwit van die navorsing bepaal welke van die twee metodes die navorser sal 

volg. Die verskil ten opsigte van die twee benaderings lê in die formaat en die fokus 

van die studie (Van Maanen, 1983:10).  

 

2.2.1.1 Kwantitatiewe navorsing 

Kwantitatiewe navorsing het bepaalde doelwitte en metodologie om in ’n spesifieke 

rigting van die navorsing te beweeg (Gibson & Brown, 2009:3). Kwantitatiewe 

navorsing versamel mens data deur vraelyste te gebruik (Richard, 2005:37). Hierdie 

inligting word gebruik om assosiasies, groeperinge en patrone rakende die onderwerp 

te ontdek en om nuwe inligting na vore te bring (Richard, 2005:37). Verder is 

kwantitatiewe navorsing ’n meting van strukture deur numeriese inligting te gebruik 

(Gibson & Brown, 2009:3; Van Maanen, 1983:10). Hierdie tipe navorsing is ’n 

sistematiese navorsing. Dit is omdat die manier waarop inligting bekom word, 

gestruktureerd is, en omdat dit gewoonlik meer as een vraag behels (Van Maanen, 

1983:10).  
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2.2.1.2  Kwalitatiewe navorsing 

Kwalitatiewe navorsing verkry data hoofsaaklik deur onderhoude (Richard, 2005:37;  

Van Maanen, 1983:10). Hierdie inligting is gewoonlik nie sistematies of gestruktureerd 

nie en baie veranderlik, omdat respondente soveel meer inligting na vore kan bring as 

wat oorspronklik gevra is (Patton, 2002:20). Die inligting word ook nie in elke 

onderhoud op dieselfde manier of volgorde oorgedra nie. Aangesien daar so baie 

inligting na vore kan kom, is die analise van die navorsing kompleks (Gibson & Brown, 

2009:3). Die voer van onderhoude en die kompleksiteit van hierdie tipe navorsing 

veroorsaak ook dat dit langer neem om kwalitatiewe navorsing te doen. 

In hierdie navorsing, waar bepaal word watter rol vergifnis in verhoudinge binne ’n 

gemeente speel, is kwalitatiewe navorsing meer van pas. Die navorser sal sodoende 

’n in-diepte studie kan doen van die persoonlike ervaringe van verwonding van mense 

in gemeenteverband en hoe dit die gemeente beïnvloed. In-diepte studie oor 

persoonlike ervaringe van mense bring mee dat persoonlike gedrag, geloof, opinies en 

emosies rondom ’n navorsingsonderwerp na vore kan kom, wat baie nuttig is in 

navorsing (Richards & Morse, 2007:30; Hennink et al., 2011:10). Die navorser sal dus 

met hierdie kwalitatiewe navorsing persoonlike gedrag, geloof, opinies en emosies 

rakende die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente waarneem en 

interpreteer. 

Verskillende strategië word met kwalitatiewe navorsing toegepas: 

 

(a)  Ondersoekende navorsing  

Ondersoekende navorsing stel noukeurig vas of die aangeleentheid wat ondersoek 

word, wel ’n realiteit is (Dane, 1990:5). Die Ondersoekende vraag word in onderhoude 

verken. Die vraag in hierdie navorsing word gebruik om te kan waarneem of daar wel 

’n invloed in ’n gemeente is wanneer vergifnis in persoonlike verhoudinge aanwesig of 

afwesig is. 

 

(b) Beskrywende navorsing 

Beskrywende navorsing word gebruik om ’n verskynsel deegliker te definieer, of om 
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aan te dui hoe dit van ’n ander verskynsel verskil (Dane, 1990:6). Die vrae wat in 

hierdie benadering beantwoord word, is “Wat is die verskynsel?” en “Hoe verskil dit 

van ander verskynsels?” (Dane, 1990:9). Hierdie benadering kan ook gebruik word om 

te bepaal hoe nuwe inligting met bestaande uitkomste verskil. Verder kan die navorser 

waarneem hoeveel respondente dieselfde ervaringe rondom vergifnis binne 

verhoudinge in gemeenteverband beleef het. 

 

(c) Vergelykende navorsing 

Vergelykende navorsing is ’n benadering wat die navorser kan aanwend om te bepaal 

watter effek een verskynsel op ’n ander het (Dane, 1990:8). In hierdie studie sal 

ondersoek ingestel word om vas te stel of vergifnis ’n effek op verhoudinge het en 

indien wel, watter effek dit op verhoudinge in ’n gemeente het. Die navorser sal dus 

ook vergelykende navorsing met hierdie studie toepas. 

 

(d) Aksie-navorsing 

Aksie-navorsing poog om vas te stel tot welke mate sekere konsepte prakties 

uitvoerbaar is, om sodoende ’n bepaalde probleem op te los (Gibson & Brown, 

2009:49). Sodoende kan daar onder andere bepaal word wat die effek van vergifnis 

op lidmate is. Om die effek van ’n spesifieke probleem op mense te bepaal, sal kennis 

verbreed oor ’n spesifieke navorsingsonderwerp (Ariizumi, 2005:2). Inligting oor die 

effek van vergifnis op lidmate brei kennis oor vergifnis in die gemeente uit. Idees word 

uit dié kennis verkry om dit te implementeer om nuwe resultate te vind (Dane, 1990:8). 

Die navorsing sal aandui watter oplossings aangewend kan word om die effek van 

onvergewensgesindheid in verhoudinge binne die gemeente aan te spreek. 

 

(e) Interpreterende benadering 

Deel van kwalitatiewe navorsing is om inligting wat bekom is, te interpreteer (Hennink  

et al., 2011:9). In hierdie navorsing sal die navorser die strategie van die 

interpreterende benadering aanwend. Om inligting te interpreteer moet dit bekom 

word. Observasie, onderhoude en dokumente sal gebruik word om inligting te bekom 
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(Patton, 2002:4). Dit kan met individuele onderhoude of groepbesprekings gedoen 

word (Richards, 2005:33). Met hierdie navorsing sal die navorser onderhoude voer 

met individuele respondente om daardeur persoonlike ervaringe te bekom en te 

analiseer.   

Hierdie navorsingstrategie sal help om probleme ten opsigte van die interaksie tussen 

verwonding, vergifnis en verhoudinge in ’n gemeente te identifiseer. Volgens Hennink 

et al. (2011:9) is die beste manier om probleme in ’n sekere navorsing te identifiseer 

om die ervaringe van mense te bestudeer en te analiseer. Die navorser sal daarom 

ook die ervaringe van gemeentelede bestudeer en analiseer. Sodoende kan betekenis 

en interpretasie aan respondente se gedrag gekoppel word wat in lyn is met Hennink 

et al. (2011:9) se vereistes. 

Nadat die onderhoude gedoen is, moet kodering van onderhoude gedoen word. 

Kodering behels die ontleding en kategorisering van die data wat verkry is. Temas, 

patrone en aksies word sodoende bepaal (Packer, 2011:58). Flick (2009:310) noem 

dat daar met kodering gedurig die volgende vrae afgevra moet word: 

 

• Wat is die probleem waarmee gewerk word? 

• Wie is die individue wat betrokke is en watter rol word aangeneem? 

• Watter aspekte van die verskynsel word aangeraak? 

• Wanneer, hoe lank en waar word verskynsels aangetref? 

• Hoe baie en hoe sterk is die aspekte wat na vore kom? 

• Watter redes kan gegee word of afgelei word vir die verskynsel? 

• Watter doel het die verskynsel? 

• Watter strategie of metode is gebruik om hierdie doel te bereik? 

Die inligting wat uit die koderingsproses verkry is, word dan volgens temas en 

subtemas gegroepeer. Dit is nodig sodat ’n antwoord op die navorsingsvraag gevind 

kan word (Richards, 2005:33).  

 

2.3  NAVORSINGSMETODOLOGIE 

2.3.1  Inleiding 

Die strategie in navorsing behels om sake te verken, te beskryf, verduidelikings te gee 
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en vooruit bepalings te maak (Dane, 1990:5). ’n Deeglike studie sal gedoen word om 

’n volle begrip te kan kry van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente. Daar is 

verskillende metodes wat hiervoor gebruik sal word, naamlik dataversameling en data-

analise (Packer, 2011:42). Daarna sal bepaalde aanbevelings, gebaseer op die 

verworwe data-analise, gemaak word (Packer, 2011:42).  

Die metode wat in hierdie navorsing gebruik sal word, is die volgende:  

 

2.3.2  Steekproef 

’n Steekproef behels om te bepaal wie die respondente sal wees met wie onderhoude 

gevoer sal word (Baker, 1994:142). In hierdie navorsing oor vergifnis, besef die 

navorser dat daar talle binne en buite die kerk is wat al deur Christene verwond is. Dit 

sluit mense in wat in kerke was en nie meer kerkgangers is nie. Dit kan ook individue 

wees wat van een kerk na ’n ander kerk of gemeente beweeg het. Verder kan dit 

persone wees wat in die bediening staan of wat uit die bediening beweeg het. Dit sluit 

verder enige lidmaat in wat in ‘n gemeente is of wat van die kerk vervreemd geraak 

het. Verwonding is ook nie beperk tot kultuur of ouderdom nie. Die navorser moet dus 

vooraf besluit of beide kategorieë van persone binne en buite gemeenteverband 

geskik is vir onderhoude vir hierdie navorsing. 

Die doel van ’n steekproef is om die verteenwoordigers wat waarskynlik inligting oor 

die onderwerp wat bestudeer word, na vore kan bring, te identifiseer (Baker, 

1994:142). Die navorser kan óf waarskynlike steekproefneming óf onwaarskynlike 

proefneming gebruik. Waarskynlike steekproefneming behels dat enige individu ’n 

kans staan om ’n moontlike bydrae tot die studie te maak (Nichols, 1991:96). Met 

onwaarskynlike steekproefneming sal nie alle respondente met wie onderhoude 

gevoer word, informasie na vore bring wat kan bydra tot ’n bepaalde studie nie 

(Evans, 1979:11; Nichols, 1991:96). Indien onwaarskynlike steekproefneming met 

hierdie navorsing gebruik word, beteken dit alle mense binne en buite ’n gemeente 

ondervra moet word. Die gevolg sal wees dat nie alle inligting tot hierdie studie sal kan 

bydra nie. Die rede is omdat dit ’n wyer veld van respondente sal dek as mense wat in 

die spesifieke omgewing ondervra is (Evans, 1979:11). Die mees waarskynlike partye 

wat ’n bydrae sal kan lewer tot hierdie navorsing, is individue wat deur gelowiges 

binne gemeente-verband verwond is. Die navorser sal egter net daarop fokus om met 
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lidmate wat tans in ’n gemeente is, onderhoude te voer. Die rede is omdat die 

navorsing fokus op die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente. Hierdie 

navorsing is egter nie beperk tot kultuur, geslag of ouderdom nie, omdat niemand  

gevrywaar is van verwonding nie. Die navorser sal dus met hierdie navorsing van 

waarskynlike steekproefneming gebruik maak.  

 

2.3.3  Dataversameling 

Data is inligting wat reeds bestaan, maar nie bymekaar gevoeg is nie. Navraag help 

egter om inligting te ontdek (Flick, 2007:12). Verwante inligting wat ontdek word, word 

as data bymekaar geplaas en geanaliseer om navorsers se kennis te verryk (Flick, 

2007: 12). 

Daar is verskillende metodes om data te versamel (Richards & Morse, 2007:108). 

Data kan verkry word deur vraelyste, waarneming of onderhoude. Daar moet egter 

deeglik besin word oor watter vrae gevra behoort te word. In hierdie navorsing sal die 

navorser gebruik maak van onderhoude, asook ’n literatuurstudie, om data te 

versamel.   

 

2.3.3.1  Onderhoude 

Onderhoude is ’n manier om data in te win (Richards & Morse, 2007:109). 

Waarneming was vroeër die mees algemene metode om kwalitatiewe navorsing te 

doen (Packer, 2011:42). Met waarneming kon die navorser byvoorbeeld na winkels, 

skole of restaurante gaan en die gedrag van mense dophou en aantekeninge maak 

(Train & Ahmed, 2007:45). Psigologie maak baie van waarneming gebruik om mense 

te behandel (Train & Ahmed, 2007:45). Sielkundiges neem byvoorbeeld ‘n mens se 

optrede en gedrag waar, ondersoek watter tipe taal iemand gebruik en gee ag op 

gesigsuitrukkings, ensovoorts (Packer, 2011:199). Hierdie tipe waarnemings word 

gebruik om mense te evalueer om sodoende probleme te identifiseer (Packer, 

2011:199). Onderhoude is tans in navorsing in meer algemene gebruik (Packer, 

2011:42). Kwalitatiewe navorsing, gebaseer op onderhoude, analiseer nie net die 

inligting nie, maar ook die wyse waarop die respondent dit oordra. Inligting kan 

byvoorbeeld bekom word wanneer ‘n individu in die middel van ’n sin stop of huiwerig 
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is om iets te deel (Wodak & Kryzanowski, 2008:150). Verder is gesigsuitdrukkings, 

handgebare en emosies ook nuttig om inligting te verkry (Richards & Morse, 

2007:113). In die lig hiervan, sal die navorser bedag wees op nie-verbale inligting 

tydens die onderhoude.  

Onderhoude gee meer in-diepte informasie as ’n vraelys of blote waarnemings (Flick, 

2009:150). In onderhoude gee mense persoonlike menings. Persoonlike ervaringe, 

kennis en gevoelens kan baie inligting verskaf wat waardevol vir kwalitatiewe 

navorsing is (Packer, 2011:44). Hierdie navorsing sal gepaard gaan met in-diepte 

onderhoude met lidmate om sodoende ’n wye spektrum van inligting oor die 

navorsingsvraag te bekom. 

 

2.3.3.2  Onderhoudsmetodes 

Daar is verskillende metodes om onderhoude te voer. Daar is onderhoude wat met 

individue of in groepe gedoen word (Richards, 2005:33). Verder kan onderhoude 

gestruktureerd, ongestruktureerd of semigestruktureerd wees (Gibson & Brown, 

2009:86).  

Die bewoording van vrae wat die navorser in gestruktureerde onderhoude vra, word 

vooraf vasgestel. Die vrae en bewoording daarvan bly dieselfde en daar word nie van 

afgewyk nie (Gibson & Brown, 2009:86). Die rede daarvoor is dat die navorser ’n 

spesifieke area van navorsing wil ontleed (Gibson & Brown, 2009:87). Alle deelnemers 

word dus dieselfde vrae gevra en in dieselfde volgorde.  

Semi-gestruktureerde onderhoude is die meer algemene tipe van onderhoude wat in 

navorsing gebruik word (Packer, 2011:43). Die navorser stel ’n lys vrae op wat nie in 

’n spesifieke volgorde gevra word nie, maar soos van toepassing in die situasie 

(Gibson & Brown, 2009:86). Die individu wat ondervra word, word nie aan bande gelê 

wat tyd betref nie. Die doel van so ’n onderhoud is om die respondent aan te moedig 

om soveel moontlik ervaring te deel (Packer, 2011:43).  

Ongestruktureerde onderhoude behels dat ’n onderhoud hanteer word asof dit ’n 

gewone gesprek oor ’n spesifieke onderwerp is (Gibson & Brown, 2009:87). Die  

navorser stel nie vrae vooraf op nie en die respondente kan enige inligting in verband 

met die onderwerp deurgee (Gibson & Brown, 2009:87). Hierdie tipe van onderhoude 
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maak dit moeilik om vooraf te bepaal waarheen die navorsing sal lei.  

Die navorser sal van persoonlike, individuele, gestruktureerde onderhoude gebruik 

maak. Volgens Richards en Morse (2007:113) is sulke tipe onderhoude die wyse 

waarop die meeste van persoonlike ervaringe van mense verkry kan word. 

Persoonlike onderhoude stel die navorser ook in staat om gesigsuitdrukkings, gebare 

en stemtoon veranderinge waar te neem (Richards & Morse, 2007:113). Meer inligting 

oor die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente sal dus beskikbaar gestel 

word deur hierdie tipe onderhoude. 

Verskeie onderhoude sal met mense binne gemeenteverband gedoen word. Die 

navorser sal onderhoude op ’n oudioband opneem. Dié wat deelneem aan hierdie 

navorsing moet egter skriftelike toestemming verleen vir die opneem op oudioband en 

gebruik van die onderhoude.  

Daar is ook etlike voordele verbonde aan onderhoude: 

 

2.3.3.3  Voordele van onderhoude 

In-diepte onderhoude het verskeie voordele:  

• In onderhoude kan die individu wat ondervra word meer uitbrei oor die onderwerp 

as wanneer daar net met vraelyste navorsing gedoen word (Gibson & Brown, 

2009:55). 

• Die voordele van persoonlike onderhoude is dat persoonlike informasie oor 

mense se ervaringe en gevoelens en lewensverhale aan die lig kom. Verder dra 

dit daartoe by dat informasie wat vir die konteks van die navorsing van belang is 

en die reaksies van mense, eerstehands waargeneem kan word. Sulke 

onderhoude is meer geskik wanneer sensitiewe temas, wat meer persoonlike 

inligting na vore bring, nagevors word (Hennink et al., 2011:130). 

Daar is egter ook nadele verbonde aan onderhoude: 
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2.3.3.4  Nadele van onderhoude 

Daar is ook verskeie nadele wanneer onderhoude in plaas van vraelyste gebruik word: 

• Soms is dit voordelig wanneer die respondent ’n vraelys invul sonder dat die  

navorser dit onderbreek soos met ’n onderhoud (Gibson & Brown, 2009:55). Indien ‘n 

individu onderbreek word, bestaan die moontlikheid dat daar inligting is wat die respondent 

sou gedeel het, wat dan vergeet word en nie gedeel word nie. Om hierdie rede sal die 

navorser die respondent nie onderbreek nie, maar laat gesels, totdat hy self stilbly.  

• Sommige deskundiges meen dat onderhoude nie werklik ware informasie na vore 

kan bring nie. Suchman en Jordan in Packer (2011:44) voer aan dat wanneer 

onderhoude in navorsing gebruik word, respondente daarvan bewus is dat die 

inligting gebruik sal word. Die gevolg is dat die onderhoud nie altyd ’n gewone 

gesprek sal ontlok nie, omdat sommige respondente nie regtig hulle ervaringe as 

deel van ’n studie wil insluit nie.  

• Transkribering neem tyd, omdat onderhoude woord vir woord getranskribeer 

word. Daarom sal die navorser na elke dag, die dag se onderhoude transkribeer.  

 

2.3.3.5  Die betrokkenheid van die navorser 

Die navorser is die inisieerder van die onderhoude en moet optree as ’n dinamiese 

agent wat die inligting versamel (Pitout, 1990:222). Dit is belangrik dat die navorser 

deeglik moet verstaan wat kwalitatiewe navorsing behels en hoe om die onderhoud te 

voer om die beste resultate te verkry (Packer, 2011:4). Die navorser moet die vrae 

vra, die respondent se gedrag, gesigsuitdrukkings en emosies waarneem en dit 

analiseer (Van Maanen, 1983:20).  

Die bekwaamheid van die navorser sal die sukses van die onderhoud bepaal. Die 

onderhoudvoerder se bekwaamheid om vrae te vra om nodige inligting te bekom, om 

te luister en te reageer op die reaksies van die individu wat ondervra word, dra by tot 

die deeglikheid van die inligting wat bekom word (Hennink et al., 2011:131). Vrae wat 

op die verkeerde tyd gevra word of verkeerde vrae wat gevra word, kan veroorsaak 

dat respondente nie alles deel wat tot die navorsing bydra nie (Flick, 2009:151). Die  

navorser sal streef om die regte vrae op die regte tyd te vra en ook om die regte 
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reaksies te toon. Die navorser sal dit doen deur die ondergenoemde reëls (2.3.3.6) vir 

onderhoudsvoering na te volg. 

 

2.3.3.6  Reëls vir onderhoudsvoering 

Die volgende reëls vir die voer van onderhoude word deur Northcutt en McCoy 

(2004:204) asook Richards en Morse (2007:109) aangedui:  

 Voor die vrae gevra word, kan die navorser eers algemene inligting oor die 

respondent verkry. 

 Dit is belangrik dat die navorser die deelnemers op hul gemak sal stel. Dit sal 

verseker dat die respondent die vrae eerlik beantwoord.  

 Onderhoude moet van so ‘n aard wees dat respondente voel dat dit eerder ’n 

gesprek as ’n onderhoud is. 

 Die navorser moet die vrae wat gevra word memoriseer om sodoende die 

onderhoud gemaklik te laat verloop. 

 Die navorser moet ook let op sy of haar kleredrag, optrede en gebare, aangesien 

dit die respondent kan beïnvloed.  

 Daar moet deeglik verduidelik word wat die rede vir die onderhoud is en die 

vertroulike aard van die navorsing moet beklemtoon word. 

 Die navorser moet te alle tye die gevoelens en privaatheid van respondente 

respekteer.   

 Dit is belangrik dat die navorser nie te veel praat nie, nie respondente onderbreek 

nie en oop vrae vra wat nie net “ja” of “nee” beantwoord kan word nie. 

 Die navorser moet ’n aktiewe luisteraar wees en verder oor antwoorde uitvra 

indien nodig. 

 Bedank die respondent ná die onderhoud. 
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2.3.3.7  Die metode van onderhoudsvoering 

In hierdie navorsing, soos vroeër aangetoon, sal die navorser gestruk-tureerde 

onderhoude gebruik wat op stemopnemer opgeneem en getranskribeer sal word. 

Nadat die respondent op sy of haar gemak gestel is met behulp van ’n paar algemene 

vrae oor die respondent self, sal die volgende oop vraag gevra word: “Vertel my 

asseblief van vergifnis ten opsigte van verhoudinge in die gemeente?” Wanneer die 

respondent stil word sal daar weer gevra word: “Is daar enige iets meer wat u my kan 

vertel oor vergifnis in die gemeente?” Die onderhoud sal gevoer word totdat geen 

verdere inligting bekom word nie en 'n dataversadigingspunt bereik word.  

 

2.3.4  Data-analise 

Nadat die onderhoude getranskribeer is moet data-analise gedoen word. Analisering 

van informasie behels die interpretasie van taal, dit wat gesê word, stiltes, emosies, 

gebare en die konteks van situasies (Wodak & Kryzanowski, 2008:150). Dit is 

belangrik dat alle inligting, emosies, woorde en uitdrukkings getranskribeer word om 

soveel moontlike data te bekom vir analise. 

Daar is verskeie metodes wat gebruik kan word om data te analiseer. Strauss en 

Corbin (1998:89) noem dat vrae, die analisering van woorde, frases of sinne en 

analisering deur vergelykings baie handig is ten opsigte van die evaluaring van 

inligting. In hierdie navorsing sal woorde, frases en vrae geanaliseer word deur 

vergelykings met verskillende stelle data. Die data wat uit die onderhoude bekom word 

sal met ’n literatuur- en ’n normatiewe studie oor die onderwerp vergelyk word.  

’n Onafhanklike kodeerder sal die onderhoude ontleed. Ontleding van onderhoude 

behels die kodering, analisering en vergelyking van getranskribeerde inligting (Packer, 

2011:43). Hierdie proses word gebruik om data in katogorieë te verdeel. Die 

kategorieë sal uit hooftemas en sub-temas bestaan. Verder sal onderhoude 

geanaliseer word om enige nuwe inligting op te spoor. Vergelykings tussen die 

gegewens sal ooreenkomste en verskille ten opsigte van die inligting wat deur die 

respondente gegee is, aandui. Die navorser sal die kodering gebruik om die navorsing 

verder uit te bou. 
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2.3.5  Betroubaarheid van die navorsingsproses 

Betroubaarheid van inligting is belangrik aangesien dit die kwaliteit van die navorsing 

bepaal (Seale, 1999:20). Die navorsing moet betroubaar wees in die sin dat wanneer 

daar herhaaldelik oor dieselfde onderwerp nagevors word, die uitkoms dieselfde  

behoort te wees (Mouton & Marais, 1990:81). Indien iemand anders dus ’n studie oor 

die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente sou doen, behoort die resultate 

van daardie navorsing 'n ooreenkoms te toon met hierdie navorsing. 

Die betroubaarheid van navorsing kan op verskeie wyses verseker word (Padgett, 

2004:25). Sommige navorsers maak van meer as een onderhoud met dieselfde 

individu gebruik. Ander doen groepsonderhoude sowel as individuele onderhoude as 

deel van dieselfde navorsingsprojek (Flick, 2009:403). Driehoeksmeting is ook ’n 

betroubare tegniek om betroubaarheid te verseker (Flick, 2009:405).  

 

2.3.5.1 Driehoeksmeting 

Met driehoeksmeting word verskillende perspektiewe van ’n saak in aanmerking 

geneem om navorsingsvrae te beantwoord. Verder kan verskillende metodes 

geïntegreer word om die navorsing te doen en sodoende verskillende tipes data te 

ontwikkel en te kombineer (Gibson & Brown, 2009:58). Dit kan met teoretiese 

perspektiewe wat uit die literatuur verkry word, gedoen word om verskillende soorte 

data te gebruik (Flick, 2009:405). Verder kan twee navorsers gebruik word om meer 

as een perspektief te bekom. Wanneer twee navorsers op een navorsingsprojek werk, 

kan elkeen verskillende aspekte raaksien wat die navorsing kan baat. 

Driehoeksmeting bring dus verskeie perspektiewe na vore weens die gebruik van 

meer as een benadering (Flick, 2009:405). Dit verhoog die kwaliteit en betroubaarheid 

van die navorsing (Gibson & Brown, 2009:58). 

Wanneer ’n navorser driehoeksmeting in kwalitatiewe navorsing benut, beteken dit dat 

die inligting van verskillende bronne kom. Daar is drie tegnieke, naamlik waarneming 

van mense en situasies, dokumentasie uit literatuur en onderhoude, waardeur inligting 

versamel word (Lodge-Peters, 1988:7). ’n Belangrike inligtingsbron vir hierdie 

navorsing is onderhoude. Met hierdie navorsing sal die navorser waarneem hoe 

respondente reageer deur te let op spraak, stemtoon en gebare of gesigsuitdrukkings. 
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Verder sal inligting ook uit bestaande literatuur bekom word vir die studie. Die 

navorser sal die inligting wat met kwalitatiewe navorsing bekom is vergelyk met 

inligting uit die literatuur, om sodoende waar te neem watter inligting ooreenstem en 

ook watter nuwe inligting uit onderhoude na vore kom. Die navorser sal dus 

driehoeksmeting in hierdie kwalitatiewe navorsing gebruik. 

Om verder te verseker dat navorsing betroubaar is, moet dit geloofwaardig wees. 

 

2.3.5.2  Geloofwaardigheid 

Geloofwaardigheid verwys na die gehalte van inligting en die waarheid daarvan. Dit 

beteken dat vrae, data en verduidelikings akkuraat moet wees (Denscombe, 

2010:143; Silverman, 2001:232). Geloofwaardigheid van die navorsingsresultate stel 

bepaalde eise: 

 

(i) Konsekwentheid 

Navorsing is betroubaar wanneer verskeie navorsingsbevindinge ooreenstem met 

mekaar (Bickman, 2000:12). In hierdie navorsing sal daar verskeie onderhoude met 

verskillende mense gevoer word om waar te neem watter verskynsels herhaaldelik 

voorkom. Die verskynsels wat herhaaldelik voorkom, is ’n bewys van die 

betroubaarheid van die bevindinge. 

Inligting is slegs betroubaar indien dieselfde waarhede te alle tye na vore kom (Patton, 

2002:559). Verder vereis dit dat perspektiewe van respondente en vergelykings 

tussen verskillende onderhoude met die literatuur ook ooreenstem met mekaar. Die 

betroubaarheid van navorsing verbeter wanneer daar ooreenstemming van dieselfde 

bevindinge is (Silverman, 2010:274). In hierdie hoofstuk sal die navorser waarneem 

watter inligting uit verskillende onderhoude ooreenstem met mekaar. Later sal die 

literatuur en die Skrif ook ondersoek word om te sien watter feite uit onderhoude met 

die literatuur en die Skrif ooreenstem. 
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(ii) Verduideliking van inligting 

Motivering vir die insluit en uitsluit van bepaalde inligting verhoog die betroubaarheid 

van die navorsing (Silverman, 2010:274). Daar mag inligting na vore kom wat 

kontrasterend is (Bickman, 2000:12). Dit is belangrik om nie sulke inligting uit te laat 

nie, maar die kontraste weer te gee en te verduidelik. Die navorser moet dus deeglik 

ondersoek instel en verskillende situasies wat na vore mag kom, ondersoek. Die  

bevindinge van die navorser moet kontraste verduidelik en ook die standpunt van die 

navorser bevestig (Silverman, 2010:274).   

 

(iii) Beskikbaarheid van oorspronklike bronne 

Die oorspronklike bronne wat gebruik is, moet op aanvraag beskikbaar gestel word om 

navorsing se betroubaarheid te kontroleer (Silverman, 2010:274). Die navorser sal dus 

verseker dat alle navorsingsmateriaal beskikbaar is, om sodoende die navorsing se 

betroubaarheid te verseker. 

 

(iv) Neutraliteit  

Die proses van navorsing moet deurgaans dieselfde hanteer word (Denscombe, 

2010:144). Wanneer dieselfde studie herhaal word moet resultate dieselfde wees. Die 

navorser sal neutraal wees deur dieselfde vrae en metodes konsekwent te handhaaf.  

 

(v) Die navorser as instrument 

Die ervaring, opleiding, status, rekord en manier hoe die navorser in onderhoude 

optree, dra by tot die betroubaarheid van die navorser (Patton, 2002:552). ’n Navorser 

wat betroubaar is, is iemand wat goeie opleiding het in navorsingsmetodiek en ’n 

goeie reputasie van betroubaarheid het (Patton, 2002:553). Indien die navorser ’n 

reputasie van betroubaarheid het, sal sy of haar werk geloofwaardig kan wees (Seale, 

1999:19).  

Die navorser moet betroubaar wees deur eerlik en akkurate inligting deur te gee. Die 
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navorser sal streef om akkurate inligting weer te gee oor hoe inligting bekom is, watter 

tegnieke en wyse van analise benut is en oor die uitkoms van die navorsing 

(Walliman, 2011:242). Met hierdie navorsingsproses sal betroubaarheid in alle opsigte 

nagestreef word. 

Aangesien die navorser betroubaarheid nastreef in hierdie navorsing, is dit belangrik 

om etiese kodes in hierdie navorsing na te volg: 

 

2.3.6  Etiese aspekte 

Die navorser sal die etiese kodes soos voorgeskryf deur Noordwes Universiteit en 

HREC navolg. ’n Etiese sertifikaat vir hierdie navorsing is as Bylaag A aangeheg. 

Etiese beginsels vereis dat vrywillige deelnemers beskerm moet word teen 

blootstelling en uitbuiting (Babbie & Mouton, 2005:520). Daar is baie genootskappe, 

soos NASSAT en SANTAM, en verder baie verskillende professionele velde soos die 

regte, die boubedryf, die mediese veld ensovoorts, wat etiese kodes opgestel het. Die 

meeste wetenskaplike navorsing gebruik dieselfde etiese beginsels wat opgestel is vir 

die mediese veld (Gibson & Brown, 2009:60). Volgens die mediese kode wat die 

Belmont-verslag genoem word, sluit dit die volgende beginsels in: Die etiese kodes 

behels vrywillige deelname, anonieme betrokkenheid, vertroulikheid, deeglike inligting 

aan vrywilligers en akkuraatheid (Hennink et al., 2011:63; Babbie & Mouton, 

2005:519; Flick, 2009:37). Deeglike inligting behels dat die navorser die doelwitte en 

verwagte uitkoms van die navorsing aan alle deelnemers sal verduidelik. Die navorser 

sal verder verduidelik dat daar geen finansiële implikasies vir beide die navorser of 

deelnemers is nie. Deelnemers sal ŉ magtigingsvorm onderteken wat aandui dat hulle 

die onderhoudproses verstaan en geen inligting sal sonder die skriftelike toestemming 

van deelnemers gebruik word nie. Deelnemers mag te eniger tyd aan die proses 

onttrek. Vrywilligers se belange sal bo die navorsingsvoordele gestel word deurdat die 

navorser etiese kodes nougeset sal volg (Babbie & Mouton, 2005:520).  

Die volgende etiese beginsels sal nagestreef word: 

 

2.3.6.1  Respek   

Respondente moet gerespekteer word (Flick, 2009:36). Een aspek van respek is dat 
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respondente vrywilliglik moet deelneem (Dane, 1990:39).  Verder beteken dit dat daar 

geen bekendmaking van die identiteit van respondente of informasie deurgegee sal  

word wat mense se belange kan skaad nie. Die voordele voortspruitend uit die 

navorsing moet so hoog moontlik wees, om soveel as moontlik waardevolle inligting in 

die navorsing na vore te bring (Hennink et al., 2011:63). Dit mag egter tot geen 

nadeel, soos emosionele skade tot die deelnemers, strek nie (Hennink et al., 

2011:63). Die navorser sal ander respekteer deur slegs respondente wat vrylik 

toegestem het, deel van die navorsing te maak. 

 

2.3.6.2  Deeglik ingelig  

’n Baie belangrike etiese konsep by navorsing is dat respondente wat deelneem aan 

die navorsing deeglik oor die projek ingelig moet word. Vrywilligers moet bewus wees 

dat daar aan ’n navorsingsprojek deelgeneem word (Silverman, 2011:418). Dit vereis 

dat respondente nie waningelig moet wees oor die rede vir die onderhoud of waarvoor 

die inligting benut gaan word nie (Dane, 1990:43). Volledige inligting oor die navorsing 

sluit in die tydperk, die doel, moontlike gevare en metodes van die navorsing (Denzin 

& Lincoln, 2011:65). Die navorser sal die vrywilligers deeglik inlig van die doel van die 

navorsing waarvoor onderhoude benut sal word. 

 

2.3.6.3  Vertroulikheid  

Alle inligting wat deur die navorsing bekom word, moet as vertroulik beskou word. Om 

respondente se belange op die hart te dra en te beskerm sal alle informasie anoniem 

hanteer word (Gibson & Brown, 2009:60; Denzin & Lincoln, 2011:65). Geen inligting 

wat die identiteit van respondente sal openbaar, sal verstrek word nie (Silverman, 

2011:418). Onderhoude sal opgeneem en getranskribeer word sonder om enige name 

bekend te maak. Elke onderhoud sal ’n spesifieke nommer hê vir 

identifikasiedoeleindes om dit anoniem te hou en die vertroue van respondente te 

behou.  
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2.3.6.4  Akkuraatheid  

Akkuraatheid van inligting is baie belangrik (Hennink et al., 2011:63). Wanneer 

belangrike inligting uitgelaat word of bronne wat nie die waarheid bevat nie, gebruik 

word, kan dit die navorsing benadeel (Denzin & Lincoln, 2011:65). Dit is verder 

belangrik dat alle respondente op dieselfde wyse hanteer moet word om te verseker 

dat akkurate inligting bekom word (Hennink et al., 2011:63). Die navorser sal daarna 

streef om akkurate inligting in te win.  

Die navorser sal streef om die volle etiese beginsels na te streef in hierdie 

navorsingsprojek. Verder sal ’n verslag oor die navorsing geskryf word:  

 

2.4  Kwalitatiewe navorsingsverslag 

Nadat die kodering van die onderhoude gedoen is, sal daar ’n navorsingsverslag 

geskryf word. Volgens Hennink et al. (2011:10) moet ’n verslag ’n deeglike beskrywing 

van die resultate van die onderhoude en waarnemings tydens die onderhoude bied.  

 

2.5 Gevolgtrekking 

Die navorser sal kwalitatiewe navorsing gebruik. Die rede hiervoor is om meer in-

diepte inligting van respondente se lewenservaring na vore te bring as wat 

kwantitatiewe navorsing sou bied. Meer in-diepte inligting sal tot groot baat wees om 

moontlik nuwe inligting te ontdek. 

Die navorser sal gestruktureerde onderhoude voer, ongeag respondente se 

ouderdom, ras of geslag. Eenvormige reëls vir onderhoude sal verseker dat al die 

onderhoude op dieselfde manier gedoen word sodat, sover moontlik, verseker kan 

word dat die onderhoude betroubare inligting oplewer. 

Etiese kodes is baie belangrik by die voering van onderhoude. Die etiese vereistes 

soos voorgeskryf deur die National Health Research Ethics en Noordwes Universiteit 

sal noukeurig gevolg word. Respondante sal met respek hanteer word, deeglik ingelig 

en vertroulik hanteer word. Hierdie etiese kodes is daargestel om te verseker dat 

persoonlike belange te alle tye in ag geneem word. 
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Die volgende deel van hierdie hoofstuk sal resultate van die kwalitatiewe navorsing 

uiteensit. Inligting wat uit die onderwerpe na vore gekom het oor die rol van vergifnis in 

verhoudinge binne ’n gemeente sal hier weergegee word. 

 

2.6 NAVORSINGSRESULTATE 

2.6.1 Inleiding  

Die uitkomste van die onderhoude word vervolgens hanteer. ’n Loodsstudie was 

eerstens gedoen om te verseker dat die vrae korrek is. Die onderhoude van die 

loodsstudie is egter nie ingesluit by die navorsingsinligting nie. Daarna is die finale 

onderhoude gevoer. Getranskribeerde onderhoude is aan ’n onafhanklike kodeerder 

gegee vir interpretasie. 

 

2.6.2  Inligting verkry uit loodsstudie 

Die loodsstudie het onderhoude met vier verskillende respondente behels. Die 

navorser het die veld getoets met ’n navorsingsvraag wat eers gelui het, “Vertel my 

van vergifnis”, en die onderhoude is getranskribeer. Na oorleg tussen die navorser en 

die kodeerder, is besluit om die vraag te verander na “Vertel my asseblief van vergifnis 

binne die gemeente”. Hierdie vraag het resultate getoon wat meer gefokusde inligting 

versamel het vir die doel van die navorsing oor vergifnis in gemeenteverband.   

 

2.6.3  Bespreking van onderhoude 

Die respondente is saamgestel uit ’n verskeidenheid lidmate in die gemeente. Die 

lidmate met wie daar onderhoude gevoer is, sluit pastore, mense in gemeentelike 

bedieninge en ook die gewone kerkganger in. Verder sluit die onderhoude mense van 

beide geslagte, verskillende rasse en onderdomme in. 

Die navorser het nege-en-dertig onderhoude gevoer, waarvan sewentien dames en 

twee-en-twintig mans was. Die ouderdomme van hierdie mense het in die volgende 

kategorieë geval: 
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 Tussen 20 en 30 jaar: 4 dames en 9 mans; 

 tussen 30 en 40 jaar: 1 dame en 3 mans; 

 tussen 40 en 50 jaar: 3 dames en 3 mans; 

 tussen 50 en 60 jaar: 6 dames en 2 mans; 

 tussen 60 en 70 jaar: 3 dames en 5 mans.  

 

2.6.4  Ontleding van onderhoude 

Die navorser het self die onderhoude gevoer. Respondente wat betrokke was by die 

onderhoude het almal skriftelike toestemming gegee dat dit opgeneem mag word. 

Onderhoude is getik vanaf die opname met die presiese woorde van die opnames, 

met aanduidings van emosies wat op die band waargeneem kon word. ’n 

Onafhanklike, gekwalifiseerde kodeerder het die onderhoude kodeer. Groepering van 

die inligting is gedoen. Negentien temas en sestien sub-temas is geïdentifiseer vanuit 

die onderhoude. 

 

2.6.5  Beskrywing van die resultate 

2.6.5.1  Die kodeerder se waarneming 

Die kodeerder het die volgende algemene bepalings gestel wat deur die navorser in 

aanmerking geneem is: 

 Die inligting moet alleenlik vertolk word binne die konteks van verwonding / 

vergifnis / onvergewensgesindheid binne gemeentelike verband. 

 Van al die respondente het net een persoon aangedui dat daar nie in die kerk 

seergekry is nie. Die kodeerder bevraagteken egter die juistheid van hierdie een 

respondent se stelling, en wel op grond van die wyse waarop die onderhoud 

verloop het. 

 Al die ander respondente het die verwonding baie intens beleef. 

 Daar is baie oorvleueling van respondente se ervarings. By implikasie is die mate 

van ooreenkoms baie hoog, en is die meedeel van belewenisse soos hieronder 

verstrek nie net enkele lidmate se response nie. Die response is redelik 

universeel binne die totale monstergroep. 
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 Een respondent het in besonder uitgestaan: dié individu se belewenis van die 

verwonding en die gebeure daar rondom is uiters intens beleef en het 

psigologiese gevolge wat steeds sigbaar is. 

 Dit is die kodeerder se beskeie mening dat die navorser die spreekwoordelike 

“blik wurms” met hierdie navorsing oopgemaak het. Verder glo hy dat die 

navorser ’n saak aanspreek waarvan deeglik kennis geneem moet word in 

kerklike kringe. 

 

2.6.5.2  Algemeen 

’n Paar algemene stellings het uit die onderhoude na vore gekom: 

 Verwonding in die kerk is ’n gegewe en daarom moet vergifnis ook ’n gegewe 

wees. 

 Almal word die een of ander tyd in die kerk verwond. 

 Dit is moeiliker om lidmate te vergewe as gevolg van die verwagting dat dit juis 

dié mense is wat nie ander moet verwond nie. 

 Soms is mense geheel en al onbewus daarvan dat hulle ander verwond het. 

 Vergifnis is om dit waaraan ’n mens vashou, te laat los. 

 Die een wat vergewe is ’n vredemaker. 

 Die verlening van vergifnis beteken nie dat ’n mens daarom ’n vloerlap van ander 

moet wees nie. 

 Kerkleiers moet ook groot genoeg wees om verskoning te vra. 

 

2.6.5.3  Moontlike wanpersepsies oor vergifnis 

Etlike moontlike wanpersepsies oor vergifnis het uit die onderhoude aan die lig gekom 

en behoort deur ’n verdere literatuurstudie nagevors te word:  

 Sommige is van mening dat ’n oortreder eers die slagoffer om verskoning moet 

vra voordat die slagoffer die oortreder kan vergewe. 

 Daar is die mening by sommige dat, hoewel ‘n mens almal moet lief hê,’n mens 

nie van almal hoef te hou nie. 

 Vergifnis volg slegs ná genesing. 

 Vergifnis is verpligtend, maar dis nie nodig om te vergeet nie. Dit beteken dit is 

reg om nog die gedagtes rondom die insident te oordink. 
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 ‘n Oortreder moet onmiddellik berou toon wanneer die slagoffer vergifnis aanbied. 

 

 

2.6.5.4 Die oorsprong van seer binne die kerk 

Verskillende wyses waarop verwonding in die kerk plaasgevind het, het na vore 

gekom:  

 

2.6.5.4.1  Algemene situasie 

Daar is twee tipe situasies wat gereeld voorgekom het tydens die onderhoude. Soms 

het ’n groot aantal klein gebeurlikhede wat nie hanteer is nie, later ’n groot krisis 

geword. Daar is ook baie situasies waar seerkry gevolg het op misverstande.  

 

2.6.5.4.2  Veroorsaak deur leierskap (sluit die pastors in) 

Leierskap veroorsaak ook ’n groot deel van verwonding in die kerk. Dit is as gevolg 

van bepaalde optredes en sekere uitsprake wat deur leierskap gemaak is: 

 

 Iemand is byvoorbeeld gereeld verskreeu deur ‘n leier wat in beheer was. 

 Sommige mense is gedurig behandel asof hulle nie goed genoeg was nie. 

 Sekere leiers was voortdurend met van die gemeentelede in konflik. 

 Een respondent is verbied om betrokke te raak weens onwaar stories wat oor die 

lidmaat vertel is, sonder dat die saak ondersoek is. 

 Uittrapsessies oor onbenullighede. 

 Leierskap wat lidmate valslik beskuldig. 

 Een respondent het altyd beleef dat die verskoning wat hy vir sake aanbied, 

verwerp word.  

 Verwonding is ook veroorsaak deurdat leierskap iemand te na gekom het. 

 Manupilasie deur gemeentlike leiers. 

 Daar is ook gevalle waar leierskap leë beloftes aan lidmate gemaak het. 

 In een geval is die stelsel beïnvloed deur die onbuigsaamheid van gemeentelike 
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regulasies en wette.  

 Gebrek aan erkenning vir dienswerk wat gelewer is.  

 Aanvalle vir verkeerde optrede, terwyl die lidmate nie bewus was dat dit verkeerd 

was nie. 

 Leierskap het lidmate verwond deur gemeentelike tradisies wat nie sinvol en 

prakties is nie, af te dwing. 

 Selfregverdiging van leiers. 

 Onsensitiewe hantering van lidmate se omstandighede. 

 Leiers wat alleen kundig is en ander as onkundig hanteer. 

 Leierskap wat onwyse woorde uiter. 

 Leierskap wat onwys optree. 

 Leierskap wat bevraagteken is, het ook seerkry veroorsaak. 

 

2.6.5.4.3 Deur spesifiek net die pastors 

Soms verwond pastors ook mense. In een onderhoud is gevind dat verwonding  

veroorsaak is toe die pastor vertroulike inligting as voorbeeld in ’n preek gebruik het. 

 

2.6.5.4.4 Deur die lidmate 

Verwonding word hoofsaaklik deur lidmate onder mekaar veroorsaak. Respondente 

het die volgende aangedui ter bevestiging hiervan: 

 Mense wat klippe gegooi het deur ander te veroordeel oor wat hulle gedoen het.  

 Een respondent het genoem dat daar vertroulik met iemand oor die individu se 

lewe gepraat is, en toe “blaker hulle dit uit”. 

 Ander is verwond deur lidmate wat skinder – byvoorbeeld wanneer iemand vir 

ander vertel van ‘n lidmaat se foute.  

 Lidmate wat saam met ander bid oor hul lewensomstandighede, en dan vir ander 

daarvan vertel. 

 Verdere verwonding is veroorsaak deur dit wat lidmate van ander lidmate 

oorvertel. 

 Sommige lidmate gee voor wat hulle nie is nie. 

 Rugstekery: Sommige lidmate kom vriendelik voor, maar is nie wie hulle voorgee 
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om te wees nie. 

 Sommige doen hulsef voor as vriende, maar gebruik dan ingewinde inligting teen 

ander. 

 Teleurstelling in onwys gedrag van lidmate, byvoorbeeld wanneer iemand gedruk 

word om ’n sekere keuse te maak. 

 Lidmate toon geen genade vir mekaar nie en veroordeel ander baie maklik. 

 Afleidings word as feite voorgehou en word dan teen mense gebruik. 

 Lidmate se optrede en woorde verwond pastors. 

 Onderlinge wedywer vir erkenning en posisie. 

 Selfregverdiging van lidmate wat eie foute toesmeer. 

 Onwys woorde van lidmate. 

  

2.6.5.4.5  Deur die een wat seergekry het  

 Mense kom na ’n gemeente toe met vooropgestelde idees oor die gemeente en 

dan realiseer dit nie. Dit lei tot teleurstelling en seer. 

 Mense meet hulself aan ander se uitsprake. 

 

2.6.5.4.6  Afleidings wat gemaak is deur die een wat verwond is  

Afleidings van mense se woorde en optrede het ook al verwonding veroorsaak. Die 

“gevoel” van ’n lidmaat was dat diegene se finansiële bydraes nie goed genoeg was 

nie. Dit is egter nooit so aan die lidmaat oorgedra nie. Feitlike voorstellings is dus 

gemaak van afleidings wat nie noodwendig waar was nie en as gevolg daarvan is die 

individu verwond. 

 

2.6.5.5  Wie die seer veroorsaak het 

2.6.5.5.1  Pastor 

Gevalle waar die pastor mense seergemaak het, het ook navore gekom. Verwonding 

is veroorsaak deur die volgende: 
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 Die pastor se gesindheid teenoor die lidmaat; 

 Pastors wat voorgee wat hulle nie is nie. 

 

 Iemand het genoem dat pastors almal vals is, omdat pastors nie altyd optree vol-

gens die Woord van God nie. 

 

2.6.5.5.2  Pastor se gade 

Pastors se gades het ook al skade veroorsaak in mense se lewens deur die volgende: 

 ’n Gade wie nie Christus se gesindheid uitgeleef het nie. 

 Een wat uitpraat. 

 

2.6.5.5.3  Leierskap van die gemeente 

Optredes van leierskap van gemeentes het ook al veroorsaak dat lidmate in kerke 

seerkry. Hierdie optredes sluit in om voor te gee om iets te wees wat die leier nie is 

nie, asook baasspelerigheid teenoor ander. Verder ook om dinge te verwag van ander 

wat die leier self nie bereid is om te doen nie. 

 

2.6.5.5.4  Die kerk se reëls en regulasies 

Die reëls en regulasies van ’n kerk het ook al negatiewe gevolge in mense se lewens 

gehad. Regulasies wat onrealistiese verwagtinge skep en ongenaakbaar hard is, het 

na vore gekom in onderhoude. Hierdie situasies het dan verwonding in mense se 

lewens veroorsaak. 

 

2.6.5.6  Die mate waarin hulle seer ervaar het 

Al die respondente waarmee onderhoude gevoer is, behalwe een, het al seergekry in 

’n gemeente. Een respondent is meermale verwond. ’n Ander het genoem: “Ek het vir 

baie jare nou al deur hel gegaan”. Die meeste respondente het die verwonding as 
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traumaties beleef. 

 

2.6.5.7  Die effek van verwonding op gemeentelike verhoudinge 

2.6.5.7.1  Effek ten opsigte van die lidmate 

Lidmate se reaksies op seerkry is verskillend: 

 Sommige lidmate het van die gemeente onttrek. 

 Party lidmate het ’n negatiewe gesindheid teenoor ander lidmate en die 

gemeente gehad. 

 Daar is diegene wat hulself van die betrokke lidmate onttrek en hulle vermy. 

 Lidmate praat negatief van die betrokke individue. 

 Lidmate wat seer ervaar beïnvloed ander om ook negatief teenoor dié individue te 

wees. 

 

2.6.5.7.2  Effek ten opsigte van die gemeente 

Negatiewe gevolge in die gemeente wanneer lidmate verwond is: 

 Sommige lidmate voel “die kerk skuld my iets”, wat in hul gesindheid en optrede 

binne die gemeente weerspieël word. 

 ‘n Respondent het genoem dat hy eerder onttrek aan deelname tydens 

vergaderings en eerder sal stil bly as om iets te sê.  

 Verwonde lidmate word soms dubbelhartig in hul deelname in die gemeente. 

 Sekere verwondes praat negatief van die gemeente. 

 

2.6.5.7.3  Uitwerking op die lidmate se eie geestelike lewe 

Die uitwerking op die geestelike lewe van diegene wat verwond is: 

 Dit het ’n negatiewe effek op verwondes se geestelike lewe. 

 Standvastigheid in die Here gaan verlore. 

 Sommiges is kwaad vir die Here. 

 Ander ontwikkel ’n wrok teenoor die Here. 
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 Twyfel in die liefde van die Here ten opsigte van hulself word beleef. 

 Sommige respondente het opgehou om die Here te dien. 

 

2.6.5.7.4  Uitwerking op die individu se menswees 

Verwonding kan negatiewe gevolge dra vir ‘n individu se menswees: 

 Minderwaardigheid as persoon word beleef. 

 Die negatiewe situasie oorheers die lidmaat se gedagtes. 

 Lidmate kan nie vergeet nie. 

 Lidmate ervaar ’n innerlike worstelstryd. 

 Bitterheid word beleef. 

 Sommige raak depressief. 

 ‘n Respondent het genoem dat sy gesondheid ’n knou gekry het. 

 Respondente verloor blydskap in die lewe. 

 Intense woede. 

 Selfbejammering. 

 Onttrekking van ander om jouself te beskerm. 

 

2.6.5.7.5  Die uitwerking op die individu se algemene gedrag 

Sommige mense se gedrag verander as gevolg van seerkry: 

 Iemand het genoem dat diegene wat verwond is oorsensitief is en 

oorkompenseer om nie self ander mense seer te maak nie. 

 Daar moet weer opnuut geleer word om mense te vertrou. 

 Die lidmaat wat verwond is se eie familie en vriende word beïnvloed om negatief 

te wees teenoor die kerk / lidmate. 

 

2.6.5.8  Vereistes om te kan vergewe  

Etlike vereistes om te kan vergewe het na vore gekom uit die onderhoude: 

 ’n Mens moet dit bedoel om te vergewe. 

 ’n Lidmaat moet eers besef dat sy eie gesindheid verkeerd is. 
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 Die ander individu moet eers verstaan word voordat diegene wat die     

verwonding veroorsaak het, se optrede reg verstaan kan word. 

 ’n Mens se denkpatroon oor die situasie moet verander word. 

 Vergifnis moet van die Here gevra word vir die wyse waarop die situasie hanteer 

is. 

 ’n Lidmaat moet bereid wees om na ander uit te reik. 

 Openbaar nederigheid.  

 ’n Mens moet die eerste stap neem om die saak reg te stel, al was die ander 

party verkeerd. 

 Besef hoe groot God se genade in ’n mens se eie lewe is. 

 Jy moet eers eerlik met jouself word oor waar jy jouself in die hele situasie 

bevind. 

 Besef dat almal iemand seermaak – jy inkluis. 

 

2.6.5.9  Hoe die seer hanteer is 

Diegene waarmee onderhoude gevoer is, het die pyn op verskillende maniere hanteer: 

 Sommige het ’n worstelstryd beleef om so ver te kom om te vergewe. 

 Party het dit hanteer deur verdere konfrontasie te vermy. 

 Ander het vir begeleiding deur middel van berading gegaan. 

 Sommige het sake uitgepraat. 

 

2.6.5.10  Hoe respondente tot die verlening van vergifnis gekom het 

Respondente het ook verskeie aspekte beklemtoon oor hoe hulle by vergifnis 

verlening gekom het: 

 Sekere respondente het besef dat dit ’n proses is en nie ’n eenmalige     

uitspraak van vergifnis nie. 

 Deur sensetief te wees vir ’n mens se eie aandeel (jou woorde en gedrag). 

 Deur insig in die rede vir die ander party se optrede te verkry. 

 Deur die hulp van die Here te vra. 

 Deur ’n daadwerklike keuse om te vergewe. 

 Deur eers vir die Here om vergifnis te vra vir jou houding en aandeel. 
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 Deur jouself te vergewe vir jou aandeel in die situasie of vir jou gesindheid. 

 Bereid wees om te vergewe en te vergeet. 

 

2.6.5.11  Die rol wat aan die Here toegeskryf word  

 Jy moet die Here vra om vir jou jou eie verkeerde hantering van die situasie te 

openbaar. 

 God se genade behoort ’n motivering te wees om ander te vergewe. 

 Die Here verleen hulp om waarlik te kan vergewe. 

 Die Heilige Gees oortuig ’n mens van die verkeerde. 

 

2.6.5.12  Die gevolge van onvergewensgesindheid 

Die onderhoude het ook ’n paar gevolge van onvergewensgesindheid na vore gebring: 

 Onvergewensgesindheid kan psigosomatiese siektetoestande veroorsaak. 

 Dit plaas ’n demper op ’n persoon se algemene lewe. 

 Elke keer wanneer een tree vooruit gegee word, word twee tree agteruit gegee. 

 Fisieke siekte. 

 Geestelik siek (verhouding met die Here). 

•    Lidmate word teruggehou in hul: 

      - Sosiale lewe; 

      - fisieke lewe; 

      - geestelike lewe. 

•    Die situasie vererger. 

 Die situasie kring uit na ander wat betrokke was / is. 

 Dit beïnvloed ’n mens se gebedslewe. 

 Dit beïnvloed jou tyd met die Skrif. 

 Iemand het genoem dat dit soos ’n kanker word wat ook ander verhoudinge 

verteer. 
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2.6.5.13  Persoonlike probleme wat ondervind is ten opsigte van vergifnis   

Enkele probleme het na vore gekom by die verlening van vergifnis: 

 Respondente kan nie die gebeure vergeet nie. 

 Om vergifnis te verleen, is teen die menslike natuur en daarom problematies. 

 Sommige respondente het genoem dat hulle slegs vergewe het, omdat dit verwag 

word en nie omdat hulle wou nie. 

 

2.6.5.14  Gevolge van vergewensgesindheid 

Gevolge van vergewensgesindheid is ook geopper in die onderhoude: 

 Dit gaan oor die algemeen baie beter met ’n mens. 

 ’n Mens kan ander weer in die oë kyk. 

 Sommige respondente sien mense nou anders. 

 Dit maak ’n mens vry van die situasie. 

 Dit veroorsaak dat ‘n mens positief optree teenoor ander. 

 Innerlike vrede is beleef. 

 Dit maak jou gesond as mens. 

 Dit bied genesing van emosies. 

 Gedagtes word gesond. 

 Die individu se verhouding met die Here word herstel. 

 Dit skep nuwe hoop binne die gemeente. 

 Dienswerk in die gemeente verbeter. 

 Dit versterk ’n mens teen toekomstige situasies waarin jy andersins makliker sou 

seerkry. 

 Dit breek mure tussen mense af. 

 

2.6.5.15  Die tydsduur om tot volle vergifnis te kom  

Die onderhoude het ook verskillende menings na vore gebring oor die tydsduur wat dit 

neem om ten volle te vergewe: 

 Dit het baie jare geneem om te vergewe. 

 Iemand het genoem dit was ’n pad wat geloop moes word. 
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 Vergifnis geskied nie dadelik nie. 

 Iemand anders het twee jaar geneem om te vergewe. 

 Daar was ook ’n respondent vir wie dit vyftien jaar geneem het. 

 Sommige het genoem dat die tydsfaktor bepaal word deur hoe intens en diep die 

pyn is. 

 Daar was ook ’n opmerking dat die tyd wat dit neem afhang van ’n individu se 

ingesteldheid en benadering tot die probleem. 

 

2.6.5.16  Die rol van selfvergifnis in die proses 

Twee insigte oor selfvergifnis het na vore gekom: 

 Selfvergifnis vir ’n mens se aandeel is nie maklik nie. 

 Dit is ’n belangrike vereiste vir volkome vergifnis. 

 

2.6.5.17  Vind herstel altyd plaas? 

Enkele respondente het genoem dat herstel nie altyd plaasvind na verwonding nie. 

 Die redes wat daarvoor voorgehou is, is soos volg: 

 ’n Individu is bereid om te vergewe, maar iemand wat aanhou seermaak, moet 

daarna eerder vermy word. 

 Een respondent het genoem dat die verwonding hom van kerk laat verander het. 

 Iemand het genoem dat hy nog rondval weens vrees om dalk weer seer te kry. 

 ’n Ander het genoem dat kerkbywoning gestaak is.  

 Daar is ook iemand wat nie meer die Here dien nie. 

 ’n Gemeente het geskeur vanweë al die seer. 

Herstel vind dus nie altyd plaas nie. 

 

2.6.5.18  Huidige situasie 

Diegene wat pyn beleef het se huidige situasies vertel ook iets oor die effek wat pyn 

kan hê: 



44 

 

 Net een lidmaat van die wat seergekry het, is weer terug na die gemeente toe. 

 Sommige is na ’n ander kerk toe, maar neem egter nie deel nie. 

 

 Sommige is na ’n ander kerk toe en is weer betrokke in die nuwe gemeente. 

 Daar is respondente wat glad nie meer kerk toe gaan nie. 

 Daar is ’n respondent wat die kerk haat.  

 Ander is sinies oor die kerk. 

 Vertrou nie die kerk nie. 

 Iemand anders het vergifnis gevra vir hul aandeel in die situasie. 

 Sommige sukkel nog om mense te vertrou. 

 ’n Sekere respondent se verhouding met die Here is nog negatief. 

 Dien nie meer die Here nie. 

 Iemand het genoem: “Ek is woedend vir myself omdat ek myself so misgis het 

met Christene en met die Kerk”. 

 Die resultaat van iemand anders se seer is: “Ek loop draaie om die mense te 

vermy”. 

 

2.6.5.19  Die gesindheid van gemeentelede ten opsigte van seerkry en vergifnis  

Lidmate se opinies oor die kerk ten opsigte van verwonding en vergifnis: 

 Die kerk verwag dat ‘n mens nie liggeraak moet wees nie, maar noem       

niks oor “moenie seermaak nie”. 

 Kerke is onsensitief vir die seermaak proses in die gemeente. 

 Die kerk laat na om pyn en vergifnis aan te spreek. 

 Die kerk sien die realiteit van verwonding en vergifnis baie oppervlakkig. 

 

2.6.5.20  Die huidige opinie ten opsigte van die gemeente  

Sommige se opinies oor die gemeente is: 

 Dit is ’n plek waar mense byeenkom met die uitsluitlike doel om mekaar te pynig. 

 Dit is ’n plek waar almal seergemaak word. 

 Dit is ’n plek waar ander veroordeel word. 
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 Dit is ’n plek waar ‘n mens veilig behoort te wees en nie seer moet kry nie, maar 

waar ’n mens eintlik nie veilig is nie. 

 Dit is skrikwekkend hoeveel mense in die gemeente verwond word.  

 

2.6.5.21  Opsomming 

Die kodering van die onderhoude het ’n verskeidenheid van inligting na vore gebring 

oor vergifnis. Hierdie inligting is van waarde, omdat dit toon hoe lidmate verwonding 

binne die gemeente beleef en wat mense se menings rondom vergifnis is. Die inligting 

sal saam met ’n literatuurstudie en die normatiewe taak benut word om riglyne saam 

te stel vir die praktyk. 

 

2.7  GEVOLGTREKKING 

In hierdie hoofstuk is die proses van kwalitatiewe navorsing bespreek, asook die 

resultate van die praktiese implementering daarvan. Onderhoude is gevoer met 

sewentien dames en een-en-twintig mans. Die onderhoude het belangrike inligting oor 

vergifnis in verhoudinge in die gemeente na vore gebring.  

Vervolgens spreek hoofstuk 3 die interpretatiewe taak aan. Die kwalitatiewe 

navorsingsbevindings sal aan die hand van literatuurstudie bespreek word. Die 

inligting wat in hierdie hoofstuk na vore gebring is sal in die vyfde hoofstuk gebruik 

word om praktiese riglyne te bied vir die kerk.  
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     HOOFSTUK 3 

INTERPRETATIEWE TAAK: DIE ROL VAN VERGIFNIS TEN OPSIGTE VAN 

VERHOUDINGE BINNE DIE GEMEENTE 

3.1  INLEIDING 

Die interpretatiewe taak (Osmer, 2008) vereis 'n literatuurstudie ten opsigte van die 

navorsingsvraag. Vervolgens word ’n literatuurstudie oor die rol van vergifnis in verhoudinge 

binne ’n gemeente gedoen.  Aansluitend by Osmer (2008:4) se interpretatiewe vraag, “Why 

is it going on?” beantwoord die navorser in hierdie hoofstuk die volgende vraag: 

 Watter lig werp die aanverwante wetenskappe op die belangrikheid en dinamika van 

vergifnis in verhoudinge? 

Verskeie aspekte word aangeraak. Hierdie aspekte behels vergifnis, die effek van vergifnis 

en die gemeente se rol ten opsigte van vergifnis. Die onderwerp van versoening as 'n 

moontlike gevolg van vergifnis word ook aangespreek. 

'n Literatuurstudie moet aan verskeie voorwaardes voldoen om die betroubaarheid van die 

navorsing in sy geheel te verhoog. Die voorwaardes sluit 'n vooraf begrip van die betekenis 

van 'n literatuurstudie in. 

 

3.2  LITERATUURSTUDIE 

3.2.1  Inleiding 

Enkele eienskappe ten opsigte van 'n literatuurstudie sal eerstens aangespreek word. Die 

aspekte waarna hier verwys word, is: wat 'n literatuurstudie behels, die doel daarvan en 

moontlike probleme wat 'n literatuurstudie kan inhou. 

 

3.2.2  Wat is 'n literatuurstudie? 

Literatuur verwys na inligting wat 'n wye spektrum van studievelde dek (Oswald, 2011:2). 

Hierdie informasie kan onder andere in die vorm van boeke, artikels, koerantberigte en 

Internetbronne wees. Savarese en Zunshine (2014:29) neem Oswald (2011) se stelling 'n  
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stap verder deur te meld dat die informasie wat in literatuur gevind word, 'n bepaalde 

doelwit het, naamlik die oplees en bestudering van die data.  

`n Literatuurstudie oor die navorsingsvraag behels 'n ondersoek na wat reeds in literatuur 

oor hierdie onderwerp voorkom. Die navorser besluit, op grond van wat die doel van die 

navorsing is, watter informasie relevant vir die bepaalde navorsing is (Savarese & 

Zunshine, 2014:29). Fredericks (2007:14) meld dat inligting wat verkry word aan ander 

lesers of navorsers beskikbaar gestel moet word. In die lig hiervan sal die inligting wat 

tydens hierdie navorsing verkry word, sistematies beskryf word.  

'n Literatuurstudie is 'n belangrike deel van die navorsingsproses. Begrip vir die doel van 'n 

literatuurstudie is nodig, sodat aan die navorsingsvereistes voldoen kan word.  

 

3.2.3  Die doel van literatuurstudie 

'n Doelwit van 'n literatuurstudie is om leemtes te identifiseer wat in die bestaande literatuur 

oor die onderwerp voorkom (Savarese & Zunshine, 2014:29).  Hierdie navorsing poog om 

vas te stel watter leemtes bestaan ten opsigte van vergifnis in verhoudinge binne 

gemeenteverband. Daarom sal die navorser uit die literatuur inligting versamel oor die 

onderwerp, om die leemtes te kan identifiseer. 

Verder kan ’n literatuurstudie lesers se perspektiewe oor die onderwerp uitbrei (Miller, 

2012:29). Volgens Savarese en Zunshine (2014:29), help 'n literatuurstudie om meer 

inligting oor ‘n spesifieke onderwerp te verkry en bring dit mee dat dit wat nie vantevore 

verstaan is nie, verstaanbaar word. Nuwe inligting lei die navorser gewoonlik tot nuwe 

perspektiewe oor die bepaalde onderwerp (Fredericks, 2007:14; Oswald, 2011:2). Die 

navorser wil met 'n vergelyking tussen die literatuurstudie en die kwalitatiewe navorsing, 

volgens Fredericks (2007) en Oswald (2011), nuwe inligting en perspektiewe oor vergifnis 

bied. 

Hogan en Colm (2000:7) en Fredericks (2007:14) noem dat die voordeel van 'n 

literatuurstudie daarin lê dat dit die navorser help om duplisering te voorkom. Die navorser 

bepaal watter ooreenkomste bestaan om duplisering te voorkom en nuwe inligting te 

identifiseer.  

Daar is egter nie net voordele nie, maar ook probleme met 'n literatuurstudie. 
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3.2.4  Moontlike probleme met 'n literatuurstudie 

'n Literatuurstudie moet met omsigtigheid benader word (Fredericks, 2007:14). Een van die 

vereistes vir 'n literatuurstudie is om te verseker dat die navorser die inligting beoordeel, om 

sodoende die akkuraatheid daarvan te bepaal (Oswald, 2011:3). Die navorser stem saam 

dat nie alle literatuur relevant en akkuraat is nie. Daarom vind die navorser aanklank by 

Hogan en Colm (2000:7) se siening dat verskeie bronne geraadpleeg moet word om te kan 

vasstel watter informasie juis is.  

Verskillende bronne kan teenstrydige inligting oor dieselfde onderwerp bied (Fredericks, 

2007:14). Dit is dus belangrik om bestaande informasie met ander op te weeg om 

sodoende die waarheid te bepaal (Fredericks, 2007:14). Die navorser sal teenstrydige 

informasie wat na vore kom bespreek en ook met kwalitatiewe navorsing vergelyk waar 

moontlik. Volgens Hogan en Colm (2000:8) kan ’n literatuurstudie meehelp om die 

waarhede te beklemtoon en die onjuisthede krities te evalueer.  

 

3.3  DIE ROL VAN VERGIFNIS IN VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE 

Die bestudering van die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente vereis dat die 

navorser literatuur oor vergifnis en versoening ondersoek. Talle mense is bekend met die 

konsep van vergifnis en versoening, maar dit blyk uit die kwalitatiewe navorsing dat by 

sommiges kennis oor die presiese aard van vergifnis ontbreek. Die navorser sal gevolglik 

fokus op inligting oor vergifnis, wanpersepsies ten opsigte van vergifnis en ook die gevolge 

van vergewensgesindheid en onvergewensgesindheid. Die proses van vergifnis verlening 

word ook aangespreek. 

Aangesien die studie spesifiek fokus op die rol van vergifnis in verhoudinge binne die 

gemeente sal die navorser vasstel wat met die term “gemeente” bedoel word. Daar sal 

gepoog word om ook vas te stel wat die huidige opinie oor die gemeente ten opsigte van 

verwonding is, hoe verwonding in 'n gemeente veroorsaak kan word, asook die moontlike 

effek wat dit in ’n gemeente mag hê. Die hantering van verwonding en vergifnis binne 

gemeenteverband word ook aangespreek.  

Verder sal bepaal word wat versoening behels en hoekom dit belangrik binne 

gemeenteverband is. Die navorser sal ook ondersoek instel of versoening altyd plaasvind 

wanneer vergifnis verleen word, aangesien sommige verhoudinge, volgens die kwalitatiewe  
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navorsing, skynbaar nooit herstel nie. Die literatuur lewer dus 'n belangrike bydrae in die 

studie van die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente. 

Begrip vir die rol van vergifnis ten opsigte van verhoudinge binne die gemeente vra dat daar 

eerstens vasgestel moet word wat met die term “gemeente” bedoel word.  

 

3.4  DIE BETEKENIS VAN “GEMEENTE” 

In die praktyk word verskillende terme vir “gemeente” gebruik, onder andere  “kerk”, 

“liggaam van Christus” en “gelowiges” (Getz, 2007:22). Verder beskryf Lawson (1996:49) 

die kerk as God se koninkryk, die bruid van Christus, die tempel van die Heilige Gees en 

die huisgesin van God.  

Die Griekse term “ekklesia” word vertaal met terme soos “gemeente”, “gemeenskap”, “'n 

vergadering” of “byeenkoms” (Lawson, 1996:54). Die letterlike betekenis van die woord 

“ekklesia” is “'n roeping” (Andreopoulus, 2013:119). Volgens O’Brien (2010:35) het die 

Grieke die woord oorspronklik gebruik om 'n organisasie aan te dui wat uit stedelinge 

saamgestel is, met die doel om sekere sake van die staat te bespreek. Andreopoulus 

(2013:119) noem dat die woord op gelowiges van toepassing is aangesien hulle deur die 

Here geroep is vir 'n godsdienstige doel, in plaas van politieke doeleindes. Getz (2007:22) 

noem dat gelowiges wat in die Nuwe Testament in `n stad gewoon het, ’n gemeente 

genoem is. Dit is vanweë die feit dat hulle in huise bymekaar gekom het, aangesien daar 

nie fasiliteite beskikbaar was om gesamentlik te vergader nie. Die wat Christus aanvaar het 

as Messias, het dus die woord “ekklesia” van die Grieke oorgeneem, om aan te dui dat 

hulle 'n gemeenskap van gelowiges was wat in die naam van Christus bymekaar gekom het 

(Dullus, 2000:114). Volgens Dullus (2000:114) is die sosiologiese konsep van “kerk” 'n 

verwysing na volgeling van Christus. Dit dui eerder op die feit dat hulle as 'n eenheid saam 

aanbid het, en die Woord en die sakramente bedien het. 

Die gebruik van die term “gemeente”, “kerk” en “liggaam van Christus” in hierdie navorsing 

verwys na 'n gemeenskap van gelowiges. So `n gemeenskap bestaan noodwendig uit 

individue wat in `n bepaalde verhouding met mekaar staan. Die vraag kan gevra word na 

die presiese aard van hierdie verhouding. `n Basiese element is dat daar gesonde 

verhoudinge moet heers. 
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3.5  GESONDE VERHOUDINGE IN DIE GEMEENTE 

3.5.1  Inleiding 

Die empiriese navorsing het getoon dat konflik en verwonding in die gemeente ’n gegewe 

is. Die navorser is van mening dat konflik wat tot verwonding lei, beter hanteer kan word in 

'n milieu waar gesonde verhoudinge bestaan. Begrip is nodig vir wat ’n gesonde 

verhouding behels, watter aspekte in so ’n verhouding behoort te bestaan en hoe om 

gesonde verhoudinge te ontwikkel.  

Om te verstaan wat gesonde verhoudinge behels, is begrip nodig van wat met verhouding 

bedoel word.  

 

3.5.2  Wat verhoudinge in ’n gemeente behels 

’n Verhouding is ’n onderlinge verbintenis, verstandhouding of ’n verwantskap tussen 

mense (Garcia, 2008:21; Nolte, 2010:492;). ’n Verhouding vestig nie net met iemand 

wanneer ’n ander party ontmoet word nie. Die navorser stem saam met Richard (2012:n.p.) 

dat dit voortdurende inspanning verg om ’n verhouding te bou. 

Die mens is as 'n verhoudingswese geskep en lewensvervulling verhoog waar sukses en 

mislukkings, vrese en ambisies binne `n verhouding gedeel kan word (Wood, 2003:10). 

Wood (2003:10) noem dat gebrekkige interpersoonlike verhoudinge die moontlikheid van 

depressie, woede en eensaamheid verhoog.  

Lidmate kom nie geïsoleerd as gemeente saam nie, maar staan ook in verhoudinge met 

mekaar (Getz, 2007:22). Dullus (2000:114) en Housewright (2009:115) noem dat die 

verband tussen gelowiges in die gemeente daarin lê dat hulle Christus as Saligmaker 

aanvaar het en God as Vader aangeneem het. Getz (2007:22) verwys ook na die Skrif 

wanneer hy noem dat gelowiges broers en susters binne die ‘ekklesia’ is, juis omdat God 

hul Vader is (Rom 4:9-12; Ef 2:19). Die feit dat gelowiges broers en susters van mekaar is, 

veronderstel ’n noue verhouding tussen gelowiges. DuBois (2006:117) bevestig dat die 

Here verlang dat gelowiges gesonde verhoudinge met mekaar sal hê, net soos Hyself in 

verhouding met die mens staan. 

Lidmate in ‘n gemeente staan dus in verhoudinge met mekaar. Dit is egter belangrik dat 

hierdie verhoudinge gesond sal wees. 
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3.5.3  Belangrikheid van gesonde verhoudinge in die gemeente 

Diegene wat in gesonde verhoudinge met mekaar staan, is opgewonde om mekaar te sien 

en sal daarom wil saamkom (Cordeiro, 2011:69). Cha et al. (2006:131) en Warren 

(2012:27) noem dat die teenwoordigheid van gesonde verhoudinge kerkgroei en 

persoonlike groei kan bevorder. 

Die navorser stem saam met Cordeiro (2011:69) dat dit nie beteken dat daar nooit konflik 

of verskille tussen individue sal wees nie. Dit kom duidelik na vore in die kwalitatiewe 

navorsing waar respondente genoem het dat hulle diepste verwonding juis binne 

gemeenteverband plaasgevind het.  

Volgens Hemphill (2009:10) behoort gesonde verhoudinge tot gevolg te hê dat lidmate 

gemaklik is om konflik tussen mekaar uit te praat en ook om konflik vinniger uit te sorteer. 

In dié verband vergelyk DuBois (2006:126) gesonde verhoudinge met die menslike 

immuunstelsel wat tydens siekte vinniger herstel indien dit sterk en gesond is. Indien 

gesonde verhoudinge afwesig is, kan dit veroorsaak dat, wanneer konflik teenwoordig is, 

individue na binne keer of selfs gemeentes verlaat (DuBois, 2006:126). Dit kan tot gevolg 

hê dat sommige konflikte nooit opgelos word nie. 

Gesonde verhoudinge binne die gemeente is 'n belangrike aspek om verwonding te kan 

hanteer of selfs te verhoed. Dit vereis dat daar sekere aspekte teenwoordig moet wees.  

 

3.5.4  Aspekte wat in gesonde verhoudinge teenwoordig moet wees 

3.5.4.1  Liefde  

Volgens Chandler en Pickrel (2007:91) kan liefde wat prakties uitgeleef word, mense se 

lewens beïnvloed en ook gesonde verhoudinge tot gevolg hê. Dit is selfs meer belangrik as 

enige gemeenteprogram (Rogers & Rogers, 2007:154). Programme kan goed 

georganiseerd wees, maar verander nie noodwendig iemand se lewe nie. Die navorser 

stem saam met Rogers en Rogers (2007:155) dat sommige gemeentes só besig is om 

aktiwiteite te beplan en uit te voer, dat liefde teenoor mekaar nagelaat kan word.  

Die rede waarom liefde goeie verhoudinge tot gevolg kan hê, is omdat dit die bron is 

waaruit goddelike beginsels ten opsigte van verhoudinge voortvloei (Addington, 2014:99; 

Clark, 2010:22; Shank, 2012:87). Volgens Clark (2010:22) is sommige van hierdie Bybelse 
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beginsels om ander te vergewe, genadig en regverdig te wees en ’n goeie gesindheid 

teenoor mekaar te handhaaf. Liefde behels om vinnig te wees om om verskoning te vra, 

indien ’n oortreding begaan is, om nie sleg van ander te praat nie en om altyd eerlik te 

wees (Cordeiro, 2004:250). Dit is ook belangrik om ander bo jouself te ag (Wright, 

2011:58). Maxwell (2008:206) noem dat dit beteken dat 'n individu soms moet terugstaan, 

sodat iemand anders vooruit kan gaan. Liefde behels dus om ander se belange op die hart 

te dra. Gesonde verhoudinge behoort daarom op Bybelse beginsels van liefde gebaseer te 

word.  

Omgee vir mekaar is deel van praktiese liefde (Maxwell, 2008:200). Omgee vra dat daar na 

`n ander geluister word om sodoende hul behoeftes te herken (Wright, 2011:58). Die 

identifisering van ander se behoeftes vra vir ondersteuning en hulp aan so `n persoon. 

Maxwell (2012) is van mening dat om andere in ag te neem, waarde aan iemand se lewe 

bied. Hulp teenoor ander mense kan ’n fisieke vorm aanneem. Lawson (1995:10) noem dat 

dit soms `n  praktiese daad van omgee is en dat mense die beste waartoe hulle in staat is 

vir ander moet doen. 

Liefde is gevolglik 'n baie belangrike aspek om gesonde verhoudinge te bou. Behalwe om 

mekaar lief te hê, is oop, positiewe kommunikasie ook ’n baie belangrike aspek van 

verhoudingsbou. 

 

3.5.4.2  Oop, positiewe kommunikasie 

Hargie en Dickson (Berry, 2007:12) noem dat kommunikasie ’n proses is wat uit verskeie 

elemente bestaan. Hierdie elemente behels dat twee of meer mense betrokke moet wees, 

dat ’n boodskap deur ’n spesifieke medium oorgedra word en die ander party terugvoer 

bied (Berry, 2007:12). Die mediums waardeur ’n boodskap oorgedra kan word, is deur 

woorde, gedrag of op skrif (Berry, 2007:9).  

Oop kommunikasie vind plaas wanneer twee partye mekaar tydens die proses reg 

verstaan (Nolte, 2010:298; Odukoya, 2010:viii). Indien die partye mekaar nie reg verstaan 

nie, kan dit probleme veroorsaak. Collins (1988:9) se mening is dat hoe beter 'n persoon 

iemand ken, hoe makliker dit sal wees om hulle te verstaan en hoe meer kommunikasie 

vind tussen hulle plaas. Partye wat mekaar ken, kan byvoorbeeld interpreteer wat ’n ander 

kommunikeer deur selfs net na ’n halwe sin of ’n kug te luister of ’n gebaar waar te neem  
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(Collins, 1988:9). Daar vind dus meer gesonde kommunikasie plaas wanneer mense 

mekaar ken en verstaan. 

Gesonde verhoudinge vereis goeie kommunikasie (Bozeman & Smith, 2004:40). Volgens 

Blackaby en Blackaby (2007:44), kan dit misverstande en onnodige kritiek verhoed. 

Misverstande gebeur wanneer iemand iets sê of doen, en ’n ander dit verkeerd interpreteer 

(Nwachukwu, 2010:xliii). In dié verband noem Guise en Wichman (2003:101) dat dit 

belangrik is dat 'n individu versigtig moet wees in hoe hy of sy met andere kommunikeer. 

Berry (2007:11) noem ook dat individue byvoorbeeld een ding hoorbaar kan sê, maar dat 

hul houding en gesigsuitdrukking iets anders kan oordra. ’n Persoon kan dus iets sê en dit 

goed bedoel, maar as dit op ’n verkeerde manier of tyd gedoen is, kan dit skade 

veroorsaak.  

Volgens Maxwell (2008:204), is die uitspreek van waardering oor werk wat verrig is, `n deel 

van die kommunikasieproses wat gesonde verhoudinge tot gevolg het. Blackaby en 

Blackaby (2007:44) verduidelik dit deur te meld dat indien iemand net kritiek hoor, hy of sy 

geaffronteerd sal voel en nie in ’n goeie verhouding met só iemand sal wíl staan nie. 

Waardering bou ander op en is ’n goeie beginsel om goeie verhoudinge te bou. 

Konflikhantering is ook deel van positiewe kommunikasie. Gesonde verhoudinge word 

aangemoedig deur openlik op ’n liefdevolle, volwasse manier te gesels oor seer, 

gebrokenheid en verskille (Cha et al., 2006:126).  Volgens Cordeiro (2004:249) bied die 

teenwoordigheid van gesonde verhoudinge en gesonde konflikhantering ’n aangename 

atmosfeer waar selfs besoekers in 'n gemeente welkom voel. In Matteüs 5:23-24 word 

gemeld dat konflik eers hanteer moet word voordat iemand `n offer aan die Here bring. 

Cordeiro (2004:249) se mening hieroor is dat daar eers werklik van `n effektiewe gemeente 

gepraat kan word wanneer konflik hanteer is. 

 

3.5.4.3  Wedersydse vertroue 

Die navorser stem saam met Strauss (2010:66), wat noem dat vertroue tussen twee partye 

’n belangrike aspek is om verhoudinge in 'n gemeente te bevorder. Volgens Peppers en 

Rogers (2004:73) is daar vertroue wanneer iemand sekuriteit kan bied en geloofwaardig is. 

Sekuriteit word gevestig deur die vertroulike hantering van inligting oor ander (Krasner et 

al., 2001:21). Geloofwaardigheid vereis volle eerlikheid (Krasner et al., 2001:21). Volgens  
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Solomon en Flores (2001:57) is dit egter moeilik om vertroue ten volle te definieer, veral 

omdat almal die een of ander tyd ’n belofte verbreek. Volgens Solomon en Flores 

(2001:57) moet elke verhouding afsonderlik beoordeel word om te kan weet of iemand 

vertrou kan word. Smyth en Pryke (2008:130) se mening is dat vertroue deur optrede en 

woorde teenoor andere gevestig word. Maxwell (2012:g.pag.) bevestig dat daar eers tyd 

saam gespandeer moet word en dat ervaringe gedeel moet word om vertroue te wen. Die 

navorser se mening is dat ‘n mens met tyd leer wie vertrou kan word.  

Wedersydse vertroue tussen individue mag belangrik vir gesonde verhoudinge wees, maar 

integriteit speel ook `n belangrike rol in wedersydse vertroue. Die navorser sal vervolgens 

hierdie aspek aanspreek. 

 

3.5.4.4  Integriteit in verhoudinge 

Die navorser stem saam met Macchia (1999:101) dat integriteit `n bepalende faktor in 

verhoudinge is en dat dit aangemoedig behoort te word. Volgens Maxwell (2008:204) en 

Wood (2003:16) is waarheid, eerlikheid, getrouheid en beginselvastheid belangrike 

eienskappe van integriteit. Garcia (2008:14) noem dat iemand wat met integriteit optree, 

altyd die waarheid sal praat en eerlik sal wees teenoor hulself en andere. Volgens Van der 

Spuy (2010:99) beteken integriteit egter om te doen wat jy glo reg is, ten spyte van die 

gevolge daarvan. Om eerlik te wees en in die waarheid te leef beteken dat iemand se 

woorde en dade moet ooreenstem (Van der Spuy, 2010:99). Volgens Van Jaarsveld 

(2014:118) beteken dit dat mense beloftes nakom en hou by wat hulle glo.  

Een aspek van integriteit is beginselvastheid, wat ook belangrik in gesonde verhoudinge is 

(Maxwell, 2008:204). Volgens Garcia (2008:14) sal iemand wat beginselvas is, altyd opreg 

praat, optree en ook opregte komplimente gee. Dit bring mee dat daar geen bymotiewe in 

die verhouding is nie.  

Integriteit help om gesonde verhoudinge te behou. Verder help dit om in die waarheid te 

leef, eerlik te wees en beginselvastheid te toon. Dit help dat mense mekaar vertou en 

respekteer. 

 



55 

 

3.5.5  Opsomming 

Gesonde verhoudinge bestaan uit verskeie komponente waaraan lidmate aandag moet 

gee. Een van die komponente is om liefdevolle verhoudinge van omgee te bou deurdat 

lidmate hul lewens met mekaar deel (Macchia, 1999:98). Verder is komponente soos 

wedersydse vertroue, oop kommunikasie en integriteit belangrik in verhoudinge. Indien 

daar aandag gegee word aan hierdie komponente sal verhoudinge gesond wees, wat ’n 

positiewe invloed op die gemeente kan hê. 

Dit is nodig om vas te stel watter aspekte belangrik vir goeie verhoudinge is. Gesonde 

verhoudinge neem egter nie net een ontmoeting of ’n dag om gebou te word nie. Bepaalde 

riglyne vir positiewe verhoudinge binne gemeenteverband is noodsaaklik. Daar is 

verskillende opinies oor verhoudinge en verwonding wat verdere aandag moet geniet. 

 

3.6  BESTAANDE OPINIES TEN OPSIGTE VAN VERHOUDINGE IN  

       DIE GEMEENTE EN VERWONDING 

Die gemeente is geskep om God te aanbid en met medegelowiges gemeenskap te hou 

(Rose, 2012:230). Watson-Jarvis en Bishop (2000:148) noem dat dit die rede is vir die 

onrealistiese persepsie dat die gemeente dié plek is waar net perfekte mense sal wees en 

gesonde verhoudinge sal heers. Die algemene verwagting is dat verwonding nie in die 

gemeente sal plaasvind nie. Die siening het ook met die kwalitatiewe navorsing na vore 

gekom. 

Volgens Smith (2011:115) en Stone (2015) is die gemeente veronderstel om ’n aangename 

plek en veilige hawe vir mense te wees. Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat sommige 

respondente van mening is dat almal die een of ander tyd binne ’n gemeente verwond 

word. Rose (2012:230) noem dat sommige lidmate kerk toe kom om van verwonding 

ontslae te raak, maar dat verdere verwonding dan juis plaasvind. Volgens Watson-Jarvis en 

Bishop (2000:148) en Mansfield (2012:4) bestaan die liggaam van Christus uit emosioneel 

onvolmaakte individue, wat groei na volwassenheid. Dit is heel waarskynlik die rede 

waarom die gemeente nie altyd 'n veilige hawe is nie en verskillende persoonlikhede 

veroorsaak dat lidmate deur hul woorde of aksies andere in die gemeente kan verwond 

(Rose, 2012:230). Verder is daar individue in gemeentes wat al vantevore seergekry het 

(Watson-Jarvis & Bishop, 2000:149). Onafgehandelde seer in die verlede veroorsaak dat 

sommige lidmate leed aan ander doen (Watson-Jarvis & Bishop, 2000:149). Daarom kan 

verwag word dat verwonding ook binne gemeenteverband sal plaasvind. Aangesien  
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verwondes ander verwond, is dit belangrik dat hul onafgehandelde pyn verwerk moet word 

en dat hulle gehelp moet word om ander te vergewe. Sodoende kan gemeentes 'n veilige 

hawe wees, waar genesing kan plaasvind.   

Aangesien verwonding in die gemeente ’n realiteit is, moet die algemene oorsake van 

verwonding bepaal word.  

 

3.7  DIE OORSAKE VAN VERWONDING IN DIE GEMEENTE   

3.7.1  Algemeen 

Volgens Hillman (2013:67) het selfs “goeie mense” die vermoë om onder gegewe 

omstandighede andere te na te kom en seer te maak. Daar is lidmate in die gemeente wat 

poog om volgens Bybelse voorskrifte op te tree, maar omdat niemand volmaak is nie, maak 

hulle foute (Apperson, 2014). Mitchell (2014:27) beskryf díe situasie as een waar mense 

aan een of meer versoekinge toegee. Die empiriese navorsing toon dat enigiemand 

verwonding in die gemeente kan veroorsaak: pastors, leiers, mede-lidmate asook verskeie 

situasies soos verkeerde persepsies van mense en die subjektiewe toepassing van 

kerkregulasies en kerkwette.  

 

3.7.2  Verwonding deur pastors  

Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon dat lidmate deur pastors verwond kan word. Dit 

stem ooreen met Sutton (2014:51) se verwysing na 'n spesifieke geval waar ’n pastor in ’n 

saak partydig was, wat verwonding binne die gemeente veroorsaak het. Pastors moet leer 

om nooit kant te kies nie, maar volgens Bybelse beginsels op te tree (Sutton, 2014:51).  

Hart (2010:38) verwys na ’n geval waar 'n spesifieke lidmaat sy verkeerde gedrag teenoor 

sy pastor bely het. Die inhoud van die belydenis is nie vertroulik hanteer nie, maar is aan 

die man se familie oorvertel. Die insident het 'n negatiewe uitwerking gehad wat die hele 

gesin verwond het. Die saak is verder vererger toe die pastor die inligting ook in ander 

gemeentes versprei het. Die gevolg was dat die man nie net sy vertroue in die leierskap van 

sy gemeente verloor het nie, maar ook sy geloof in die Here verloor het.  

Pastors kan ook lidmate verwond deur hulle te misbruik. Gates (2014) verwys hier na 

pastors se optrede waar hulle hul lidmate ten opsigte van hul finansies en dienswerk in die 

gemeente manipuleer en misbruik. Dit het blykbaar vir die pastor eerder oor sy eie posisie 

gegaan en nie oor die welstand van lidmate nie (Gates, 2014).  
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Die situasie ten opsigte van verwonding binne gemeenteverband strek verder as net die 

optrede van pastors. Individue wat in `n leierskapsposisie binne `n gemeente optree, kan 

ook verwonding veroorsaak. 

 

3.7.3  Verwonding deur gemeenteleiers  

‘n Leier is enige persoon wat op 'n raad dien of leiding neem in 'n afdeling in die 

kerkbestuur. Leiers het 'n verantwoordelikheid teenoor lidmate om hulle te lei en te beskerm 

(Knight, 2012:126). Een van die oorsake van verwonding lê daarin dat sommige leiers as 

hoogmoedig gesien word en dat hulle op ander neersien (Hillman, 2013:67). Die konsep dat 

gemeenteleiers ook andere verwond het ook sterk in die kwalitatiewe navorsing na vore 

gekom. Volgens die navorser vervul die leier in so ‘n geval nie 'n beskermende funksie nie. 

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat sommige leiers hulself skuldig maak aan leuens 

en dat hulle valse gerugte oor lidmate versprei. Dié aspek is ook in die literatuurstudie 

gevind. Volgens Kerkstra (2012:26) gebruik leiers sulke leuens om mense teen mekaar te 

draai. Mansfield (2012:viii) verwys na 'n geval waar een jaloerse leier valshede oor ’n ander 

leier versprei het, wat so ondraaglik geraak het dat die leier na ’n ander gemeente 

oorgeloop het.  

Die interaksie tussen lidmate bring egter mee dat lidmate mekaar onderling ook kan 

verwond. 

 

3.7.4  Verwonding deur lidmate 

Wesley (2011:39) noem dat lidmate se optrede dikwels die teenoorgestelde is van wat 

binne gemeenteverband verwag word. Gelowiges as die liggaam van Christus word op 

verskeie wyses deur individuele lidmate ervaar: diegene wat kies wie om lief te hê, 

sommige wat ’n valse liefde openbaar teenoor mekaar en ook diegene wat skinder of ander 

in die rug steek (Mansfield, 2012:4; Smith, 2011:109; Wesley, 2011:39). Hierdie bevindinge 

stem ooreen met die navorser se bevindinge in die kwalitatiewe navorsing.    

Die kwalitatiewe navorsing het ook ander situasies ontbloot wat verwonding veroorsaak en 

wat ooreenstem met bevindinge in die literatuurstudie. In gemeentes is daar dikwels 

misverstand of konflik, wat 'n gevoel van verraad of verwerping veroorsaak, wat op sy beurt 

tot negatiewe gevoelens lei (Brown, 2008:7; Rose, 2012:235). Mansfield (2012:viii) noem 

van 'n geval waar aangenome kinders nie in die gemeente aanvaar is nie, omdat die  
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kinders van ’n ander kultuur as die aanneemouers afkomstig was. Dit het onherstelbare 

skade en verwonding veroorsaak. Verder noem Stone (2015) dat lidmate mekaar soms 

verwond as gevolg van hoe mense teenoor mekaar optree. Dit gebeur veral in tye wanneer 

die verwondes moeilike omstandighede ondervind. Voorbeelde van sulke moeilike 

omstandighede is egskeiding, mishandeling en kinders wat in 'n rebelse stadium is 

(Mansfield, 2012:xi). Wesley (2011:41) beaam dat selfs lidmate ander geestelik of 

emosioneel te na kan kom deur woorde of dade. Daar is dus verskeie wyses waardeur 

lidmate verwonding teenoor mekaar kan veroorsaak. 

Onderlinge kritiek skep ook verwonding. Sommige lidmate maak dit hul taak om ander te 

kritiseer of fout te vind (Hart, 2010:42). Sommige respondente het ook aangedui dat hulle 

gekritiseer is en deur ander lidmate afgebreek is in plaas daarvan dat medegelowiges 

mekaar opbou.  

Die oorsprong van verwonding lê dikwels ook by die gedrag van die lidmaat wat die 

verwonding ervaar. 

 

3.7.5  Selfverwonding 

Selfverwonding kan onder andere voorkom deur onrealistiese verwagtinge wat lei tot 

teleurstelling in die gemeente (Watson-Jarvis & Bishop, 2000:148). Handelinge 2:44 beskryf 

hoe gelowiges mekaar gehelp het deur besittings onder mekaar te verdeel. Sommige 

lidmate verwag op grond van situasies soos dié in Handelinge 2 dat die gemeente altyd 

moet help wanneer die een of ander nood ervaar word (Sutton, 2014:47). Die gemeente 

kan egter nie altyd help nie en dan beleef mense dit negatief, wat tot die ervaring van 

verwerping en verwonding kan lei. 

Sommige verwonding in die gemeente kom as gevolg van trots, gebroke verhoudinge of 

onafgehandelde seer van die verlede (Hillman, 2013:67). Wood (2003:12) noem dat ’n 

sekere woord of daad van iemand in die gemeente, baie keer verwonding wat lank gelede 

plaasgevind het, weer na vore kan bring. So 'n situasie sal verdere verwonding veroorsaak, 

omdat die seer van die verlede nie hanteer is nie. Hillman (2013:67) se mening is ook dat 

jonger gelowiges makliker verwond word, omdat hulle nog in baie areas geestelik moet 

groei. 

Die literatuur bevestig dat verwonding binne die gemeente op verskeie maniere deur 

verskeie lidmate in die gemeente plaasvind. Die empiriese navorsing het ook lig gewerp op 
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verdere oorsake van verwonding onder lidmate en die effek daarvan op die gemeente.  

 

3.8  DIE EFFEK VAN VERWONDING OP DIE GEMEENTE 

Soms gebeur dit dat lidmate se denke oor die gemeente verander nadat hul verwond is. 

Wesley (2011:39) noem dat hy altyd aan ’n gemeente gedink het as ’n plek van liefde – ‘n 

plek waar lidmate geestelik kan groei. Nadat hy egter binne die gemeente verwond is, is sy 

denke oor die gemeente verander na ’n plek waar demoniese magte teenwoordig kan 

wees.  

Wanneer ’n lidmaat iemand verwond, is dit die gemeente wat die prys betaal (Mitchell, 

2014:27). Volgens Watson-Jarvis en Bishop (2000:148) en Corprew-Boyd (2008:11), is 

lidmate geneig om negatiewe uitlatings teenoor die gemeente te maak wanneer verwonding 

of slegte gebeure in ’n gemeente plaasvind. Die navorser stem saam met Sutton (2014:40) 

dat daar dikwels vergeet word dat dit nie die gemeente is nie, maar die lidmate wat die 

verwonding veroorsaak het.     

Die afname in gemeentes se lidmaatskap kan dikwels toegeskryf word aan verwonding 

binne die gemeente. Volgens Brown (2005:6) en Smith (2011:109) voel die meeste 

verwondes nie veilig by die gemeente waar hulle verwond is nie en beëindig hulle eerder 

hul lidmaatskap. Verwondes soek soms ander gemeentes of trek terug in isolasie om 

sodoende probleme te vermy (Harden, 2010:1). Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon 

dat party respondente opgehou het om kerk toe te gaan, terwyl andere van gemeente 

verander het. Daar is ook respondente wat nie meer hulle bediening heelhartig uitleef nie. 

Hart (2010:38) noem dat verwonde lidmate versigtig sal wees om weer pastors of ander 

lidmate te vertrou. Verder is dit ook moontlik dat verwonding skeuringe in 'n gemeente kan 

veroorsaak – tot so ‘n mate dat lidmate apart begin eredienste hou (Kim, 2014:36; Mostert, 

2010:197). 

Die doeltreffendheid van ‘n gemeente kan negatief beïnvloed word indien die lidmaatgetalle 

verminder as gevolg van verwonding (vgl. Hillman, 2013:67). Lidmate wat gemeentes 

verlaat is dikwels diegene wat aktief in bedieninge soos musiek, berading, huisselle of in die 

alledaagse funksionering van die gemeente betrokke was (Bruchett, 2002:44; Hart, 

2010:42). Die kwalitatiewe navorsing het ook 'n geval aangedui waar 'n respondent genoem 

het dat hy byvoorbeeld vergaderings bywoon, maar nie meer sy opinie oor ’n saak gee nie. 

Daar was ook ander respondente wat in hul deelname en optrede in die gemeente, 

halfhartig betrokke geraak het. Die navorser stem saam met Watson-Jarvis en Bishop 

(2000:148) wat noem dat verwonding leemtes in sekere areas van die gemeente laat, wat 
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tot gevolg het dat bedieninge skade kan ly. 

Die gemeente se doeltreffendheid kan ook afneem as gevolg van lidmate se aandag wat 

verplaas word. Burchett (2002:43) noem dat lidmate se aandag van die koninkryk se sake 

verskuif kan word. Jeffress (2000:114) bevestig dit deur te noem dat lidmate so besig kan 

raak met omstandighede, soos onmin, dat energie ontbreek om nog met die belangrike 

dinge waarmee die gemeente moet besig wees, behulpsaam te wees. Die kwalitatiewe 

navorsing het egter nie direk getoon dat lidmate se aandag verplaas was nie, maar daar is 

wel gevind dat verwonde lidmate hulle dikwels besig hou met die verspreiding van hul 

negatiewe gesindhede onder ander lidmate. Dit kan veroorsaak dat sekere bedieninge in 

die gemeente nie die aandag ontvang wat dit behoort te kry nie en minder doeltreffend raak. 

Verwonding kan veroorsaak dat die eenheid in ’n gemeente versteur word. Die navorser 

stem saam met Schmidt (2011:438) en Jeffress (2000:114) dat onmin en verdeeldheid in 'n 

gemeente ’n hindernis vir die getuienis van gelowiges is. Mostert (2010:194) verduidelik dat 

die gemeente, na aanleiding van 2 Korintiërs 5:18-20, boodskappers van versoening is. Van 

der Borght (2010:53) noem dat verdeeldheid ook ’n struikelblok binne ’n breë gemeenskap 

kan wees. Die navorser stem saam met Duffey (1995:1) en Jeffress (2000:110), wat meld 

dat verdeeldheid veroorsaak dat die gemeente een ding kan verkondig – naamlik liefde, 

versoening en vrede – maar die teenoorgestelde uitleef. In Johannes 13:35 noem Christus 

dat die wêreld ’n dissipel van Christus sal onderskei as hulle liefde vir mekaar betoon. 

Volgens Pilgrim (1999:51) en Scobie (2003:427) beteken ŉ gebrek aan harmonie tussen 

gelowiges, dat gelowiges nie die opdrag om vir mekaar lief te wees, nakom nie.  

Verwonding kan ’n negatiewe effek op ’n gemeente hê. Die vraag is egter hoe 'n gemeente 

verwonding kan hanteer. 

 

3.9  DIE HANTERING VAN VERWONDING  

Dit wil voorkom asof talle pastors verwonding in hulle gemeentes ondoeltreffend hanteer. 'n 

Respondent het tydens die kwalitatiewe navorsing genoem dat die gemeente as sodanig 

onsensitief oor verwonding is. ’n Ander het genoem dat die gemeente verwonding en 

vergifnis baie oppervlakkig sien. Die leierskap is soms nie eens bewus van die verwonding 

binne ’n gemeente nie. Smith (2011:119) meen die probleem is dat leierskap baie keer kies 

om verwonding binne die gemeente te ignoreer. Die feit is egter dat verwonding in die 

meeste gemeentes voorkom en nie geïgnoreer kan word nie (Watson-Jarvis & Bishop, 

2000:149). 
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Gemeentes behoort onderrig te word oor hoe om verwonding te hanteer. Patton in Enright 

(1998:52) se opinie is egter dat lidmate nie geleer hoef te word oor vergifnis nie, maar self 

op hul eie ontdek wat vergifnis is. Dit blyk egter uit die kwalitatiewe navorsing dat die 

respondente 'n gebrek aan kennis oor vergifnis het. Die navorser stem daarom saam met 

Brown (2008:7) dat die gebrek aan onderrig oor vergifnis in sommige gemeentes ’n swak 

punt is. Watson-Jarvis en Bishop (2000:149) noem dat vergifnis onderrig tydens seminare, 

in preke en kleingroepe aangebied kan word. De Wit (2011:71) noem dat gebedsaksies en 

berading ook kan meehelp om verwonding te hanteer.  

’n Belangrike aspek van verwonding wat die gemeente moet aanspreek, behels vergifnis. 

Wanneer verwonding voorkom, beteken dit dat die gemeente ook verstaan wat vergifnis 

behels en waarom vergifnis belangrik is.  

 

3.10  WAT VERGIFNIS BEHELS 

Vergewensgesindheid behels die begeerte wat ’n persoon openbaar om vergifnis te bied vir 

`n wandaad wat teenoor hom of haar gepleeg is (Grisswold, 2007:1). Die navorser is van 

mening dat begrip oor die aard van vergifnis soms ontbreek en dat dit gevolglik belangrik is 

om eerstens te bepaal wat die eienskappe van vergifnis behels. 

 Skuld en boetedoening  

Een van die konsepte rakende vergifnis handel daaroor dat die aspek van skuld en 

boetedoening vir die wandaad aangespreek moet word (Van Zyl, 2013:17). Volgens 

Connelly (2005:26) is daar wanneer iemand teenoor ’n ander oortree, die verwagting van 

skuld wat betaal moet word of vergoeding of herstel wat moet geskied. Volgens DiMarco en 

DiMarco (2011:149) beteken vergifnis om die skuld van die ander vry te skeld en die 

individu se rekord skoon te maak asof die persoon nooit oortree het nie. Garrard en 

McNaughton (2014:21) noem dat daar egter sommige mense is, wat meen dat dit nie 

moontlik is om die rekord skoon te maak nie. Hulle mening is indien die rekord heeltemal 

skoongemaak word, beteken dit dat die situasie in geheel vergeet moet word asof niks 

gebeur het nie (Garrard & McNaughton, 2014:21). 'n Respondent het egter gemeen dat 

vergifnis verpligtend is, maar dat dit nie nodig is om te vergeet nie. Sy mening is dat dit reg 

is om die insident te oordink. Volgens Garrard en McNaughton (2014:21) is dit nie moontlik 

om 'n situasie heeltemal te vergeet nie, want 'n moeder kan byvoorbeeld nie vergeet van 

haar kind wat vermoor is nie. Die navorser stem saam met Garrard en McNaughton 

(2014:21) se stelling dat dit onmoontlik is om 'n wandaad soos moord te vergeet, maar voel 

dat dit wel moontlik is om skuld vry te skeld. 
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 Vergelding 

Wanneer iemand se skuld vrygeskeld word beteken dit dat die verwonde die reg op wraak 

en vergelding teen die oortreder prysgee (Ngulube, 2011:21; Philpott, 2014:401 & Kozak, 

2005:4). Bekerman en Zembylas (2014:167) se mening is egter dat 'n slagoffer wraak en 

vergelding moet neem om selfwaarde te behou. Nietzsche (soos aangehaal deur Kurtines 

et al., 2014:133) verduidelik dat as die slagoffer nie wraak neem nie, dit 'n aanduiding is dat 

die oortreder nie waardig van respek is nie en dat hy of sy nie ernstig opgeneem word nie. 

Die navorser stem egter saam met Kurtines et al. (2014:133) se teenargument dat vergifnis 

juis liefde betoon wat respek verleen om te wys dat iemand waarde het. North (soos 

aangehaal deur Stampler, 2007:3) gee `n definisie oor vergifnis vanuit die sielkunde wat 

hierdie standpunt bevestig, naamlik dat die slagoffer nie sy reg om wraak te neem ontken 

nie, maar dat hy eerder wraak oorkom deur liefde en barmhartigheid te bewys teenoor die 

oortreder.  

 Vergifnis gelykstaande aan liefde  

Vergifnis is gelykstaande aan liefde wat aan ander gebied word, omdat dit verniet ontvang 

word (Denton, 2011:3; Koekemoer, 2011:91; Pritchard, 2007:9; Szablowinski, 2012:687). 

Om dit te verstaan vereis begrip van Christus se kruisdood. Die Skrif verklaar dat die loon 

van die sonde die dood is (Rom 6:23). Volgens Bray (2009:51) beteken dit dat ‘n mens vir 

enige oortreding die dood verdien. Die straf van die sonde, wat op die mens rus, is deur 

Christus gedra (2 Kor 5:21). Bray (2009:227) verduidelik dat dit beteken dat God die sonde 

van die mensdom op Christus, wat geen sonde geken het nie, geplaas het om sodoende vir 

die mens se skuld te betaal. Christus het dus vir die oortredinge betaal sodat die mensdom 

vergifnis kon ontvang. Op grond hiervan meld Worthington (2003:20) dat vergifnis 'n 

geskenk is. Ransley en Spy (2004:15) noem dat hierdie aksie, waar God vergifnis vryelik 

bewerkstellig het, God se liefde vir die mensdom toon. Worthington (2003:22) meen egter 

hoewel vergifnis die betoning van liefde teenoor die oortreder is, bewys dit geen liefde vir 

die slagoffer nie. Gevolglik huldig sommige die siening dat iemand nie 'n ander hoef te 

vergewe nie, want die slagoffer is verwond en beleef die seer terwyl die oortreder vry 

wegstap (Worthington, 2003:22).  

Die navorser glo egter dat liefde en vergifnis nie twee losstaande konsepte is nie. Die 

navorser se mening is verder dat om vergifnis vir ander te bied ook liefde vir jouself bewys.  

Allers en Smit (2010:25) noem dat die vryskelding van skuld teenoor die oortreder 'n 

bevrydende effek het deurdat dit die verwonde genees van die seer wat deur die oortreding 

veroorsaak is. Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon dat vergifnis genesing vir die 
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verwonde bewerkstellig. Dit is egter vir die meeste slagoffers moeilik om te vergewe, al is 

dit ’n opdrag van God (Mintle, 2002:89). Met die kwalitatiewe navorsing het 'n respondent 

ook genoem dat as 'n verwonde God se vergifnis vir homself besef, dit die betrokke 

persoon kan aanspoor om andere te vergewe. 

 Bybelse opdrag  

God se vergifnis wat uit liefde gebied word, is 'n model vir vergifnis tussen mense (Sadiku, 

2013:75). God se wil is om die mens te vergewe en ook dat mense mekaar moet vergewe. 

In dié verband noem Keener (1999:222) en Smith (2001:17) dat die mens God se vergifnis 

beleef, en dat dit 'n motivering behoort te wees om ander te vergewe. Daar behoort 'n 

bereidwilligheid te wees om God se model van vergifnis na te volg (Grisswold, 2007:1). 

Smith (2001:17) noem dat indien iemand se wil in ooreenstemming is met dié van God, hy 

of sy ander sal vergewe. Party individue se mening is egter dat vergifnis nie afgedwing 

moet word nie, maar dat dit ‘n persoonlike keuse moet wees of hulle wil of nie wil vergewe 

nie (Bekerman & Zembylas, 2014:166). Die navorser is van mening dat dit God se wil vir die 

mens is om ander te vergewe (Kol 3:14; Mat 6:14). Respondente het ook genoem dat 'n 

mens ander moet vergewe. Die navorser glo indien gelowiges nie ander vergewe nie, kan 

die gemeente 'n beeld uitdra dat God ook nie bereid is om oortredinge te vergewe nie.  

Die uitvoer van die Bybelse opdrag ten opsigte van vergifnis vereis wel 'n doelbewuste 

keuse aan die kant van die individu wat verwond is (Eyre, 1999:26). Smith (2001:17) noem 

dat die mens nie met ’n vergewensgesindheid gebore word nie. Hy moet ’n begeerte 

ontwikkel en ’n keuse maak om te vergewe (Walsh, 2003:204). Kozak (2005:2) skryf dat 

vergifnis makliker raak hoe meer dit aan ander gebied word. Sy mening is dat dit net soos 

spiere is wat deur oefening sterker gemaak word (Kozak, 2005:2). Die navorser stem saam 

met Eyre (1999:26) dat die keuse om te vergewe eers tot stand kom wanneer daar 'n 

bereidwilligheid tot gehoorsaamheid bestaan.   

Vergifnis word bemoeilik as gevolg van wanpersepsies daaroor. Met die kwalitatiewe 

navorsing het die navorser gevind dat sommige respondente persoonlike probleme 

ondervind weens die konsep van vergifnis. Dit het daartoe aanleiding gegee dat party 

respondente gesukkel of geweier het om vergifnis te verleen. Dit is gevolglik noodsaaklik 

om te bepaal watter wanpersepsies ten opsigte van vergifnis bestaan.  

 

3.11  WANPERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN VERGIFNIS  

In sy navorsing verwys De Moss (2008:148) na 'n belangrike saak ten opsigte van vergifnis,  
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naamlik die invloed van wanpersepsies. Sommige mense dink dat die Here nie bereid sal 

wees om alle oortredinge te vergewe nie of dat om ander te vergewe omstandighede beter 

sal maak. Só dink sommige byvoorbeeld dat vergifnis beteken om die wandaad te 

verskoon, te vergeet of te ontken en dat vergifnis hoofsaaklik ten belang van die oortreder 

verleen word (McCullough et al., 2000:302).  

Dit is belangrik dat daar begrip sal wees oor die mees algemene wanpersepsies. Sodoende 

kan beter begrip van die betekenis en gevolge van vergifnis verkry word.  

 

3.11.1  Die Here vergewe nie alle oortredinge nie 

Oor die algemeen is daar sommige verwondes wat meen dat daar sekere oortredinge is wat 

God nie sal vergewe nie (DiMacro & DiMacro, 2011:143). Dit is egter 'n wanpersepsie, 

aangesien die Here bereid is om alle oortredinge te vergewe. Die rede vir hierdie siening, is 

omdat sommige oortredinge groter as ander beskou word. Pawson (2015:g.pag) se mening 

is egter dat geen oortreding groter is as 'n ander nie. Hy staaf sy siening met Jakobus 2:8, 

wat meld dat indien iemand in een opsig van die wet oortree, so iemand skuldig is aan 

oortreding van die hele wet. Pawson (2015:g.pag) impliseer dat alle oortredinge van die wet 

ongehoorsaamheid aan God is. Verder beskryf die Bybel oortredinge van sommige Bybelse 

figure wat deur talle lesers as onvergeeflik beskou word (DiMarco & DiMarco, 2011:144). 

Dawid het byvoorbeeld egbreuk en indirek moord gepleeg en Paulus was as ’n groot 

oortreder beskou wat die Here vervolg het (2 Samuel 11; 1 Korinthiërs 15:9; 1 Timoteus 

1:15-16). Psalm 51 en Handelinge 9 meld dat die Here beide Dawid en Paulus vergewe het 

(DiMarco & DiMarco, 2011:144).  

Die alombekende idioom “vergewe en vergeet” word gereeld aan vergifnis gekoppel. Dit 

bring mee dat die foutiewe konsep van “vergewe en vergeet” `n inslag in mense se 

gedagtes gevind het. 

 

3.11.2  Vergewe en vergeet     

Oor die algemeen word daar geredeneer dat om te vergewe beteken ook dat die verwonde 

die situasie moet vergeet (De Moss, 2008:149). Dit beteken dat iemand wat vergewe het, 

nooit weer aan die omstandighede wat tot verwonding gelei het, of die verwonding self, sal 

dink nie. Die navorser meen dat hierdie wanpersepsie moontlik onstaan deur die verwysing 

in Hebreërs 10:17 wat meld dat die Here nie meer aan oortredinge sal dink nadat Hy dit  
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vergewe het nie (Heb 10:17).  

Die feit dat die Here oortredinge vergewe en nie daaraan dink nie beteken nie noodwendig 

dat oortredinge tussen mense vergeet word nie. Zembylas en Bekerman (2012:100) noem 

dat die Here vergewe en oortredinge verwyder, maar dit is nie dat die situasie heeltemal 

vergeet kan word nie. God is in staat om die situasie te herroep, maar nadat vergifnis 

geskenk is, haal Hy dit nooit weer aan nie. Griffen (2003:173) meld dat die menslike brein 

so ontwikkel is dat dit situasies wat in die lewe gebeur herroep en daarom is dit onmoontlik 

om alles wat gebeur het, heeltemal te vergeet. Die onvermoë om onder normale 

omstandighede te vergeet vind weerklank in die siening wat sê dat vergifnis nie 

gelykstaande aan vergeet is nie (Konstan, 2010:6). 

Die begrip van “vergewe en vergeet” moet reg verstaan word. “Om te vergeet” beteken om 

'n situasie wat gebeur het nie te kan onthou nie (Griffen, 2003:174). Volgens Griffen 

(2003:174) beteken “om te onthou” om dinge in herinnering te roep en dus daaraan te dink. 

Nêrens in die Skrif kan gevind word dat God oortredinge wat vergewe is vergeet nie, en dus 

nie kan onthou nie. Dit is wel so dat wanneer vergifnis verleen word, die Here nie meer 

daaraan dink nie en dit nie toereken nie (Heb 10:17; 2 Kor 5:19; Smit, 2008:242).  Smit 

(2008:242) is van mening dat die Here 'n keuse maak om nie aan die oortredinge te dink 

nie, alhoewel Hy daartoe in staat is om dit in herinnering te roep. Om te vergewe beteken 

dus nie dat die situasie wat gebeur het heeltemal uit ’n mens se geheue verwyder word nie, 

maar dat deel van die proses van vergifnis 'n besluit is om nie meer daaroor te tob nie 

(Dayton, 2003:2). Een van die respondente van die kwalitatiewe navorsing het ook verskil 

oor die mening van vergewe en vergeet. Sy persepsie is dat jy kan vergewe en steeds 

gedagtes rondom die gebeure koester.  

 

3.11.3  Vergifnis as swakheid  

Sommige mense glo dat om ander te vergewe 'n swakheid is (Bekerman & Zembylas, 

2014:166; Garrad & Naughton, 2014:24;). De Gruchy (soos aangehaal deur Bekerman & 

Zembylas, 2014:166) se mening is dat slagoffers swak is indien hulle nie wraak neem nie. 

Sy mening is verder dat vergifnis die slagoffers kan manipuleer om regstappe te vermy. Die 

seining van Nietzsche in Kurtines et al. (2014:131) stem ooreen met dié van De Gruchy 

(2014:166) wanneer hy noem dat vergifnis tot gevolg het dat mense nie 'n regverdige 

uitspraak teenoor die oortreder maak nie. Ander is egter van mening dat vergifnis nie gesien 

moet word as 'n swakheid nie, want dit is 'n moeilike stryd om ander te vergewe (Kurtines et 

al., 2014:131). Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon dat sommige 'n worstelstryd 
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beleef het om vergifnis te verleen. Worthington (2003:21) en Enright (1998:49) stem saam 

dat vergifnis glad nie 'n lafhartige aksie is nie, maar eintlik een wat moed verg.  

Aandag moet ook gegee word aan die siening dat vergifnis die wandaad verskoon asof dit 

nie plaasgevind het nie. 

 

3.11.4  Vergifnis verskoon die wandaad   

Alhoewel daar nie met die kwalitatiewe navorsing direk genoem is dat vergifnis die 

wandaad verskoon nie, kom dié siening in die literatuur voor (Walsh, 2003:203; Zembylas & 

Bekerman, 2012:100). Die siening dat vergifnis die wandaad goedkeur maak dat verwonde 

persone kan dink dat vergifnis verhoed dat geregtigheid sal geskied en oortreders nie die 

regmatige straf vir hulle wandade sal ontvang nie (Lamb & Murphy, 2002:4; Maalouf, 

2005:17). So is daar volgens Enright (1998:48) verwondes wat vrees om te vergewe, omdat 

hulle dink dit beteken dat almal in die tronke vrygelaat moet word. Party redeneer dat indien 

'n ander vergewe word, die motivering om byvoorbeeld  kriminele aan die kaak te stel, 

afneem (Worthington, 2003:20).  

Om vergifnis te verleen beteken egter nie dat die wandaad aanvaar of goedgekeur word nie 

(Casarjian, 1992:13; Dayton, 2003:2; Denton, 2011:3; Seale, 2007:116; Szablowinski, 

2012:680). Jankelevitch (2005:170) verduidelik dat vergifnis slegs verleen kan word nadat 

daar ’n wandaad plaasgevind het. Enright en North (1998:108) en Dayton (2003:2) bevestig 

dat vergifnis nie die ontkenning van die wandaad is nie, maar die erkenning dat herstel in 'n 

verhouding benodig word. 

Philpott (2013:403) noem dat vergifnis nie regverdiging is nie. Al word vergifnis verleen, 

moet oortreders steeds die gevolge van hulle oortreding dra (Philpott, 2013:403). Philpott 

(2013:403) beaam Worthington (2003:20) se siening deur te noem dat 'n moordenaar 

byvoorbeeld gestraf moet word vir die oortreding. Bekerman en Zembylas (2014:166) noem 

dat vergifnis nie die wandaad goedpraat nie en ook nie die standaarde van geregtigheid 

verminder nie. Vergifnis kan verleen word terwyl die gereg nog steeds geskied. 

 

3.11.5  Vergifnis en verbeterde omstandighede in die toekoms 

Talle verwondes verwag dat die verlening van vergifnis noodwendig omstandighede in die 

toekoms sal verbeter (DeMoss, 2008:150). Volgens Dayton (2003:2) waarborg die verlening 

van vergifnis nie die herstel van ’n verhouding of die terugkeer na 'n situasie soos dit in die 

verlede was nie. Indien iemand ’n ander vergewe, bestaan die moontlikheid dat die 
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verhouding beëindig kan word – veral in die geval van ernstige oortredings. Casarjian 

(1992:13) noem dat vergifnis nie beteken dat die oortreder se gedrag noodwendig sal 

verander nie. Die meeste respondente het nie teruggekeer na die gemeente waar hulle 

verwond is nie. Vergifnis is dus nie ’n versekering dat omstandighede in die toekoms sal 

verbeter nie. 

Die wanpersepsie dat vergifnis omstandighede verbeter kan mense aanspoor om te 

vergewe. In die geval waar die verhoudinge nie herstel nie, of die omstandighede nie 

verander nie, kan dit dan moontlik verdere verwonding teweegbring. 'n Verdere 

wanpersepsie bestaan dat 'n verwonde vergewe ter wille van die oortreder. 

 

3.11.6  Die teikengroep met vergifnis   

Volgens Dayton (2003:2) bestaan die wanpersepsie dat vergifnis ter wille van die oortreder 

verleen word. ‘n Mens besef egter nie altyd dat vergifnis juis die slagoffer tot voordeel strek 

nie. Dye (2007:72) noem dat dit waar is dat vergifnis nie verdien word nie, maar vergifnis 

moet gebied word ter wille van die slagoffer. Walsh (2003:203) voer in dié verband aan dat 

iemand met onvergewensgesindheid negatiewe emosionele, geestelike en/of liggaamlike 

gevolge kan ondervind (Walsh, 2003:203). Vergifnis vrywaar dus die slagoffer van die 

negatiewe gevolge van onvergewensgesindheid. Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon 

dat respondente geestelik, emosioneel en fisiek genees is nadat hulle vergewe het. Volgens 

Dayton (2003:2) is die fokus van vergifnis gevolglik die slagoffer en nie soseer die oortreder 

nie. 

'n Gebrek aan insig oor die voordele van vergifnis sal meebring dat verwondes nie wil 

vergewe nie, en dat hulle onvergewensgesindheid sal moet hanteer.  

 

3.12  GEVOLGE VAN ONVERGEWENSGESINDHEID 

Begrip vir die gevolge van onvergewensgesindheid vereis dat daar eers bepaal moet word 

wat onvergewensgesindheid is. Volgens DiMarco en DiMarco (2011:135) is onverge-

wensgesindheid die onvermoë om vergifnis aan ander te bied. Imoniruwe (2012:50) bied `n 

ander perspektief deur te noem dat die verwonde party weier om die verkeerde van ’n 

ander te verskoon.  

Onvergewensgesindheid kan negatiewe gevolge meebring. Pritchard (2007:80) en Overly 

(2010:90) gebruik die beeld dat onvergewensgesindheid gesien moet word as om gif te  



68 

 

drink en te hoop iemand anders sterf. Volgens Seale (2007:134) bestaan die foutiewe 

persepsie dat indien vergifnis nie aan die oortreder gebied word nie, die oortreder daardeur 

sal ly. Seal (2007:134) noem 'n geval waar 'n verwonde geredeneer het dat sy 

onvergewensgesindheid die oortreder kan help om te stop om wandade te doen, omdat 

sommige mense nie van die idee hou dat ander hulle nie vergewe nie (Worthington, 

2003:20). Maalouf (2005:17) noem dat daar egter gevra moet word wie werklik by vergifnis 

baat vind: die oortreder of die slagoffer? Om hierdie vraag te beantwoord, stem die 

navorser saam met Van Niekerk (2000:21), wat noem dat die party wat nie vergewe nie, 

soms meer ly as die oortreder. Worthington (2003:22) noem dat die oortreder nie verwond 

kan word deur nie te vergewe nie, maar dat dit juis die slagoffer is wat slegter daaraan toe 

is. Die empiriese navorsing het ook getoon dat onvergewensgesindheid negatiewe fisieke, 

geestelike, emosionele en/of sosiale invloede op verwonde mense het. DeMoss (2008:150) 

bevestig dat die negatiewe gevolge in die lewens van mense wat nie vergewe nie, nie weg 

geredeneer kan word nie. 

Die literatuurstudie dui sekere negatiewe gevolge aan. 

 

3.12.1  Negatiewe emosies 

Meyer (2007:10) noem dat onvergewensgesindheid ’n stryd in mense se emosies kan 

veroorsaak, net soos in Matteüs 18:34, waar die dienskneg gemartel is toe ’n ander 

dienskneg nie vrygespreek is nie. Daar is verskeie negatiewe emosies wat die situasie van 

onvergewensgesindheid ook kan vererger. Sommige navorsers noem dat 

onvergewensgesindheid emosies van haat, jaloesie, aggressie, wraak, bitterheid, woede en 

ander negatiewe gevolge vir die individu inhou (Boonyarit et al., 2013:320; Burke, 2011:52; 

Casarjian, 1992:15; Griswold, 2007:38; Smit 1994:8; Van Niekerk, 2000:21;). Negatiewe 

emosies kan die verwonde se gestel, persoonlikheid, gesindheid, optrede, woorde en 

perspektief beïnvloed, wat ’n verdere negatiewe invloed op verhoudinge tot gevolg kan hê 

(DiMarco & DiMarco, 2011:135; Meyer, 2007:23).  

Hierdie negatiewe emosies kan ook ’n effek op fisieke gesondheid hê (Seedall et al., 

2014:128; Van Niekerk, 2000:21).  

 

3.12.2  Fisieke gesondheid 

Onvergewensgesindheid kan soms tot fisieke ongesteldhede lei (Maartens; 2007:23; & 

Mintle, 2002:63;). Beroerte, hoë bloeddruk, maagkanker, breinkanker, diabetes, arteritis en 
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’n verlaagde immuunsisteem kan aan onder andere onvergewensgesindheid toegeskryf 

word (Marais, 2012; Van Niekerk, 2000:23). Verder kan onvergewensgesindheid ’n 

verwonde se fisieke energie verminder weens die emosionele gevolge se invloed op die 

liggaam. Colbert (2007:237) noem dat angs en spanning byvoorbeeld die liggaam 

benadeel.  

Die fisieke gevolge van onvergewensgesindheid kan verder 'n effek hê op die mens se 

alledaagse lewe. 

 

3.12.3  Die invloed op die alledaagse lewe 

Onvergewensgesindheid kan ook ’n negatiewe invloed op die alledaagse lewe hê (Van 

Niekerk, 2000:24). Volgens DiMarco en DiMarco (2011:135) kan dit die gedagtes beïnvloed, 

wat veroorsaak dat ‘n mens sukkel om te konsentreer en om besluite te neem. Verder kan 

dit gedurige moegheid veroorsaak, as gevolg van ‘n gebrek aan slaap weens gedagtes wat 

nie afgeskakel word nie (Pritchard, 2007:80). Volgens Imoniruwe (2012:12) en Van Niekerk 

(2000:24) veroorsaak die situasies soos deur DiMarco & DiMarco en Pritchard beskryf, dat 

dit moeiliker raak om probleme en alledaagse take te hanteer. Pritchard (2007:80) noem dat 

dit verder daartoe bydra dat ‘n mens se produktiwiteit afneem. Een respondent het genoem 

dat onvergewensgesindheid 'n demper op 'n persoon se lewe kan plaas. 'n Ander het 

gevoel dat elke tree wat hy vorentoe gegee het, na twee tree agteruit gelei het. Vanuit die 

kwalitatiewe data blyk dit dat onvergewensgesindheid 'n lidmaat in 'n gemeente beïnvloed 

om minder deel te neem in bedieninge en gemeente-aktiwiteite.  

Sommige verwondes sal eerder moed opgee, in plaas daarvan om die Here vir vrymaking 

te vra (Hillman, 2013:67). Sutton (2014:40) voer aan dat verwondes opgee omdat hulle 

vertroue en vrede in die Here en in die gemeente verloor, veral indien iemand in die 

gemeente verwond is. Gevolglik sal sommige slagoffers hulle eerder in isolasie onttrek 

(Wood, 2003:10). Indien hierdie situasies vir ’n lang tydperk voortduur, tree depressie in 

(Van Niekerk, 2000:24). 

 

3.12.4  Depressie 

Onvergewensgesindheid kan tot verskillende grade van depressie lei (Imoniruwe, 2012; 

Van Niekerk, 2000:24). Volgens De Villiers (2011) is depressie die afname aan 

lewensvreugde en emosionele, fisieke en verstandelike kragte. Wood (2003:10) noem dat 

depressie kan intree wanneer mense herhaaldelik die onreg wat aan hulle gedoen is, 



70 

 

bedink. Dit bring dikwels spanning en slapeloosheid. Verder kan verwerping en 

skuldgevoelens beleef word, wat ook tot depressie lei. Hierdie depressie kan volgens 

Imoniruwe (2012), Seale (2007:148) en Wood (2003:10) met tye so erg word dat dit 

gepaard gaan met selfmoordgedagtes en selfs tot selfmoord of moord lei.  

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat sekere respondente met hul gedagtes ten opsigte 

van die verwonding gesukkel het, hul blydskap in die lewe verloor het, hulself bejammer het 

en ook depressief geraak het. Volgens die navorser kan depressie veroorsaak dat lidmate 

op hulself gefokus raak en nie meer hul deel in die gemeente bydra nie. Dit kan verder 

veroorsaak dat bedieninge benadeel word, omdat minder mense beskikbaar is om te help 

en verwondes se gedagtes eerder by hul pyn as by die bediening is. Daarom is dit volgens 

Seale (2007:134) belangrik dat verwondes woede en skuldgevoelens moet verwerk en by ’n 

punt moet kom om te vergewe om die depressie te oorkom.   

Al die bogenoemde omstandighede kan veroorsaak dat verwondes in isolasie begin leef en 

dat hul geestelike lewe nadelig beïnvloed word.  

 

3.12.5  Isolasie  

Isolasie van ander weens onvergewensgesindheid kan 'n verwonde se geestelike lewe 

benadeel. Jeffress (2013:114) verwys na twee gelowiges wat in ’n argument met mekaar 

betrokke geraak het. Die gevolge van die argument was dat een van die partye opgehou 

het om kerk by te woon en in geestelike isolasie begin lewe het. Daar was ook 'n 

respondent wat haarself van ander onttrek het. Diegene wat in isolasie lewe, ontvang geen 

ondersteuning van die gemeente nie. Prediker 4:9-10 verklaar “twee is beter as een…want 

as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weë die een wat val sonder dat daar ’n tweede 

is om hom op te tel”. Volgens Bicksler (2005:78) se interpretasie van hierdie Skrifgedeelte 

sal lidmate wat mekaar ondersteun beter weerstand teen lewenssituasies kan bied. Dit 

impliseer dat gelowiges wat in isolasie funksioneer, nie hierdie ondersteuning geniet nie 

(Smit, 2013:139). Brown (2005:6) noem dat isolasie 'n negatiewe effek op geestelike groei 

het aangesien so iemand nie aan die onderrig in die gemeente blootgestel word nie. Die 

gevolg van isolasie is dus 'n gebrek aan ondersteuning deur medegelowiges asook 'n 

gebrek aan geestelike groei.  

Onvergewensgesindheid benadeel gelowiges se geestelike lewe in areas van geestelike 

groei, ingesteldheid teenoor die Here en gebedsbeantwoording (Craig, 2009:138; Van 

Nierkerk, 2000:24). Die kwalitatiewe navorsing bevestig dat dit 'n negatiewe invloed op 

lidmate se geestelike lewe het. Een respondent het genoem dat onvergewensgesindheid 'n 
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mens geestelik siek maak. Volgens Marais (2012) bedroef onvergewensgesindheid ook die 

Heilige Gees. Onvergewensgesind het ’n invloed op ‘n gelowige se geestelike lewe, wat 'n 

effek op geestelike groei het. 

 

3.12.5.1  Geestelike groei 

Geestelike groei is die proses om as Christen geestelik meer volwasse te word (Boateng, 

2010:45). Craig (2009:138) noem dat onvergewensgesindheid veroorsaak dat verwondes 

se gedagtes die meeste van die tyd op die insident wat die verwonding veroorsaak het, 

sentreer. Volgens Burke (2011:50) en Van Nierkerk (2000:24) dreineer dit die mens 

geestelik en veroorsaak dit verder dat konsentrasie om byvoorbeeld te bid en die Skrif te 

bestudeer, ontbreek. 'n Respondent het bevestig dat dit moeilik was om tyd met die Skrif en 

in gebed te spandeer. Sodoende veroorsaak onvergewensgesindheid ’n hindernis in 

geestelike groei. 

Een van die redes waarom onvergewensgesindheid geestelike groei verhinder, is omdat 

onvergewensgesindheid ook 'n negatiewe effek op 'n gelowige se ingesteldheid teenoor die 

Here het. 

 

3.12.5.2  Ingesteldheid teenoor die Here 

’n Gebrek aan geestelike groei het 'n direkte verband met 'n gelowige se ingesteldheid 

teenoor die Here (Van Niekerk, 2000:24). 'n Aspek wat hierdie ingesteldheid benadeel, is 

dat hulle soms die Here blameer vir ander se wangedrag. Sulke mense raak dan kwaad en 

bitter teenoor die Here, omdat hulle glo die wandaad is God se skuld, terwyl, volgens Craig 

(2009:138) God niks verkeerds gedoen het nie. Daar was ook respondente wat in die 

kwalitatiewe navorsing genoem het dat hulle kwaad was vir die Here, en ’n wrok teen Hom 

begin koester het. Verder het sommiges begin twyfel in die Here se liefde. Van Nierkerk  

 

(2000:24) noem dat dit die rede is waarom verwondes soms geloof in die Here verloor en 

selfs begin om die Here te verwerp, terwyl God niks verkeerd gedoen het nie. Die navorser 

is van mening dat indien lidmate die Here begin verwerp, daar 'n moontlikheid is dat getalle 

in 'n gemeente kan afneem.  

Verder lei gelowiges se ingesteldheid teenoor die Here skade, omdat vergifnis ’n opdrag 

van die Here is (Pritchard, 2007:79). Mintle (2002:89) noem dat indien iemand nie die Here 

se opdrag uitvoer nie, so ’n gelowige teen God oortree, wat 'n hindernis tussen die gelowige 
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en die Here bring. Een van die aspekte waar verwondes 'n hindernis met die Here beleef, is 

in hul gebedslewe (Pritchard, 2007:79). 

 

3.12.5.3  Invloed op die verwonde se gebedslewe 

Pritchard (2007:79) noem dat onvergewensgesindheid meebring dat die Here nie die 

gelowige se gebede beantwoord nie. Jesaja 59:1-2 meld dat oortredinge die rede is 

waarom die Here nie optree wanneer iemand bid nie. Turner (2008:184) beaam ook dat ‘n 

gebrek aan vergifnis beteken dat God nie diegene se gebede verhoor nie, en dat hulle 

gevolglik nie op God se hulp kan staatmaak nie. 'n Gemeente is afhanklik van die hulp van 

die Here en van gebede. Die navorser is van mening dat 'n gemeente negatief beïnvloed 

kan word indien daar geen gebedsverhoring plaasvind nie. Gelowiges moet dus vergewe, 

sodat die Here hulle gebede kan beantwoord en sodat daar groei binne 'n gemeente kan 

plaasvind. 

Behalwe dat onvergewensgesindheid 'n struikelblok in 'n gelowige se gebedslewe is, 

veroorsaak dit ook dat die Heilige Gees bedroef word. 

 

3.12.5.4  Die Heilige Gees word bedroef 

Alhoewel kwalitatiewe navorsing niks uitgewys het dat onvergewensgesindheid die Heilige 

Gees bedroef nie, noem Craig (2009:137) wel dat dit die Gees van God bedroef. Die Here 

verwag dat Christene mekaar moet vergewe. Volgens Pritchard (2007:79) word die Heilige 

Gees bedroef wanneer daar ‘n gebrek aan vergifnis is, omdat daar nie na die stem van die 

Here geluister word nie. Burke (2011:50) noem dat die gevolg daarvan is dat die Heilige 

Gees minder werksaam is in die spesifieke gelowige se lewe en dat hulle minder die stem 

van die Here sal waarneem. Die navorser se mening is dat die gevolge binne die gemeente 

daarin lê dat lidmate nie die Here se wil vir hulle binne gemeenteverband sal kan onderskei 

nie. Dit kan tot gevolg hê dat sommiges hul taak in die gemeente versaak wat seën van 

ander lidmate in die gemeente kan weerhou.  

Onvergewensgesindheid beïnvloed gelowiges se geestelike lewe in die areas van 

geestelike groei, ingesteldheid teenoor die Here, gebedsverhoring asook die betrokkenheid 

van die Heilige Gees. Behalwe in lidmate se geestelike lewe het onvergewensgesindheid 

ook ’n uitwerking op verhoudinge tussen mense. 
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3.12.6  Verhoudinge  

Onvergewensgesindheid beïnvloed verhoudinge (Pritchard, 2007:80). Verskillende 

verskynsels soos stilstuipe, vermyding van konflik, verwyte, skending van karakter, 

wantroue en ondermyning van ander kan aangetref word tussen lidmate waar vergifnis 

ontbreek (Imoniruwe, 2012:13; Klara, 2007:145; Smit, 1994:42; Van Niekerk, 2000:24-25). 

'n Respondent het onvergewensgesindheid met kanker vergelyk wat verhoudinge verteer. 

Volgens Johnson (2013:1) kan sommige lidmate ophou om onderdanig aan gesagsfigure te 

wees, veral wanneer ’n leier die oorsaak van die verwonding is. Dit kan, volgens die 

navorser, tot gevolg hê dat 'n gesindheid van opstandigheid en verdeeldheid in die 

gemeente ontstaan. Dít kan weer op sy beurt ander lidmate verwond. Dié situasie het by 'n 

respondent voorgekom wat dubbelhartig geraak het in sy deelname en nie meer sy mening 

in vergaderings gegee het nie. 

Verder noem Maartens (2007:23) dat selfregverdiging aangetref kan word, omdat gelowiges 

blaam verskuif en ander kritiseer. Dit kan verdere verwonding in die gemeente veroorsaak, 

en sodoende die effektiewe funksionering van die gemeente benadeel. Die situasie het by 

respondente voorgekom wat verwond is, omdat gemeenteleiers hulself regverdig het en 

nooit waardering uitgespreek het nie. 

Smit (1994:33) bevestig dat onvergewensgesindheid gebroke verhoudinge kan veroorsaak 

en daartoe kan lei dat sommige verhoudinge heeltemal tot niet kan gaan. Die effek hiervan 

kan 'n steuring in die eenheid binne die gemeente veroorsaak. Behalwe vir die invloed wat 

vergifnis op verhoudinge kan meebring, is daar ook gevolge waarna die Bybel verwys 

wanneer iemand nie bereid is om ander te vergewe nie. 

 

3.12.7  Onvergewensgesindheid beïnvloed God se vergifnis 

Christus het in Matteüs 6:13-15 genoem dat vergifnis slegs gebied sal word aan iemand wat 

bereid is om ander te vergewe. Die literatuur beaam Christus se woorde en Keener  

(1999:222) noem dat die Jode hierdie seining ook gehandhaaf het. Verder verwys Matteüs 

18:23-35 na die onvergewensgesinde dienskneg. Volgens Beidy en Eddy (2006:108) 

illustreer hierdie gelykenis in Matteüs 18:23-35 ook duidelik dat iemand nie vergifnis kan  

ontvang indien die individu nie bereid is om ander te vergewe nie. 'n Respondent het ook 

dieselfde stelling gemaak dat jy nie God se vergifnis kan verwag, indien jy nie self bereid is 

om ander te vergewe nie. 
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Die literatuur noem dat daar implikasies is wanneer geen vergifnis van God ontvang word 

nie (Marais, 2013.; Volschenk, 2001:317). Volgens Craig (2009:137) beteken dit dat iemand 

die gevolge van onvergewensgesindheid sal dra, met die gevolg dat diegene self  hul skuld 

moet dra. Indien iemand sy eie skuld moet dra beteken dit, volgens Volschenk (2001:317), 

dat só iemand in die hiernamaals geoordeel sal word en die ewigheid nie in die hemel sal 

spandeer nie. Daar is ander teoloë wat van mening is dat as gevolg van 

onvergewensgesindheid en dus geen vergifnis van God nie, diegene nie die hemel kan 

beërwe nie (Schottroff, 2006:202; Shoemaker, 2011:253; Stanley, 2007:118 & Tondo, 

2008:248). Sommige teoloë stem nie saam met so 'n siening nie. Hulle is eerder van 

mening dat 'n gelowige die ewige lewe sal beërwe, maar dat 'n onvergewensgesinde 'n 

moeilike tyd op aarde sal beleef, net soos die onvergewensgesinde dienskneg in Matteüs 

18 (Kendall, 2006:159; Lucado, 2007:32; Sande, 2004:303). Kendall (2006:159) is van 

mening dat indien verlossing afhanklik is van mense se vergifnis vir ander, dat verlossing 

dan deur werke verdien word. Gevolglik kan gelowiges wat Christus aanvaar het, maar nie 

iemand anders wil vergewe nie, nie hulle verlossing verloor nie (Kendall, 2006:159). Love 

(2014:72) se mening is dat gelowiges juis vergewe omdat hulle vergifnis ontvang het. 

Alhoewel almal nie saamstem oor die effek van onvergewensgesindheid op die ewigheid 

nie, stem almal saam dat daar wel 'n negatiewe gevolg is vir onvergewensgesindheid.  

Nadat daar bepaal is dat onvergewensgesindheid negatiewe gevolge kan meebring, sal 

daar nou ondersoek ingestel word na die voordele van vergewensgesindheid. 

 

3.13  GEVOLGE VAN DIE VERLENING VAN VERGIFNIS 

Die verlening van vergifnis het, net soos onvergewensgesindheid, bepaalde gevolge. 

Enright (2001:45) noem dat insig in die gevolge begrip bring vir die noodsaaklikheid van 

vergifnis. Daarom is dit ook belangrik om te bepaal wat die gevolge van vergifnis is. 

 

Die navorser stem saam met Dye (2007:72) en Denton (2011:2) dat vergifnis verseker dat 

mense wat gebroke is, in totaliteit genees kan word. Enright (2001:45) en McCullough et al. 

(2000:302) bevestig dit deur te noem dat vergifnis die gelowige se denke, emosies, gedrag, 

motiewe, optrede, gesondheid en ingesteldheid teenoor die Here en andere aanraak. 

Ngulube (2011:21) en Meyer (2008:103) wys ook daarop dat genesing kan volg nadat ’n 

persoon volkome vergewe het. `n Respondent het in die kwalitatiewe navorsing genoem dat 

dit oor die algemeen beter gaan nadat vergifnis aan ander verleen is. Die navorser se  
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mening is dat indien lidmate genesing ontvang nadat hulle vergewe het, verhoudinge binne 

die gemeente beter sal wees, wat die doeltreffendheid van die gemeente behoort te 

verhoog.  

Die noodsaaklikheid van vergifnis word toegelig deur te bepaal wat die gevolge van 

vergifnis is. Een van die gevolge van vergifnis is dat negatiewe gevoelens en optrede met 

positiewe gevoelens en optrede vervang word: 

 

3.13.1  Positiewe gevoelens en optrede 

Vergifnis help 'n verwonde om positiewe gevoelens, gedagtes, gewoontes en motiewe 

teenoor die oortreder te ervaar (Denton, 2011:2; McCullough et al., 2000). Dit beteken dat 

negatiewe gevoelens soos woede, haat, bitterheid en negatiewe gewoontes as gevolg van 

onvergewensgesindheid vervang word met liefde, vrede, vreugde, blydskap, genade, fisieke 

kalmte en die wil om goed teenoor die oortreder te doen (Casarjian, 1992:10; Connelly, 

2005:66; DeMoss, 2008:121; Walsh, 2003:204). Volgens DeMoss (2008:152), raak ‘n mens 

se woorde teerder, jy raak minder opstandig en meer vriendelik. Verder noem Kearns-

Bodkin (2006:27), Krasovec (1999:771) en Smith (2001:17) dat die betrokke individu ’n 

afname in angs en depressie sal ondervind, weens die afwesigheid van wrokke wat teenoor 

die oortreder gekoester was. Daarom noem Connelly (2005:66) dat vergifnis die individu 

vernuwe deur 'n positiewe ingesteldheid wat daartoe lei dat hy of sy anders as voorheen sal 

optree. Inligting van respondente bevestig dat vergewensgesindheid na positiewe optrede, 

genesing van emosies en 'n innerlike vrede lei. Hierdie positiewe optrede kan 'n 

aangename gesindheid in die gemeente tot gevolg hê.  

Aangesien vergifnis gevoelens en optrede van gelowiges weer ten goede beïnvloed, 

veroorsaak dit dat hulle weer kan voortgaan met 'n effektiewe lewe. 

 

3.13.2  Effektiewe voortsetting van die lewe 

Vergifnis help ‘n mens om te kan voortgaan met die lewe (Pritchard, 2007:26). 'n 

Respondent het ook genoem dat vergifnis jou bevry van 'n situasie van verwonding. 

Ngulube (2011:23) noem dat die pyn sal voortduur indien iemand aan die verlede vashou. 

Mense wat nie vergewe nie, tob voortdurend oor die leed en die pyn. Abdool (2007:136) 

noem dat iemand wat op die verlede fokus, verhinder word om die huidige uitdagings 

effektief te hanteer. So iemand verloor volgens Eyre (1999:6) ook belangstelling en 

vrymoedigheid om nuwe uitdagings aan te pak. Die navorser stem saam met Allers en Smit 
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(2010:25), Casarjian (1992:10) en Eyre (1999:6) dat vergifnis die een wat te na gekom is in 

'n posisie stel om die verlede af te handel en sodoende 'n beter hede en toekoms te 

bewerkstellig. 'n Respondent het genoem dat haar gedagtes na vergifnis genees is en dat 

sy nou beter kan funksioneer. Volgens die navorser kan lidmate in ‘n gemeente ná vergifnis 

verlening weer fokus op dit wat belangrik is en so die gemeente bevorder.  

Vroeër is gemeld dat onvergewensgesindheid gelowiges se ingesteldheid teenoor die Here 

beïnvloed. Wanneer 'n lidmaat ander vergewe, beteken dit nie net 'n meer effektiewe lewe 

nie, maar dit beteken ook dat diegene se ingesteldheid teenoor die Here kan verbeter. 

 

3.13.3  Versoening met God 

Versoening tussen God en die mens is nodig om die regte ingesteldheid teenoor God te hê. 

Wanneer iemand sondig, staan só ‘n individu skuldig voor God. Romeine 6:23 meld dat die 

loon van die sonde die dood is. God het Christus gestuur om namens die mensdom hierdie 

loon van die sonde te betaal (Koekemoer, 2011:68). Daarom het Christus gely en aan die 

kruis gesterf, sodat die skuld teen die mens vrygespreek kon word en mense weer met God 

versoen kon word (Ritschl, 2004:590).  

Volgens Halstead (2012:86) bewerkstellig vergifnis versoening met die Here. MacArthur 

(2007:33) verwys na 1 Johannes 1:8-9, wat noem dat iemand wat waarlik in Christus glo en 

skuldbelydenis doen, vergifnis van die Here ontvang. Volgens Paul (1999:2) skep dit die 

situasie waar gelowiges `n onversteurde verhouding met die Here en met andere sal kan 

voortsit.  

 

3.13.4  Versoening met andere 

Vergifnis kan meewerk om versoening tussen mense te bewerkstellig (Denton, 2011:2; 

Griswold, 2007:1; Halstead, 2012:86; Walsh 2003:204). Bestaande navorsing bewys dat 

vergifnis 'n positiewe invloed op verhoudinge kan hê (Poston et al., 2012:181). 'n 

Respondent het beleef dat vergifnis mure tussen mense kan afbreek. Krasovec (1999:771) 

en Seedall et al. (2014:128) noem ook dat daar ’n moontlikheid bestaan dat vernuwing in ’n 

verhouding tussen mense tot stand kan kom na vergifnis, omdat die verwonde nie meer die 

oortreder verwyt of wraak wil neem nie. Smit (1994:37) stel dat versoening juis beteken dat 

iemand nie ’n ander verwyt vir verkeerde optrede nie, maar so iemand hartlik ontvang. 

Sommige respondente het begin om andere op 'n meer positiewe manier te sien. Wanneer 

vergifnis plaasgevind het, is dit moontlik dat lidmate weer met mekaar kan gesels; 
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sodoende kan verhoudinge weer herstel word (Abdool, 2007:136). Volgens die navorser 

kan versoening tussen lidmate herstel van gesonde verhoudinge in die gemeente tot gevolg 

hê en meebring dat verwondes uit isolasie beweeg en weer die samekomste van gelowiges 

bywoon.  

Aangesien vergifnis ’n positiewe uitwerking op die individu se lewe het, is dit belangrik om 

ook ondersoek in te stel oor hoe iemand by vergifnisverlening uitkom.  

 

3.14  DIE PROSES VAN VERGIFNIS VERLENING 

3.14.1  Inleiding 

Sommige skrywers is van mening dat vergifnis ’n proses is wat oor ’n tydperk ontwikkel 

(Burke, 2011:52; Dye, 2007:72; Lucado, 2007:40; Maartens, 2007:41; Mintle, 2002:89; 

Szablowinski, 2012:686). Die proses van vergifnis begin by ’n keuse om te vergewe. Mintle 

(2002:89) noem dat hierdie keuse ontstaan as gevolg van die begeerte om God te 

gehoorsaam. De Wit (2011:71) noem dat die proses ’n lang tyd kan neem as begrip oor wat 

vergifnis behels, ontbreek. Wesley (2011:41) voeg by dat verwonding wat in die gemeente 

opgedoen is, ook nog langer kan neem om gesond te word as ander seer. Die kwalitatiewe 

navorsing het getoon dat die meeste respondente nie dadelik vergewe het nie en sommige 

het jare geneem om te vergewe. Ander het genoem dat die tydperk afhang van hoe intens 

die seer was en van die individu se eie benadering tot die probleem. Die proses van 

vergifnis kan dus onmiddellik plaasvind, maar dit kan ook maande en soms jare of ’n leeftyd 

neem afhangende van die erns van die oortreding (McGraw-Hill, 2007:13).  

 

DeMoss (2008:150) meen egter dat vergifnis as proses net ’n mite is. Sy mening is dat 

vergifnis nie lank en uitgerek hoef te wees nie. Hy noem dat wanneer iemand ’n keuse 

maak om te vergewe, vergifnis met God se genade in ’n oomblik kan gebeur. Abdool 

(2007:136) noem egter dat verwondes eers moet besef waarom vergifnis nodig is, voordat 

’n wil om te vergewe ontstaan. In hierdie verband verklaar Ngulube (2011:22) dat vergifnis  

’n proses is waardeur die verwonde begrip moet ontwikkel ten opsigte van die oorsaak van 

die innerlike seer. Die standpunt van DeMoss skyn teenstrydig te wees met die kwalitatiewe 

navorsing, wat toon dat vergifnis 'n proses is wat by 'n keuse begin. Gevolglik sal die 

navorser haar eerder skaar by die meer algemene punt van verskeie navorsers dat vergifnis 

’n proses is (Burke, 2011:52; Dye, 2007:72; Lucado, 2007:40; Maartens, 2007:41; Mintle, 

2002:89; Szablowinski, 2012:686).  
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3.14.2  Neerpen van oortredinge 

Die proses om te vergewe is egter nie so eenvoudig nie, omdat die meeste respondente in 

die kwalitatiewe navorsing toon dat hulle ’n stryd het om te vergewe. Seale (2007:116) 

noem dat diegene wat sukkel om te vergewe, dit op ’n bladsy moet neerskryf. Dye 

(2007:74) noem ook dat ’n verwonde ’n lys kan maak van diegene teenoor wie enige 

wrokke gedra word asook die rede daarvoor. Daar kan dan aangeteken word dat daar ’n 

besluit geneem is om te vergewe. Die papier word dan opgeskeur as simbool van vergifnis 

en aanduiding dat die situasie agter die verwonde geplaas word (Seale, 2007:116). In 

Worthington se vyf stappe na vergifnis, noem hy as deel van die vierde stap, “commit”, dat 

wanneer iemand 'n besluit gemaak het om te vergewe, só iemand 'n brief van vergifnis, 'n 

lied of 'n gedig aan die oortreder kan skryf (Van Jaarsveld, 2014). Indien dit gebeur dat die 

individu weer tob oor die situasie, kan die proses en die besluit, volgens Dye (2007:74), 

herhaal word, totdat die verwonde oorwinning oor die situasie ervaar. Worthington noem in 

sy vyfde stap, “hold on” dat die individu weer die brief van vergifnis kan lees wanneer hy of 

sy die gedagtes rondom die situasie wil koester (Van Jaarsveld, 2014). Die navorser voel 

dat die neerskryf van die situasie nie 'n waarborg is dat iemand tot volle vergifnis sal kom 

nie. Carelock (2010:46) noem dat iemand wel ’n brief kan skryf vir die oortreder, maar dan 

moet diegene ook bid oor die brief, vir die oortreder en vir hulself.  

In die neerpen van negatiewe situasies, kan verskeie emosies na vore kom. Die slagoffer 

moet hierdie emosies verwerk. 

 

3.14.3  Hantering van emosies 

’n Verwonde lidmaat kan verskeie emosies beleef. Enright noem in sy model van vergifnis 

dat die individu eerstens moet besef hy is geregtig op negatiewe gevoelens en gedagtes 

(Browning & Reed, 2004:64). Verwonding kan onder andere emosies soos wraak, bitterheid 

en hartseer veroorsaak (Burke, 2011:52; Griswold, 2007:38). De Wit (2011:68) se mening is  

dat die verwerking van hierdie gevoelens deel van die proses van vergifnis is. Volgens 

Watson-Jarvis en Bishop (2000:129) moet verwondes besef watter van hierdie emosies 

aanwesig is, dit erken, ervaar en verwerk met die hulp van die Here. Worthington noem ook 

dat dit belangrik is om die situasie tesame met die emosies te herleef (Van Jaarsveld, 

2014). Verder noem Enright en North (1998:21) om te vergewe beteken 'n slagoffer maak 'n  

besluit om sy reg om die negatiewe emosies en gedagtes te koester, te laat gaan. In die 

gedagteproses werk die individu daaraan om sy denke van wraak te  verander (Browning & 



79 

 

Reed, 2004:64; Enright & North, 1998:21). Die uitkoms behels dat 'n slagoffer se optrede 

verander deurdat hy of sy ophou om die negatiewe gevoelens en planne van wraak uit te 

leef (Enright & North, 1998:21). Geleidelik begin die verwonde sy negatiewe gevoelens met 

positiewe gevoelens vervang (Browning & Reed, 2004:64). In gemeenteverband beteken dit 

dat lidmate Christus se gesindheid sal uitlewe nadat hulle hul gevoelens verwerk het. Die 

navorser stem egter saam met Watson-Jarvis en Bishop (2000:129) dat die individu hierdie 

gevoelens met die Here se hulp moet hanteer, om van bitterheid en wraak ontslae te raak. 

 

3.14.4  Vra die Here se hulp 

Die navorser stem saam met Maartens (2007:51), wat noem dat vergifnis wel ook by nie-

Christene plaasvind, maar dat dit met die Here se hulp moontlik makliker en meer sinvol is. 

Seedall et al. (2014:136) bevestig dat navorsing toon dat mense wat die Here dien meer 

geneig is om te vergewe as diegene wat nie godsdienstig is nie. Respondente het ook 

genoem dat hulle die Here se hulp gevra het om vergifnis te verleen. Die rede waarom 

iemand die Here moet aanroep, is omdat die Heilige Gees, volgens Burke (2011:50), die 

gelowige bekragtig om vergifnis te bied.  

Deur die Here se hulp te vra om te kan vergewe, beredeneer die persoon die saak minder 

intens (Maartens, 2007:41). Wanneer die individu ophou om 'n situasie self te beredeneer, 

help dit hom of haar om sy eie wil, die daad wat gepleeg is, gedagtes van wraak en alle 

negatiewe gevoelens aan die Here toe te vertrou om te hanteer (Maartens, 2007:41). 

Volgens DeMoss (2008:154), het Paulus geweet om die Here toe te laat om 'n situasie te 

behartig, eerder as om self wraak te neem (2 Tim 4:14). Paulus het geweet indien hy die 

saak vir die Here gee om te oordeel, dat dit beteken dat die oortreder by God sal moet 

rekenskap gee (DeMoss, 2008:154). Wanneer gelowiges die Here se hulp vra en ophou om 

'n negatiewe situasie self te behartig, beteken dit dat hulle die Here vertrou en die wandaad  

wat gepleeg is aan God oorlaat om te beoordeel.  

In die proses om die Here se hulp te vra, is dit ook nodig dat die Here 'n slagoffer help om  

sy gedagtes te vernuwe. 

 

3.14.5  Vernuwing van gedagtes 

Die verlening van vergifnis vereis 'n vernuwing in die gedagteprosesse van die individu 

(Burke, 2011:52). Mintle (2002:89) noem dat ’n verwonde moet fokus op wat die Here se wil 

is ten opsigte van die situasie en die oortreder. Die vernuwing van gedagtes bring mee dat 
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die verwonde die optrede van die oortreder verstaan. In die tweede stap van Worthington 

se model vir vergifnis, “empathise”, noem hy ook dat 'n verwonde die situasie vanuit die 

oortreder se perspektief moet waarneem (Van Jaarsveld, 2014:g.pag). 'n Respondent wat 

vergifnis verleen het, kon dit doen omdat hy die oortreder se optrede begin verstaan het. 

Volgens Ngulube (2011:23) kan dit byvoorbeeld tot gevolg hê dat die verwonde besef dat 

die oortreder nie geweet het dat daar ’n wandaad begaan is nie. Christus se gebed aan die 

kruis (Lukas 23:34) en Stefanus se gebed toe hy gestenig is (Handelinge 7:59-60), het 

beide daarom gewentel dat God die oortreders moet vergewe, omdat hulle nie geweet het 

dat hulle oortree nie (Meyer, 2007:26). Verder moet die slagoffer ook besef dat daar soms 

lidmate is wat ook verkeerdelik optree as gevolg van vorige gebeure (Meyer, 2007:23). 

Lamb en Murphy (2002:17) noem egter dat verwondes in sommige gevalle `n groter wrok 

teenoor oortreders sal koester as hulle weet waarom die oortreders die wandaad gepleeg 

het. Die rede wat hulle gee, is omdat sommige oortreders opsetlik verkeerd optree. Die 

navorser stem saam dat daar sekere gevalle is waar mense opsetlik oortree. Dit is egter 

steeds belangrik om anders oor die oortreder en die wandaad wat gepleeg is, te dink, sodat 

die slagoffer negatiewe gedagtes en emosies kan verwerk en vergifnis aan die oortreder 

kan bied.  

Die vraag is hoe om anders te dink oor 'n oortreder wat presies geweet het wat hy of sy 

doen. In so ‘n geval, moet die verwonde weer sy gedagtes vernuwe oor sy eie stand met 

God. In 1 Johannes 1:8-9 word gemeld dat almal teenoor die Here oortree en dat Hy bereid  

is om almal te vergewe. Lucado (2007:32) se mening is dat begrip hiervan dien as 'n 

aansporing om vergewensgesind te wees. Volgens Romeine 3:23 het almal al in die lewe 

gesondig en benodig vergifnis van andere en van die Here (Grisswold, 2007:1). Die 

navorser stem saam met Meyer (2007:10), wat noem dat sommige vergifnis wil ontvang, 

maar self nie altyd bereid is om vergifnis te bied nie. Volgens Craig (2009:137) sal 

gelowiges in staat wees om ander te vergewe wanneer hulle onthou hoeveel keer hulle self 

vergifnis van God moes ontvang. Respondente het ook genoem dat dit nodig is om in 

gedagte te hou dat God vir hulle vergifnis bied en dat hulle daarom ook ander moet 

vergewe. Worthington noem ook in sy derde stap, “altruistic gift” dat verwondes moet 

onthou dat hulle self al die gawe van vergifnis van andere ontvang het.  

 

3.14.6  Gebed vir die oortreder  

'n Belangrike aspek is dat die slagoffer moet bid vir die oortreder (Meyer, 2007:19; Lucado, 

2007:80). In Matteüs 5:44 word die opdrag gegee om te bid vir dié wat jou te na kom en om 
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diegene te seën (Pilgrim, 1999:51). Wanneer 'n verwonde bid vir oortreders, meen Meyer 

(2007:19), kan hulle tot insig kom oor die rede waarom iemand ’n wandaad gepleeg het. 

Verder help die gebed ook die oortreder om by ’n plek van begrip oor die wandaad te kom 

(Meyer, 2007:19). Dit kan verder die verwonde help om die oortreder te vergewe. 

Respondente het ook genoem dat gebed vir hulself en die oortreder belangrik is.  

Daar is respondente wat twyfel of alle tipe oortredinge teenoor ander vergewe moet word 

en of daar voorwaardes is om andere te vergewe. In antwoord hierop sal daar vervolgens  

na die voorwaardes vir vergifnis gekyk word. 

 

3.15  VOORWAARDE VIR VERGIFNIS TUSSEN MENSE 

Daar is soms vrae oor voorwaardes om vergifnis te bied. Party mense voel dat die oortreder 

eers om verskoning moet vra voor hulle vergifnis sal bied (Garrard & MacNaugthen, 

2014:24; Worthington, 2003:20). Ander meen sekere wandade is net te groot om te 

vergewe (Maalouf, 2005:17). Sommige individue meen hulle sal net vergewe wanneer die 

oortreder gestraf is vir sy of haar wandaad (Lamb & Murphy, 2002:4; Shults & Sandage, 

2003). Die vraag is of hierdie vereistes werklik geldig is wanneer besluit word of vergifnis 

gebied moet word.  

Berkman en Zembylas (2014:168) noem dat oortreders eers hulle oortredinge moet erken, 

bely en daarvan bekeer, voor vergifnis vir 'n oortreder gebied kan word. Sommige 

respondente het gestel dat die oortreder eers om verskoning moet vra voor die slagoffer 

kan vergewe. Garrard en MacNaugthen (2014:24) se mening is egter dat die oortreder nie  

vergifnis hoef te vra nie, omdat vergifnis juis 'n geskenk is. Worthington (2003:20) se 

siening stem ooreen met die van Garrard en MacNaugthen, wat noem dat vergifnis 'n 

geskenk is wat gewilliglik aan iemand gebied word met die doel om die oortreder vry te 

spreek. Kierkegaard in Maalouf (2005:17) is ook in lyn met die sieninge van Worthington 

(2003:20) en Garrard en MacNaugthen (2014:24) dat iemand nie 'n verskoning van die 

oortreder benodig om werklik te vergewe nie. Die navorser se mening is dat die verwonde 

'n oortreder moet vergewe, al het die betrokke oortreder nie om verskoning gevra nie.  

Diegene wat nie vergewe nie, regverdig hulself soms deur te sê dat iets onvergeeflik is 

(Maalouf, 2005:17). So noem Worthington (2003:210) dat iemand van mening was dat 'n 

oortreding soos byvoorbeeld moord nie vergewe kan word nie. Die man se redenasie was 

dat sy dogter vermoor is en dat sy nie meer lewe om die moordenaar te kan vergewe nie. 

Worthington (2003:210) noem in teenreaksie hierop dat die pa van die dogter egter ook in 
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die proses verwond is en die moordenaar moet vergewe. Ander meen ook dat in sekere 

morele gevalle, soos verkragting en mishandeling, vergifnis nie geskik is nie (Lamb & 

Murphy 2002:4). Sommige is van mening dat gewone oortredinge vergifnis benodig, maar 

dat “bose” en radikale oortredinge wat opsetlik gedoen is, nooit ten volle gestraf kan word 

nie en ook onvergeeflik is – want geen straf kan die skade wat gedoen is, herstel nie 

(Berkman en Zembylas, 2014:167).  

 

Nog `n rede waarom verwondes nie wandade soos moord en verkragting wil vergewe nie, is 

dat hulle voel dat as hulle vergewe sal oortreders nie deur die wet gestraf word nie (Lamb & 

Murphy, 2002:4). Shults en Sandage (2003:g.pag.) noem dat sommige slagoffers in sulke 

gevalle slegs sal vergewe nadat die oortreder vir sy wandade gestraf is. Sommige meen 

egter wanneer iemand 'n wandaad gepleeg het wat ander nie skade berokken het nie, en 

die oortreder dit bely, moet die slagoffer so `n oortreder vergewe (Garrard & McNaughton, 

2014.24). Party is van mening dat die doel van vergifnis juis is om die onvergeeflike en die 

onmoontlike te doen (Berkman en Zembylas, 2014:168). Daarom moet verwondes te alle 

tye vergewe. Die navorser se mening is ook dat mense mekaar altyd moet vergewe, al word 

‘n oortreding as “onvergeeflik” beskou. Indien gelowiges nie alle oortredinge vergewe nie, 

kan hulle in die gemeente die idee skep dat God ook nie alle oortredinge sal vergewe nie.  

 

Daar is 'n aspek wat in aanmerking geneem moet word wat moontlik 'n hindernis tot 

vergifnis kan wees, naamlik selfvergifnis. 

 

3.16  DIE ROL VAN SELFVERGIFNIS  

Die verwondingsgebeure kan nie altyd as eensydig beskou word nie. Beide die oortreder en 

die slagoffer kan 'n bydrae tot verwonding lewer. Soms is dit baie moeiliker om jouself te 

vergewe as om ander te vergewe. In hierdie kwalitatiewe navorsing het 'n respondent 

gemeld dat dit baie moeilik is om haarself te vergewe vir haar eie aandeel in die 

verwonding.  

Begrip van wat selfvergifnis behels is belangrik. Selfvergifnis is dieselfde as vergifnis wat 'n 

verwonde vir andere gee (Kirshenbaum, 2008:14). Net soos negatiewe dade teen ander 

gevoelens soos byvoorbeeld haat en bitterheid kan veroorsaak, kan iemand dieselfde oor 

hulself voel wanneer hulle oortree het (Kirshenbaum, 2008:15). Wanneer iemand homself 

vergewe, spreek só `n persoon homself vry van selfhaat en selfminagting (Kirshenbaum, 
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2008:15). 

Sommige akademici is van mening dat selfvergifnis nie die regte term is nie. Vitz en Meade 

(2001:250) meen dat selfaanvaarding 'n meer akkurate term as selfvergifnis is. Die rede 

hiervoor is dat selfvergifnis mense aanmoedig om toe te laat dat die goeie self in hulle, die 

slegte self vergewe (Vitz & Meade, 2001:250). Dit veroorsaak dat mense die negatiewe 

kant in hulself aanvaarbaar maak, selfs al is dit volgens die samelewing onaanvaarbaar 

(Vitz & Meade, 2001:250). Dit kan verwarring veroorsaak oor watter optredes aanvaarbaar 

is. Daarom noem Vitz en Meade (2001:250) dat dit eerder belangrik is dat die gelowige 

homself moet aanvaar as 'n mens wat gebroke is en as iemand wat wel teenoor God en 

ander kan oortree. Selfaanvaarding word ook buite godsdienstige kringe as belangrik 

gesien. So noem Maalouf (2005:19) dat sielkundiges 'n hoë premie op selfaanvaarding 

plaas. 

Daar is egter die siening dat selfvergifnis en selfaanvaarding nie dieselfde is nie, en albei 

nodig is (Tipping, 2011:67; Maalouf, 2005:20). Tipping (2011:67) noem dat albei hierdie 

terme verskillende emosies kan veroorsaak. Selfvergifnis help byvoorbeeld om 

skuldgevoelens te oorkom, terwyl selfaanvaarding help om skaamte te hanteer (Tipping 

2011:67). Gelowiges het soms `n lae dunk van hulself as gevolg van verkeerde of 

onaanvaarbare gedrag. Mense moet besef dat niemand, insluitend hulself, perfek is nie 

(Kirshenbaum, 2008:14). Party teoloë se mening is dat jy eers jouself moet aanvaar, want 

sodoende raak vergifnis makliker (Kirshenbaum, 2008:14). Volgens Tipping (2011:67) sal 

selfvergifnis selfaanvaarding bewerkstellig. Sy mening is dat sulke mense eers hulle eie 

skuldgevoelens moet verwerk, voordat hulle hulself sal aanvaar en die skaamte kan 

verdwyn (Tipping, 2011:63). 

Indien individue nie hulself kan vergewe nie, sal dit moeiliker wees om andere te vergewe 

(Maalouf, 2005:20). Die rede is dat hulle onrealistiese verwagtinge teenoor hulself en ander 

koester (Maalouf, 2005:20).  

Wanneer iemand God se liefde, genade en vergifnis besef, kan dit tot selfvergifnis lei 

(Sittser 2013:67). Wood (2003:11) meen om jouself te vergewe moet jy begin om jouself lief 

te hê. ’n Gelowige sal egter net homself kan liefhê as hy of sy God se onvoorwaardelike 

liefde verstaan (Wood, 2003:11). God bewys Sy liefde deur vergifnis te bied op grond van 

Christus se kruisdood. Wanneer iemand besef God vergewe, kan hulle ’n plek van 

selfvergifnis bereik (LaHay & LaHay, 1998:n.pg). Dit beteken, volgens Anderson 

(2013:n.pg), dat iemand tot selfvergifnis kan kom wanneer hy of sy God se vergifnis 

aanvaar het.  
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Soms sukkel individue met selfvergifnis al dra hul kennis van God se liefde en vergifnis. 

Hulle glo dat God nie regtig vergewe nie (Kerkstra, 2012:34). LaHay en LaHay (1998:n.pg) 

noem dat dit goed is om skrifgedeeltes wat oor vergifnis handel neer te skryf en gereeld te 

lees. Verder noem LaHay en LaHay (1998:n.pg) wanneer ’n verwonde oortredinge wat klaar 

bely is, onthou, moet diegene God dank dat Hy ’n mens vergewe het. Chapman (2010:n.pg) 

beaam ook dat gebed die beste manier is om onvergewensgesindheid teenoor jouself te 

oorwin. 

Vergifnis opsigself is nie die einddoel nie. Die uiteindelike doelwit behoort versoening 

tussen die betrokke partye te wees.  

 

3.17  VERSOENING  

3.17.1  Inleiding 

Vergifnis en versoening is nie dieselfde nie (Denton, 2011:2; Zembylas & Bekerman, 

2012:100). Vergifnis kan egter lei tot versoening, maar versoening kan nie sonder vergifnis 

plaasvind nie. Dit is noodsaaklik om te verstaan wat met versoening bedoel word. Dis ook 

belangrik om die voorwaardes vir versoening te begryp, en om te verstaan of versoening 

altyd sal plaasvind wanneer vergifnis verleen is. Aangesien hierdie studie die rol van 

vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente behandel, is dit belangrik om ook ondersoek in 

te stel na die noodsaaklikheid van versoening tussen gelowiges en wat gelowiges kan doen  

om versoening te bewerkstellig. 

Die navorser sal eerstens aandag gee aan die betekenis van versoening. 

 

3.17.2  Wat versoening is 

Beide die Ou en Nuwe Testamente beskryf die betekenis van versoening. Die Hebreeuse 

woord “kaphar” in Genesis 6:14 word vertaal met “versoening”, “om te bedek” of “’n betaling 

van oortredinge”, soos byvoorbeeld in Levitikus 4:20 en Jesaja 6:7 (Pollock, 2009:37). Die 

Griekse woord wat met versoening vertaal word, is “katallage” (Romeine 5:11; Romeine 

11:15; 2 Korintiërs 5:18-19). Volgens Bond (2005:112) verwys die woord na die uitruiling 

van een waarde met ’n ander of ’n verandering van vyandskap na vriendskap. Christus se 

kruisdood het betaal vir die sonde van die mens, en sodoende vyandskap met God en die 

mens verruil vir vrede (Martin, 2003:105). Kolossense 1:20 verwys na die ruil van 

vyandskap met vrede: “en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede 
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gemaak het deur die bloed van sy kruis”. Die navorser stem saam met Muller-Fahrenholz 

(1997:2), wat noem dat versoening die proses is wat plaasvind om onaanvaarbare situasies 

te herstel deur middel van vergifnis, wat dan vyandskap met vrede vervang. 

Smit (2013:139) meen versoening binne gemeenteverband beteken die teenwoordigheid 

van gesonde verhoudinge en verdraagsaamheid tussen lidmate. Dit behels dat lidmate ‘n 

vriendelike gesindheid teenoor mekaar openbaar, geduldig met mekaar is, en mekaar 

vergewe (Smit, 2013b:139). Ware Christelike versoening is dus om die verkeerde en onreg 

van die verlede en hede te erken, vergifnis te verleen en om vertroue en verhoudinge te 

herstel (Helmick & Peterson, 2001:176; Denton, 2011:3).  

Die navorser meen dat begrip van versoening tussen God en die mens nodig is om 

versoening tussen mense reg te verstaan. Daar sal vervolgens bepaal word wat versoening 

tussen God en die mens behels. 

 

3.17.3  Versoening tussen God en die mens 

Voordat versoening tussen God en die mens kan plaasvind, moet die Here eers vergifnis 

aan die oortreder verleen (Denton, 2011:2).  Scobie (2003:427) noem dat aangesien die 

loon van die sonde die dood is (Rom 6:23), kan vergifnis nie plaasvind voordat 'n versoen-

ingsoffer gebring is nie. Die werk van Christus aan die kruis het ’n weg gebaan dat vergifnis 

bewerkstellig kon word, sodat die mens met die Here kan versoen (De Jager 2012:178; 

Kim, 2014:35). 

Dit is duidelik uit die bogenoemde dat versoening tussen God en mens moontlik is op grond 

van Christus se versoeningsoffer. Die navorser sal vervolgens oorweeg of versoening altyd 

tussen mense plaasvind na verlening van vergifnis. 

 

3.17.4  Versoening tussen mense as gegewe  

Begrip van die verskil tussen vergifnis en versoening is nodig om te verstaan of albei altyd 

prakties moontlik is. Vergifnis kan verleen word sonder dat versoening plaasvind, omdat 

vergifnis, soos genoem, juis die vryskelding van skuld is (Denton, 2011:2). Vroeër in hierdie 

hoofstuk is aangevoer dat vergifnis beteken om iemand vry te laat wegloop, sonder dat die 

oortreder dit verdien. Stampler (2007:4) noem dat vergifnis ter sprake is wanneer een 'n 

ander respekteer en sodoende sy of haar houding teenoor die ander party verander.  
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Volgens Stampler (2007:4) beteken versoening dat albei partye mekaar genoegsaam 

respekteer om die verhouding te herstel. Volgens Denton (2011:2) kan versoening in sekere 

gevalle slegs plaasvind indien berou, belydenis en ‘n veranderde lewe sigbaar is.  

Die verlening van vergifnis aan ander beteken egter nie dat versoening altyd moontlik is nie 

(Helmick & Peterson, 20:176). Romeine 12:18 meld: “as dit moontlik is, sover as dit van 

julle afhang, leef in vrede met alle mense”. Die frase “as dit moontlik is” dui daarop dat daar 

gevalle kan wees waar versoening nie moontlik is nie. Worthington (2003:179) en Musekura 

(2010:165) noem dat dit kan wees dat diegene met wie daar versoen moet word, dalk reeds 

dood is, ver woon, siek is of in die gevangenis is. Verder is versoening tussen mense in 

sommige gevalle slegs moontlik wanneer belydenis en restitusie plaasgevind het 

(Musekura, 2010:165). Daar sal situasies wees waar individue ander sal vergewe, maar 

waar versoening nie sal plaasvind nie. Stampler (2007:4) noem dat sommiges redeneer dat 

as een party ‘n ander vergewe, 'n deur geopen word om weer deur daardie selfde persoon 

verwond te word. Sy mening is verder dat mense met so `n siening vergifnis verwar met 

versoening. Die navorser stem saam met Stampler dat vergifnis kan plaasvind, maar soms 

nie versoening nie, omdat die moontlikheid bestaan dat daar in sekere gevalle verdere 

verwonding kan plaasvind. Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat die meeste 

respondente na verwonding eerder na 'n ander gemeente verskuif het, as om met die 

persone wat hul verwond het, te versoen. 

Die verwagting bestaan by sommige dat die oortreder eers berou moet toon voordat 

versoening kan plaasvind (Musekura, 2010:165). Volgens Fisher (2009:8) is dit veral van 

toepassing in gevalle waar daar ernstige misdrywe, soos byvoorbeeld, moord gepleeg is. 

Hy skryf dit daaraan toe dat talle die mening huldig dat sulke wandade onvergeeflik is. 

Volgens Riek (2010:248) en Wenzel en Okimoto (2012:429) sal versoening makliker 

plaasvind in familieverband en tussen vriende waar goeie herinneringe en sterk 

verhoudinge aanwesig was, as in gevalle waar die slagoffer nie goeie herinneringe oor die 

verhouding het nie. Voordat 'n slagoffer weer bereid is om ’n verhouding te bou, mag hulle 

egter dalk eis om eers te hoor: “ek is jammer”, of om te verstaan waarom die oortreder op ‘n 

spesifieke manier opgetree het (Cose, 2004:101).  

Die realiteit bestaan dat sommige verwondes eers wil sien dat die oortreder gerehabiliteer 

is, voordat daar ’n bereidheid tot versoening is (Musekura, 2010:165). Denton (2011:3) 

noem dat sommige 'n verwagting het dat waar iemand byvoorbeeld mishandel is, die 

oortreder moet kan bewys dat dit nie weer sal plaasvind nie, voordat ’n verdere verhouding 

oorweeg kan word. In hierdie verband noem Cose (2004:101) dat daar vertroue opgebou 
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moet word dat die oortreder nie weer die wandaad sal pleeg nie, voordat ’n verhouding 

herstel kan word.  

Versoening sonder enige vorm van vergifnis is egter in sommige situasies moontlik. Volgens 

Worthington (2003:170) is dit moontlik aangesien die slagoffer van mening kan wees dat 

daar byvoorbeeld aan die einde van ’n werksdag van die situasie weggestap kan word. Die 

navorser is egter van mening dat daar in sulke gevalle nie van versoening gepraat kan word 

nie, maar eerder van verdraagsaamheid. 

Uit die literatuur en kwalitatiewe navorsing blyk dit dat vergifnis altyd verleen behoort word, 

maar dat versoening nie altyd sal plaasvind nie. Daar is ook uitsonderlike gevalle waar 

verhoudinge voortgaan sonder dat vergifnis verleen is. Die Here se wil is egter dat die 

betrokke partye so 'n verandering moet ondergaan dat vergifnis en versoening kan 

plaasvind. 

Versoening is, volgens die Skrif, in lyn met die wil van God. Christus het gesterf om 

versoening te bewerkstellig (Kol 1:20; Ef 2:16) en verder het die Here in Matteüs 5:24 ook 

beveel dat individue met mekaar moet versoen. Daarom is dit nodig om te bepaal hoekom 

versoening tussen gelowiges so belangrik is.  

 

3.17.5  Die noodsaaklikheid van versoening tussen gelowiges 

Die Skrif verwys in 2 Korinthiërs 5:19 en Romeine 5:11 daarna dat versoening belangrik is 

(Kim, 2014:33; Tombs & Liechty, 2006:135; Duffey, 1995:5). Hiagbe (2007:69) noem dat die 

Here self die inisieerder van versoening is deur Christus se versoeningswerk. Scobie 

(2003:427) noem ook dat 2 Korinthiers 5:18-19 daarna verwys dat God die mens met 

Homself versoen, maar ook dat God verwag dat gelowiges aan andere vergifnis moet bied. 

Wanneer gelowiges met die Here versoen is, word hulle nuwe skepsels (Hiagbe, 2007:44; 2 

Korinthiërs 5:17). Volgens Schmidt (2011:438) reik nuwe skepsels uit na ander gelowiges 

om versoening te bewerkstellig. Die navorser stem saam met Branson en Martinez 

(2011:256) dat dit gelowiges se verantwoordelikheid is om versoening met mekaar te 

bewerkstellig, aangesien God dit verwag. 

Verder is die opdrag om met mekaar te versoen ook ’n aanduiding dat God die wêreld met 

Homself wil versoen (Gunton & Colin, 2003:100). Wanneer versoening tussen gelowiges 

aanwesig is, wys hulle dat versoening met die Here moontlik is. Gelowiges weerspieël dus 

God se wil dat mense met God en met mekaar versoen moet word. 

Versoening veroorsaak dat gesonde verhoudinge tussen gelowiges weer herstel kan word. 
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Gesonde verhoudinge in die gemeente is belangrik. Volgens Campbell (2006:158) behoort 

gelowiges in belang van mekaar en die gemeente saam te werk om Christus te reflekteer. 

In Efesiërs 5:1 is die opdrag, “Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders”. Paulus 

skryf dat die gemeente, die liggaam van Christus, navolgers van God moet wees. Die 

Grieks vir navolger, “mimetes”, beteken om die Here Jesus Christus te verteenwoordig 

(Hoehner, 2002:641). Volgens Sproul (1994:97) stel Paulus duidelik dat gelowiges 

veronderstel is om in 'n eenheid met God se Gees te staan en God om dié rede moreel en 

geestelik moet verheerlik. Joyner (2003:64) verduidelik dat 'n spesifieke organisasie se  

naam positief of negatief deur die lede beïnvloed word. Net so kan gelowiges die naam van 

Christus benadeel wanneer hulle verhoudinge nie gesond is nie.  

Gelowiges behoort eenheid in die gemeente te bevorder (Branson & Martinez, 2011:256; 

Mostert, 2010:198;) aangesien Christus in Johannes 17:11 bid dat daar eenheid tussen die 

dissipels moet wees (Kim, 2014:34). Volgens Mostert (2010:195) het Paulus gemeen dat 

wanneer persone met God versoen, daar ook versoening tussen gelowiges behoort te wees 

omdat dit een liggaam van Christus simboliseer (Gal 3:28; 1 Kor 12:12). Paulus meld dat 

daar eenheid moet wees ongeag ras, geslag of posisie in die samelewing (Branson & 

Martinez, 2011:256).  

Aangesien versoening tussen gelowiges belangrik is, is dit noodsaaklik om aandag te gee 

aan die proses van versoening tussen gelowiges. 

 

3.17.6  Die proses van versoening tussen gelowiges 

Die verwagting bestaan dat die gemeente die plek sal wees waar versoening ’n algemene 

verskynsel is. Volgens die navorser is die realiteit egter dat dit nie altyd die geval is nie, 

soos die kwalitatiewe navorsing bevestig. Die empiriese navorsing toon ook dat min mense 

weer na dieselfde gemeente terugkeer nadat hul daar verwond is.  

Volgens Kim (2014:36) vind struwelinge dikwels plaas, wat verdeelheid in die gemeente tot 

gevolg het. Navorsing dui daarop dat talle lidmate nie vergifnis, versoening en die gevolge 

daarvan verstaan nie (Halstead, 2012:86). Die kwalitatiewe navorsing bevestig hierdie 

siening van Halstead (2012:86). Verder weet mense, volgens Harden (2010:4), nie hoe om 

sake op te los en met ander te versoen nie. Sommige navorsers noem dat lering oor hoe 

om vrede en goeie verhoudinge te bewerkstellig en te behou en hoe om versoening te 

verseker, in die meerderheid van gevalle ontbreek (Halstead, 2012:88; Kohl, 2009:74; 

Tombs & Liechty, 2006:123).  
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Aangesien die Here versoening inisieer, is dit belangrik om Sy leiding in gebed oor hierdie 

saak te vra (Worthington, 2003:180). Anderson (2008:90) vertel van ’n situasie waar dit vir 

iemand gewerk het om te bid en te vra wat hul eie aandeel aan die probleem was en wat 

hulle kon doen om die probleem op te los. Hryniewicz (2007:76) bevestig dat die Heilige 

Gees gelowiges kan help om hulle eie skuld aan ’n situasie te wete te kom en te bely. Om 

net belydenis te doen van die verkeerd is nie voldoende vir die versoeningsproses nie. 

Anderson (2008:93) en Collicutt (2015:195) meen individue moet verkeerde dade van die 

verlede uit die weg ruim en anders begin lewe en optree met die oog op versoening. In 

sommige gevalle kan versoening slegs plaasvind en verhoudinge weer gebou word, indien 

’n verwonde sien dat die oortreder opreg berou het en werklik verander het (Hryniewicz, 

2007:76). 

Om die oortreder te nader is nie altyd maklik nie, en die regte tydsberekening daarvoor is 

belangrik. Die Skrif bied duidelike riglyne in Matteüs 18:15-17 om 'n ander individu te nader 

om versoening te bewerkstellig. In hoofstuk 4 sal die navorser eksegese oor Matteüs 18 

doen en konflikhantering in die liggaam van Christus bespreek, om te verstaan hoe iemand 

'n ander kan nader om versoening te bewerkstellig. In Matteüs 18:15-17 word gemeld dat ‘n 

gelowige die oortreder privaat moet nader indien daar geskille is wat opgelos moet word 

(Adeyemo, 2006:1146). Indien die oortreder nie wil luister nie, kan getuies saamgeneem 

word. Die gemeente kan ingeroep word om te help indien hierdie tweede poging nie slaag 

nie. Halstead (2012:88) noem dat dit veral 'n ouderling van 'n gemeente is wat in hierdie 

proses bystand kan verleen. Dit is belangrik dat daar 'n goeie poging aangewend moet 

word om, waar moontlik, versoening te bewerkstellig. 

 

3.18  GEVOLGTREKKING 

Die doel van die literatuurstudie is om ondersoek in te stel oor bestaande navorsing wat 

verwant is aan die probleemstelling van nuwe navorsing. Hierdie literatuurstudie oor 

vergifnis het etlike belangrike faktore uitgewys wat van toepassing is op die rol van vergifnis 

in verhoudinge binne ’n gemeente. 

Verwonding kom, teen die algemene verwagting, in gemeentes voor. Die kwalitatiewe 

navorsing toon dat pastors, gemeenteleiers en lidmate verwonding kan veroorsaak. In die 

meeste gevalle word verwonding in gemeentes nie hanteer nie, of dit word ondoeltreffend 

hanteer. Gemeentes benodig onderrig oor hoe om verwonding, vergifnis en versoening te 

hanteer. 
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Verskeie aspekte ten opsigte van vergifnis is blootgelê. Sommige individue weet nie wat 

vergifnis is nie en het wanpersepsies oor vergifnis. ’n Afwesigheid van vergifnis kan  

verskeie fisieke, geestelike en psigiese probleme tot gevolg hê. Die verlening van vergifnis 

het daarteenoor talle positiewe gevolge. Die navorsing toon ook aan hoe 'n individu tot 

vergifnis verlening kan kom.  

Selfvergifnis is ook belangrik. As iemand hulself nie kan vergewe nie, sal hulle ook nie 

hulself aanvaar nie. Die gevolg is 'n gebrek aan selfvergifnis, wat tot ‘n gebrek aan vergifnis 

vir andere kan lei.   

Versoening is 'n belangrike aspek ten opsigte van vergifnis. Die einddoel van vergifnis is dat 

die betrokke partye met mekaar sal versoen en weer ‘n gesonde verhouding sal handhaaf. 

Daar is egter gevalle waar versoening nie altyd sal plaasvind nie, al is vergifnis verleen. 

Indien versoening nie tussen gelowiges plaasvind nie, kan gemeentes se bedieninge 

daaronder ly en sommige lidmate kan hulle van die res van die gemeente isoleer. Verder 

kan die eenheid in ’n gemeente ontbreek. Die Here kan help om versoening tussen mekaar 

teweeg te bring. Vergifnis en versoening tussen gelowiges het tot gevolg dat gemeentes 

meer effektief kan funksioneer. 
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HOOFSTUK 4 

DIE NORMATIEWE TAAK TEN OPSIGTE VAN DIE ROL VAN VERGIFNIS IN 

VERHOUDINGE BINNE ’N GEMEENTE 

 

4.1  INLEIDING 

Die normatiewe taak, volgens Osmer (2008) se navorsingsmetodologie, word in hierdie 

hoofstuk aangeraak. Na aanleiding van Osmer se vier beskrywende take ten opsigte van 

navorsing, sal die navorser nou die normatiewe taak oor vergifnis hanteer. Hierdie taak 

behels die ondersoek na wat in die Skrif en Pastorale literatuur ten opsigte van die 

onderwerp geskryf is, wat in dié geval oor vergifnis in verhoudinge binne 'n gemeente 

handel. Eksegese sal gedoen word van Jeremia 31:34, Matthéüs 6:12, 14-15 en Matthéüs 

18:15-35. Die normatiewe taak word dus gebruik om ŉ teologiese en etiese interpretasie te 

maak ten opsigte van die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente.  

 

4.1.1. Normatiewe taak ten opsigte van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente 

Die navorser beskou die Skrif as fundamenteel vir hierdie navorsing. Om dit te regverdig is 

dit belangrik om die ontstaan, outoriteit, betroubaarheid, noodsaaklikheid en die relevansie 

van die Skrif te bepaal. Nadat hierdie vier basiese aspekte rakende die Skrif aangespreek 

is, sal die navorser voortgaan met eksegese van die bepaalde Skrifgedeeltes wat op die 

navorsingsvraag van toepassing is.  

Die navorser sal eksegese doen aan die hand van hermeneutiese beginsels soos 

uiteengesit deur Duvall en Hays (2001:20). Hermeneutiek handel oor die interpretasie van 

die Skrif. Dit beteken om dit wat geskryf is, te vertaal of te interpreteer op ’n wyse wat dit vir 

die huidige leser verstaanbaar maak (Makaryk, 1993:90). Verder is dit belangrik om die 

agtergrond, geskiedenis, taal en kultuur van die tydperk waarin die Skrif geskryf is, met die 

bestudering van die teks in aanmerking te neem (Duvall & Hays, 2001:20). Die navorser sal 

vasstel wat die boodskap oor vergifnis vir die oorspronklike lesers was, om sodoende te 

bepaal wat dit in die huidige konteks beteken. 

Om die Skrif as 'n bron van outoriteit en betroubaarheid vir die navorsing te gebruik, moet 

daar eerstens in die literatuur ondersoek ingestel word oor hoe die Skrif ontstaan het. 
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4.2  DIE HERKOMS VAN DIE SKRIF 

Die herkoms van die Skrif handel oor hoe die Skrif tot stand gekom het. Dit is belangrik om 

die herkoms van die Skrif te bepaal om sodoende die vraag na outoriteit en betroubaarheid 

te bepaal. Teoloë het verskeie opinies oor die herkoms en die samestelling van die Skrif 

(Barnett, 2003:165; Christdhas, 2007:13; Miller, 2004:xv; Smith & Bennett, 2005:9).  

Die Skrif is 'n antieke boek wat deur verskeie skrywers geskryf is (Geisler & Nix, 2012:1). 

Sommige teoloë meen dat die Skrif oor 'n tydperk van ongeveer sestien dekades geskryf is 

(Smith & Bennett, 2005:9). Die eerste skrywer was vermoedelik reeds 1450 jaar oorlede 

voordat die laaste skrywer gebore is (Barnett, 2003:165). Ongeveer veertig verskillende 

skrywers, wat in verskillende tydperke geleef het, het hierdie verskillende boeke van die 

Skrif geskryf (Barnett, 2003:165; Zuck, 1991:71). Die feit dat soveel verskillende skrywers, 

wat in soveel verskillende tydperke geleef het, die Skrif geskryf het, verleen aan die Skrif ’n 

posisie in die antieke literatuur. 

Die skrywers van die Skrif het egter nie self besluit om dit neer te pen nie, maar talle 

Christene glo op grond van 2 Timoteus 3:16 dat die Heilige Gees die skrywers van die Skrif 

geïnspireer het (Christdhas, 2007:37). Wanneer die woord “inspirasie” gebruik word verwys 

dit deels na die herkoms van die Skrif (Barr, 1990:14). Die sleutelwoord in 2 Timoteus 3:16 

wat beskryf dat die Skrif geïnspireer is, is “theopneustos” (Nullens, 2013b:40). Die Griekse 

woord “theopneustos” word met “inspirasie” vertaal en bestaan uit twee woorde, naamlik 

“Theos” en “pneō” (Cottrell, 2007:56). “Theos” beteken God en “pneō” beteken “om asem te 

haal” (Geisler & Nix, 2012:6). Inspirasie van die Heilige Gees verwys dus na God se 

betrokkenheid in die totstandkoming van die Skrif. Die woorde in die Skrif wat mense 

geskryf het, is volgens Ras (1992:2), van God afkomstig. Dit dui op die verskil tussen die 

Skrif en ander boeke wat deur mense geskryf is. Met ander boeke het skrywers self besluit 

om te skryf. Die Skrif is egter God se kommunikasie deur mense, omdat God self mense 

gelei het om dit te skryf (Marshall, 2004:31).  

Daar is egter diegene wat glo dat die Skrif in sy totaliteit nie van God afkomstig is nie 

(Mpindu, 2003:2; Wilhelmus, 2004:7). Die rede daarvoor is omdat 'n vraagteken geplaas 

word oor wat 2 Timoteus 3:16 bedoel wanneer gemeld word dat God die “hele Skrif” 

geïnspireer het. In die stadium wat Timoteus geskryf is, sou Timoteus byvoorbeeld nog nie 

in die Skrif ingesluit gewees het nie. Die Ou Testament was die deel wat op daardie 

stadium as die Skrif beskou is. Daarmee saam was die hele Ou Testament nog nie ingesluit 

nie (Snyman, 2003:464). Daarom is daar akademici wat van mening is dat 2 Timoteus 3:16 
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nie toegeskryf kan word aan die hele Skrif soos dit vandag is nie. Luther self het die Skrif 

ook baie krities hanteer en nie al die boeke daarin as ewe belangrik beskou nie (Prinsloo, 

1988:197). Die vraag bestaan gevolglik tot watter mate God die Skrif beïnvloed het, en tot 

watter mate die Skrif die gevolg van menslike inisiatief is (Van der Walt, 2008:639). Daar is 

egter meer mense wat van mening is dat die hele Skrif ewe belangrik is en dat God self dit 

geïnspireer het (Barton, 2010:5). Die navorser sal ook by hierdie standpunt staan. 

Daar is verder verkeie inspirasieteorieë (Möller, 1998:55). Daar is meganiese, dualistiese, 

dinamiese of personale inspirasieleer, inspirasie van kerngedagtes en organiese 

inspirasieleer.  

 Die meganiese leer is die teorie dat God feitlik die hand van 'n persoon geneem 

het en die Skrif geskryf het (Du Toit, 2000:84).  

 Die dualistiese mening is dat God sekere dele geïnspireer het en dat ander dele 

net die werk van die mens is (Berkhof, 2003:14; Möller, 1998:57). Die siening 

word gehuldig dat inspirasie nie beteken het dat die skrywer se kennis, taal, 

persoonlikheid en verstand vir 'n oomblik weggeneem is nie. Snyman (2003:463) 

is van mening dat die menslike faktor ’n direkte invloed op die Skrif gehad het en 

gevolglik is nie alles direk van God afkomstig nie. ŉ Probleem met die dualistiese 

leer is die vraag na wat in die Skrif menslik is en wat Goddelik is (Berkhof, 

2003:14).  

 Die dinamiese inspirasieleer meen dat die skrywers self bepaal het wat in die 

Skrif moet wees en wat nie na gelang van hulle ervaring met God (Möller, 

1998:60). Hierdie siening plaas egter ’n vraag oor die gesaghebbendheid van die 

Skrif. Verder beteken die inspirasie van kerngedagtes dat God slegs die kern 

gedeeltes gegee het en die mens verder sonder hulp van God die res geskryf het 

(Du Toit, 2000:84).  

 Die organiese inspirasieleer aanvaar dat alles wat in die Skrif aangetref word, 

menslik en goddelik is in die sin dat God Sy boodskap in menslike woorde 

oorgedra het (Möller, 1998:56). Die Here het die persoonlikheid en die taal van 'n 

skrywer gebruik om 'n boodskap oor te dra. God het juis sekere mense met 

sekere persoonlikhede, omstandighede en taal gekies om die boodskap oor te 

dra (Potgieter, 2005:14). Amos was byvoorbeeld 'n boer en God het deur Amos 

gekommunikeer deur vergelykings te tref met boerdery (Amos 4, 7 en 8). God het 
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met mense gekommunikeer en vergelykings getref met konsepte wat aan die 

individu verstaanbaar sou wees.  

Die navorser sal staan by die organiese leer, omdat God juis tot die mens spreek in sy eie 

kultuur, geskiedenis en taal, sodat dit vir die mens verstaanbaar is. 

Die herkoms  van die Skrif is van so 'n aard dat dit as 'n betroubare bron gebruik kan word. 

Die betroubaarheid daarvan word verhoog deur die outoriteit wat aan die Skrif verleen word.  

 

4.3  DIE OUTORITEIT VAN DIE SKRIF 

Die vraagstuk oor die outoriteit van die Skrif is belangrik omdat die Skrif die basis van die 

Christelike geloof vorm (Van den Belt, 2008:1). Dit is egter belangrik om te verstaan wat 

outoriteit is voordat daar sinvol besin kan word oor die Skrif se outoriteit. Outoriteit is die 

term wat gebruik word om te verduidelik dat iets of iemand die hoogste gesag besit en dat 

daar nie 'n ander krag of mag is wat hoër is nie (Barr, 1990:23). Wanneer iets of iemand 

dus outoriteit besit beteken dit dat alles wat daardie persoon spreek en doen as 

geloofwaardig aanvaar word (van den Belt, 2008:3).  

Teoloë klassifiseer die Skrif as “outopistos” om te verduidelik dat dit inherent outoriteit bevat 

(Corley, Lemke & Lovejoy, 2002; van den Belt, 2008:3). Dit beteken dat die Skrif 'n krag 

besit wat die mens outomaties aantrek, wat veroorsaak dat dit geloof kan wek wanneer dit 

gelees word (Graham, 1994:8). Hierdie krag wat veroorsaak dat die Skrif outopistos is, word 

deur Kalvyn beskou as die Heilige Gees wat die Skrif interpreteer (Thuesen, 1999:121). Dit 

is egter so dat nie alle mense onmiddellik die Skrif glo wanneer hulle dit bestudeer nie, 

maar die Skrif het die vermoë om, hoe meer ‘n mens dit aanhoor, in die hart te werk om 

geloof te wek (Rom 10:17).  

ŉ Mens kan ook die outopistos van die Skrif versterk, indien die skrywer daarvan 

geïdentifiseer word. In die antieke tydperk is outeurs se name nie altyd by geskrifte gevoeg 

nie. Sommige lesers het die literatuur belangriker as die outeur geag. Alhoewel Lindblom 

(1973) se boek oud is, gee hy waardevolle inligting wat nie in nuwer bronne te vinde is nie.  

Hy noem dat die Grieke meer outoriteit aan 'n geskrif geheg het wanneer die outeur van die 

geskrif bygevoeg is (Lindblom, 1973:58). Die outoriteit van 'n geskrif het afgehang van die 

outoriteit van die outeur. Indien die outeur van 'n geskrif bekend was, het die leser geweet 

of die geskrif outoriteit besit het. Uit bogenoemde navorsing is genoem dat daar 
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verskillende skrywers was, maar dat God self die outeur van die Skrif is, omdat die Heilige 

Gees die skrywers geïnspireer het en ook talle lesers wat dit bestudeer oortuig dat dit die 

waarheid is. Dit veroorsaak dat die Skrif inherent outoriteit besit, omdat God self by die skryf 

van die Bybel betrokke was (Nullens, 2013a:227).  

Daar is egter mense wat die outoriteit van die Skrif bevraagteken. Sommige se mening is 

dat die Skrif net 'n versameling van baie ou boeke is wat niks verskil van ander boeke wat 

deur mense geskryf is nie (Mōller, 1998:55). Die Skrif besit egter Goddelike outoriteit, wat 

absoluut waar en betroubaar is, veral wanneer waargeneem word hoe dit ontstaan het 

(Berkhoff, 2003:14).  

Uit die bogenoemde feite blyk dit dat die Skrif betroubaar en waar is, en outoriteit besit. 

Hierdie feite bring mee dat dit anders as ander boeke beskou kan word. Die 

anderssoortigheid van die Skrif kan waargeneem word in die feit dat dit oor so ŉ lang 

tydperk ontstaan en behoue gebly het (Smith & Bennett, 2005:9). Dit is deur talle 

verskillende skrywers, wat verskillende persoonlikhede gehad het, geskryf (Zuck, 1991:71). 

Verder het die skrywers almal deur die inspirasie van die Heilige Gees ook dieselfde 

boodskap oorgedra (Birch et al., 1999:18; Miller, 1985:5). Die Skrif staan dus bo ander 

dokumente omdat God, wat die hoogste mag en krag besit, die Een is wat die oorsprong 

van die Skrif is (Christdhas, 2007:37).  

Aangesien die Skrif outoriteit besit omdat God dit geïnspireer het, sal die navorser bepaal 

wat die Skrif aandui oor vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente. Christdhas (2007:37) 

noem dat Christene die Skrif beskou as God se Woord wat geloofwaardig is en daarom sal 

talle Christene let op literatuur wat op die Skrif gebaseer is.  

Daar is reeds gesien hoe die herkoms en samestelling die Skrif as 'n geloofwaardige bron 

daar stel. Die geloofwaardigheid daarvan word verder verhoog deur die vasstelling van die 

outoriteit daarvan. Indien die Skrif as betroubaar geïdentifiseer kan word, sal die 

geloofwaardigheid daarvan verder verhoog.  

 

4.4  BETROUBAARHEID VAN DIE SKRIF  

Om verder te verklaar waarom die navorser die Skrif gebruik met hierdie ondersoek, sal die 

betroubaarheid van die Skrif ondersoek word. Betroubaarheid beteken dat daarop 

staatgemaak kan word (Odendal & Gouws, 2005:298). Daar moet vervolgens bepaal word  
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of dit wat in die Skrif weergegee word, die waarheid is. Gelowiges glo dat die Skrif 

betroubaar is omdat die Heilige Gees die Skrif inspireer het (Bar, 1990:15; Mpindu, 2003:1; 

Zuck, 1991:71). Daar is die siening dat God die skrywers van die Skrif self gelei het in 

watter woorde om te gebruik om dit korrek te hou sonder om die individue se grammatika, 

styl of identiteit weg te neem (Berkhoff, 2003:14; Hanegraaff, 2011:6). Ander teoloë meen 

dat God juis die presiese woorde aan die mens deurgegee het, sodat dit korrek kan wees 

(Hanegraaff, 2011:297). Volgens Berkhoff (2003:14) is daar verder in sekere dele van die 

Skrif ook duidelike bewyse van waar skrywers direk neergeskryf het wat God gespreek het. 

So het Josua en Moses byvoorbeeld godspraak direk, woord vir woord, weergegee (Eks 3, 

4, 6:2; Jos 1:1; 4:1). Daar was ook andere, soos Jeremia en Esegiël, waar die Here 

spesifiek die woorde wat gespreek moes word in die skrywers se monde geplaas het (Jer 

1:9; Eseg 3:4,10,11). Paulus het self ook genoem dat sy woorde deur die Gees 

voortgebring is, wat beteken dit is van God afkomstig – wat dit betroubaar maak (1 Kor 

2:13). Die Heilige Gees is die Gees van waarheid wat net spreek dit wat van die Vader 

afkomstig is en het die skrywers gelei om neer te skryf wat God spreek in 'n persoon se eie 

taal en identiteit (Potgieter, 2005:14). Die inspirasie van die Heilige Gees dra daartoe by dat 

die Skrif juis betroubaar is, afgesien daarvan dat die skrywers se identiteit behoue gebly het 

met die skryf van die Skrif (Ras, 1999:2; Van den Belt, 2008:301). 

Die inspirasie van die Heilige Gees sorg dat al die boeke in die Skrif bydra tot die hoof-

boodskap daarvan (König, 2013; Smith & Bennett, 2005:8). Dit is merkwaardig om waar te 

neem dat dieselfde boodskap van die Skrif deurgaans aangetref word ten spyte van die feit 

dat dit deur verskillende skrywers, wat in verskillende tydperke geleef het, geskryf is. Die 

hoof-boodskap van die Skrif handel oor God se liefde en verlossingsplan deur Christus vir 

die mensdom (Birch et al., 1999:17; de Bruyn, 1990:73; Saucy, 2001:2). Wanneer ’n mens 

van die Ou Testamentiese boeke soos Eksodus, Josua, Rigters, Jeremia en ander boeke 

waarneem, word keer op keer gesien hoe God Israel verlos. Daar is ook 'n heenwys in die 

Ou Testament na die Messias wat sou kom om die volk te red (Jes 7:14; 9:6; 16:5; Dan 

2:44). Die profesieë wat in die Ou Testament oor die koms van die Messias weergegee 

word, word in die Nuwe Testament vervul in Christus (Mat 1:23; Luk 1:31-33; 4:18-19).  

Hierdie hoofboodskap oor die verlossingsplan van God kom dus voor deur die hele Skrif, in 

die Ou en die Nuwe Testament, en dra dus by tot die betroubaarheid van die Skrif (König, 

2013). 

Aangesien die Skrif betroubaar is, omdat God dit geïnspireer het, en dieselfde boodskap  
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deurgaans aangetref word ten spyte van verskillende skrywers, kan die konsepte oor 

vergifnis wat in die Skrif voorkom as waarheid aanvaar en toegepas word in die praktyk. 

Aangesien die Skrif betroubaar is, is dit belangrik in die bestudering van die rol van vergifnis 

binne die gemeente. 

 

4.5  DIE NOODSAAKLIKHEID VAN DIE SKRIF  

Die noodsaaklikheid van die Skrif beteken dat die Skrif deel moet wees van elke gelowige 

se lewe. Cilliers (2004:117) noem dat die Skrif alles besit wat die mens benodig om die 

waarheid te ken oor lewens situasies wat saak maak.  

Behalwe dat die Skrif kennis deurgee oor die lewe, is die Skrif 'n self-openbaring van God 

(Smit & Vosloo, 2013:219). Die Skrif openbaar wie God is en wat Sy hart, aksies en 

hoedanigheid teenoor die mens is (Conradie & Lombard, 2009:146). Die Skrif is dus 'n 

noodsaaklikheid om te bestudeer om God te leer ken en Sy denke oor onderwerpe soos 

byvoorbeeld vergifnis te verstaan (Smit & Vosloo, 2013:219).  

Die navorser is oortuig dat die Skrif noodsaaklik is omdat God Homself daarin openbaar en 

kennis rondom situasies verkry kan word sodat mense 'n sinvolle lewe kan leef. Om verder 

te verstaan dat die Skrif noodsaaklik is, sal besin word oor die relevansie van die Skrif vir 

vandag. 

 

4.6  DIE RELEVANSIE VAN DIE SKRIF VIR VANDAG 

In die huidige post-moderne era word die Skrif nie altyd aanvaar as die Woord van God wat 

outoriteit besit nie (Mpindu, 2003:2). Die wetenskap het veranderinge gebring in hoe die 

wêreld en die Skrif verstaan word (Oxtoby, n.d.:9). Daar is ook faktore soos kultuur- en 

taalverskille tussen vandag en die tyd wat die Skrif geskryf is. Daarom word die Skrif se 

relevansie vir vandag bevraagteken.  

Daar is etlike faktore wat die relevansie van die Skrif vir vandag bepaal: 
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4.6.1  Invloed van die Skrif  

4.6.1.1  Invloed op geskiedenis 

Kennis oor die geskiedenis van die Midde-Ooste, die Oosterse mense, die lewe van vroeë 

Israel en vroeë Christelike lewe word onder andere ook in die Skrif aangetref (Birch et al., 

1999:17). As die Skrif nie bestaan het nie, sou belangrike geskiedkundige feite moontlik 

verborge gebly het (Lampe, 2004:vii). Geskiedkundiges kan dus die Skrif gebruik om 

inligting te verkry oor kultuur, plekke en omstandighede (Birch et al., 1999:17). 

 

4.6.1.2  Invloed op ander wêreldgodsdienste 

Kennis van die Skrif is ook noodsaaklik om die geskiedenis van godsdiens te verstaan. In 

drie van die vier grootste godsdienste van die wêreld, naamlik Christenskap, Islam en die 

Joodse geloof, het die Skrif 'n merkwaardige invloed (Barnette, 2003:164). Al drie hierdie 

gelowe is gebaseer op wie God is, God se volk en die idee dat God die mens op aarde 

ontmoet (Neusner & Chilton, 1995:xiii). Die invloed is: 

 Die Jode gebruik oor al die eeue heen die Tora as outoriteit, vir aanbidding en 

inspirasie om daarvolgens te lewe (Barton, 2010:1; Van der Merwe, 2012:50).  

 Christene gebruik die Skrif as basis om God te aanbid (Kee et al., 1997:1).  

 Die Moslems se geskrif is die Koran. Die Koran is beïnvloed deur die Ou Testament 

en sekere dele van die Nuwe Testament (Neusner & Chilton, 1995:vii).  

Die Skrif is dus relevant om die invloed van die geskiedenis van sekere godsdienste te ken 

en te verstaan. Die relevansie van die Skrif versterk wanneer die invloed van die Skrif op 

die kultuur van die mens waargeneem word. 

 

4.6.1.3  Invloed op kultuur 

Die Westerse kultuur is deur die Skrif beïnvloed. Kuns, musiek en literatuur is tot ŉ redelike 

mate deur die Skrif beïnvloed (Kee et al., 1997:1). Invloede op dié kuns is onder andere 

skilderye soos “The Good Samaritan” van Vincent van Gogh (gebaseer op Luk 10:25-37), 

“The Last Supper” van Leonardo da Vinci (gebaseer op Joh 13:21), “die Hemelvaart van 

Jesus” van Rembrandt Harmensz van Rijn (gebaseer op Luk 24:50-53) en “The Allegory of  
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faith” van Johannes Vermeer (gebaseer op Joh 19:17-37). Verder weerspieël beeldhouwerk 

ook kuns wat deur die Skrif beïnvloed is, soos byvoorbeeld “Moses” van Michelangelo, 

“Seraph Angel” van Adam Long en “The Good Samaritan” van Stan Watts. Musikale 

komposisies wat deur die Skrif beïnvloed is, is byvoorbeeld “Turn, turn, turn” van Pete 

Seeger (gebaseer op Pred 3), “Live the life” van Michael W. Smith (gebaseer op Ef 4:1-6), 

“Shout to the Lord” deur Mark Schultz (gebaseer op Ps 98:1-8) en “Shine” van News Boys 

(gebaseer op Mat 5:14-16). Die Skrif beïnvloed dus die kultuur op verskillende terreine. 

 

4.6.1.4  Invloed op mense se lewens 

Vandag is die Skrif wêreldwyd die meeste vertaal, bestudeer, verkoop en versprei. Dit het 'n 

groot invloed op die meeste mense se lewens, insluitend gelowiges, ongelowiges en 

godsdienstiges wat dit aanhoor (Nos, 2007:1).  

Die Skrif is vandag nog invloedryk, al is dit antiek. God gebruik die Skrif om mense te leer, 

tereg te wys, te verlos en geestelik te laat groei (2 Tim 3:16; Rom 1:16; 1 Pet 1:23-2:2; Ras, 

1999:3). In die antieke tyd was wysheidsliteratuur belangrik en daarom bevat die Skrif ook 

literatuur oor wysheid soos onder andere die boek van Spreuke en Prediker (Smit, 

2013:53). Almal kan dus baat vind by die wysheid te vinde in die Skrif, omdat dit praktiese 

riglyne bied vir die lewe.  

 

4.6.1.5  Vrae oor die mens 

Behalwe dat die Skrif 'n invloed het op mense se lewens, bied dit verskeie antwoorde wat 

vir die mens betekenisvol is. Die Skrif bied aan gelowiges lewenssin en die wysheid om 

ander beter te verstaan. Uitsprake word gemaak oor God se gedagtes oor situasies en 

onderwerpe soos byvoorbeeld in die bergpredikasie in Matthéüs 5-7 en Lukas 6:17-49 (de 

Bruyn, 1990:73). Dit bied verder 'n beskouing van die lewe soos byvoorbeeld in Prediker 

(Neusner & Chilton, 1995:2). In Prediker 5:17-19 en Prediker 9:7-9 skryf Salomo 

byvoorbeeld dat dit goed is om die goeie te geniet vir al die mens se moeitevolle arbeid. In 

Prediker 11:10 vermaan die Skrif om verdriet uit ‘n mens se hart te weerhou en in Prediker 

12:1 word jongmense herinner dat dit noodsaaklik is om aan die Skepper te dink. Die Skrif 

beantwoord steeds vrae wat relevant is tot mense vandag, omdat dit insig kan bied oor 

waar die mens vandaan kom, sowel as die doel en ook lewenslesse wat die mens daaruit  
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kan leer (Barr, 1990:36).  

 

4.6.2  Die boodskap bly dieselfde 

Hoewel die tye vandag soveel anders is, het die boodskap van die Skrif dieselfde gebly. Op 

grond van Hebreërs 13:8, waar geskryf is dat Christus altyd dieselfde bly, bely mense dat 

wat Christus 2000 jaar gelede gespreek het, vandag nog vasstaan (de Bruyn, 1990:73). Die 

feit dat die boodskap dieselfde is, maak die Skrif dus steeds relevant vir vandag.  

Die boodskap van die Skrif handel oor liefde, verlossing en verhoudinge. Wette, godsdiens, 

taal en kultuur verander, maar die kernwaardes van verhoudinge en liefde bly dieselfde. Die 

lering van Christus – die gebeure, teregwysing en omgee – vertel alles van God se liefde 

(McCrabb, 2010:9). Die Skrif bly dus op vandag van toepassing, omdat dieselfde boodskap 

van liefde en verlossing wat deur Christus verkondig is, nog vandag relevant is.  

 

4.6.3. Opsomming 

Die Skrif besit outoriteit, is betroubaar, relevant vir vandag en noodsaaklik. Daarom dien dit 

as basis vir hierdie navorsingsprojek. Verder beïnvloed dit die vorming van kultuur, lewens 

en die toekoms van die lesers (Nos, 2007:181). Goeie standaarde van morele waardes wat 

wêreldwyd geldig is kan in die Skrif waargeneem word (Berkhoff, 2003:14; Curran, 

2006:45).  

Aangesien die Skrif noodsaaklik is, sal die navorser vervolgens bepaal by Skriftuurlike 

uitsprake ten opsigte van die rol van vergifnis in verhoudinge binne 'n gemeente deur 

gebruik te maak van eksegese. 

 

4.7  EKSEGETIESE ASPEKTE RAKENDE VERGIFNIS 

4.7.1  Inleiding 

Dit is soms moeilik om die Skrif te verstaan en toe te pas op vandag. Wanneer ‘n mens die 

Skrif eers verstaan vir die tyd waarin dit geskryf is, kan dit egter help om byvoorbeeld 

algemene morele konsepte wat die Skrif weergee, ook op vandag van toepassing te maak 
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(Curran, 2006:46).  

Eksegese beteken om interpretasie van 'n geskrif te doen, om sodoende die Skrif te 

verstaan. Die Skrif spreek die mens se ervarings met God aan en daarom noem Potgieter 

(2005:15) dat 'n deeglike ondersoek en interpretasie van die Skrif noodsaaklik is. Eksegese 

is belangrik, omdat dit God se Woord is wat deur 'n mens openbaar word (Meylahn, 

2005:20). Die manier waarop ‘n mens die Skrif lees sal bepaal hoe dit verstaan word.  

Eksegese word op hermeneutiese beginsels gebaseer. Lombard (soos aangehaal in 

Mahlangu, 1999:1) meld die volgende: “The nature of the theological enterprise is 

hermeneutical, by which is meant that theology is based upon a search for understanding 

and therefore in need of interpretation”. Hermeneutiek is die proses van teksinterpretasie 

wat tot begrip van die teks lei (Snyman, 1995:155).  

Daar is verskillende metodes van eksegese (Shin, 2005:1). Taalkundige en narratiewe 

beoordeling asook sosiaalwetenskaplike en sosiohistoriese benaderings kan in eksegese 

gevolg word. Taalkundige eksegese ondersoek sinne, werkwoorde, bywoorde, selfstandige 

naamwoorde en bysinne en bepaal of die teks in die verlede, hede of toekomende tyd 

geskryf is (Danove, 2009:1). Die narratiewe benadering kyk na aspekte om gedagtes en 

mening uit die taal, liggaamshouding, kultuur, idiome, gebruike, simbole en beelde te vorm, 

om dit op vandag van toepassing te maak (Medeiros, 2014:3). Sosiaalwetenskaplike 

eksegese fokus op die skrywers se sosiale wêreld (Hulster, 2009:95). In die 

sosiaalwetenskaplike benadering word kultuur en gebruike ondersoek om ’n beter begrip te 

verkry van wat die oorspronklike boodskap van die skrywers was, om te verstaan wat dit vir 

vandag se lesers beteken (Hulster, 2009:95).  

Die model wat die navorser in hierdie navorsing sal volg, is die sosiohistoriese metode. 

Belangrike komponente van hierdie benadering is die teks, die outeur, die oorspronklike 

gehoor, die kultuur en sosiale omstandighede van die antieke tyd waarin die teks tot stand 

gekom het (Mahlangu, 1999:1; Van der Walt, 2008:638; Young, 1997:10). Verder is dit ook 

belangrik om die Skrif te bestudeer in die oorspronklike tale (Prinsloo, 1988:197). Daarom 

sal 'n gedeeltelike taalondersoek gedoen word aan die hand van teologiese werke soos 

kommentare, joernale en boeke, om die ware betekenis van woorde te verstaan. Verder 

moet tekste ook verklaar word om dit binne konteks van die totale Skrif te plaas (Potgieter, 

2005:33). Garrett en Barclay (soos aangehaal in Horrel, 1999:4) voer egter aan dat hierdie 

tegniek lesers beperk om nie die Skrif op vandag van toepassing te maak nie. Die navorser 

sal egter steeds hierdie tegniek gebruik. Wanneer hierdie tegniek korrek toegepas word, sal 
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dit die navorser in staat stel om te verstaan wat die boodskap binne konteks van die tyd is, 

om dit sodoende van toepassing te maak op die hede (Murphy, 2000:8).  

 

4.7.2  Eksegese van Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15, 18:15-35  

Die navorser sal eksegese doen oor Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15, 18:15-35 om 

Bybelse beginsels ten opsigte van vergifnis te bepaal. Die navorsingsprobleem kan 

sodoende beter toegelig en aangespreek word.  

Die rede vir die keuse van die spesifieke Skrifgedeeltes is omdat God Homself tot die volk 

in Jeremia rig. In Matteüs word die dissipels aangespreek en in Matteüs 18 die gemeente. 

Aangesien die navorsing juis handel oor vergifnis binne die gemeente, dus mense wat 

reeds aan God behoort, is dit van pas om gedeeltes te bestudeer wat God se mense 

aanspreek. Hierdie gedeeltes spreek ook die effek van vergifnis en onvergewensgesindheid 

aan. Die gedeeltes is dus gepas vir hierdie navorsingsprojek, aangesien die navorsing 

handel oor riglyne met betrekking tot vergifnis vir die gemeente.  

 

4.8  DIE BOEK JEREMIA  

Dit is belangrik om 'n boek se agtergrond te verstaan wanneer die Skrif bestudeer word. 

Daar sal aandag gegee word aan die outeur, die datum, die genre, die tema, die sosiale 

konteks en die struktuur van die boek Jeremia om te verstaan wat die boodskap was vir die 

oorspronklike ontvangers van die teks om sodoende te verstaan wat die boodskap vir 

vandag is. Die navorser sal begin om vas te stel wie die outeur van Jeremia was. 

 

4.8.1  Die outeur van Jeremia 

Die algemene aanvaarding is dat die profeet Jeremia die boek Jeremia geskryf het 

(Adeyemo, 2006:853; Brueggmann, 2007:28). Hierdie aanvaarding is gegrond op Jeremia 

1:1: “Die woorde van Jeremia” en Jeremia 7:1 “die Woord wat van die Here tot Jeremia 

gekom het”. In Jeremia 51:64 is ook geskryf “en tot so ver die woorde van Jeremia”. Verder 

verklaar Jeremia 30:2 “So spreek die Here die God van Israel: 'Skryf vir jou in 'n boek al die 

woorde wat Ek met jou gespreek het'”. Hierdie teksgedeeltes identifiseer die skrywer as 

Jeremia. 
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Jeremia was ŉ afstammeling van die priester van Anatot, Hilkiah (Jer 1:1,5; 46-51). Anatot 

was in die land Benjamin (Jer 1:1,5; 46-51). Dit beteken dat Jeremia afkomstig was van 'n 

klein dorpie (Brueggmann, 2007:28; Jer 1:1; 2 Kon 22:8).  

Jeremia was 'n digter met 'n ryk verbeelding en met heelwat moed en geloof (Dempsey, 

2007:9). God het hom geroep as profeet vir die nasies (Jer 1:5). Jeremia het egter nie met 

die eerste aanhoor die roeping as profeet aanvaar nie. Hy het eers met God geredeneer dat 

hy nie kan kommunikeer nie, omdat hy te jonk is, voordat hy die roeping as profeet aanvaar 

het (Holladay, 2010:3; Jer 1:6).  

Aangesien Jeremia as skrywer geïdentifiseer is, kan die boek binne ŉ bepaalde tydperk 

geplaas word.  

 

4.8.2  Die datering van die boek Jeremia  

Jeremia se loopbaan as profeet het gestrek oor 'n tydperk van veertig jaar: 627-587 v.C. 

(Adeyemo, 2006:853; Kratz en Barstad, 2009:11; Stulman, 2005:5). Dit was die tydperk 

vanaf die dertiende jaar van Josia se regering tot in die jaar wat Jerusalem deur 

Nebukadneser ingeneem is, naamlik die elfde jaar van Josia se seun, Sedekia, wat weer 

deur Jojakim opgevolg is (Kessler, 2004:7).   

Die genre van Jeremia is ook belangrik in die interpretasie van die boek. 

 

4.8.3  Die genre van Jeremia 

Die genre van ŉ Bybelboek dui op die skryfstyl waarin die boek geskryf is. Die bepaalde 

genre moet vasgestel word, aangesien dit bydra tot die eksegetiese taak. Hierdie 

kommunikasie kan in die vorm van 'n biografie, 'n narratief, digkuns of profetiese vorm wees 

(Kessler, 2004:42). Verskillende genres dra informasie op verskillende maniere oor (Boer, 

2007:9). Om dit te identifiseer moet daar na die inhoud van die boek wat bestudeer word, 

gelet word (Boer, 2007:9).  

Hoewel die profetiese boek Jeremia 'n geëerde plek in die Joodse en Christen 

gemeenskappe besit, het dit geen spesifieke literêre vorm of kronologiese volgorde nie, wat 

dit moeilik maak om te bestudeer (Adeyemo, 2006:853; Stulman, 2005:11). Die boek  
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bestaan uit talle genres, sprekers, teologiese argumente, 'n mengsel van prosa en gedigte 

asook narratiewe dele (McKeating 1999:10). Daar is 'n verskeidenheid van taalverskynsels 

soos metafore (Jer 19:1-12), vergelykings (Jer 13:1-11), opeenstapelinge en herhalings (Jer 

14:12; 21:7,9; 24:10; 27:8; O'Connor, 2011:29). Die metafore beskryf Jeremia, die nasies, 

God, die valse gode, vyande en Juda se koning. Verder dra herhalings by om sake te 

beklemtoon (Lundbom, 1997:xxxviii). Jeremia se styl sluit ook woordspeling (Jer 1:10), 

oordrywing (Jer 1:5), ironie (Jer 2:33; 4:22) en drama (Jer 2:12; 4:14; 22:29) in. Die 

beeldspraak help die verbeelding en versterk die redevoering. Daar is egter geen vaste 

orde in die boek van Jeremia nie (Stulman, 2005:13). 

'n Profetiese boek hou nie noodwendig by een spesifieke vorm of inhoud nie (Kratz & 

Barstad, 2009:274). Dit word aangewend vir 'n spesifieke doel ten opsigte van 

kommunikasie tussen God en die mens (Kratz & Barstad, 2009:274). Profete tree op of 

spreek namens God, is derhalwe tussengangers tussen God en die mens en is gewoonlik 

ook intersessors vir die volk soos die geval was met Jeremia (Jer 14:19-22) en Moses (Eks 

32:30-35; Lalleman-de Winkel, 2000:225). Jeremia is 'n profetiese boek waar verskillende 

vorme van profetiese literatuur, soos Goddellike boodskappe (Jer 14-15), gebede (Jer 5), 

dade van Jeremia wat dien as profetiese aksies (Jer 16:1-4; 32:6-15), preke (Jer 18-20), 

spreuke, klaagliedere (Jer 12) en ander vorms God se boodskap aan die mens oordra 

(Kratz & Barstad, 2009:274).  

Aangesien Jeremia 'n profetiese boek is, is dit belangrik om te weet wie kommunikeer en 

wie die lesers is (McKeating, 1999:11). Hierdie profesieë is oorspronklik vir die ballinge van 

587 v.C. gegee (Leughter, 2008:59; Stulman, 2005:5). God kommunikeer dus met Sy volk 

in die boek Jeremia deur 'n profeet, wat Jeremia in die profetiese genre plaas.  

Die tema van die boek is ook belangrik om te verstaan wat die Here deur Jeremia 

kommunikeer. 

 

4.8.4  Tema van die boek Jeremia 

Teoloë het uiteenlopende menings oor die tema van die boek Jeremia. O'Connor (2011:29) 

meen die boek handel oor waarskuwing, lyding en hoop. Adeyemo (2006:854) meen dat dit 

handel oor vernuwing en heropbouing. Die meeste teoloë meen egter dat daar twee 

hooftemas is, naamlik oordeel en hoop (Lalleman-de Winkel, 2000:103).  
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In die boek Jeremia word oordeel uitgespreek as gevolg van die volk se oortredinge. In 

Jeremia 1:10 word geskryf dat God vir Jeremia aanstel “om uit te ruk, om te gooi, te 

vernietig en te verwoes”. Hierdie taak handel daaroor dat mense straf en oordeel verdien as 

gevolg van hul oortredinge (Adeyemo, 2006:854). Die gevolg van die oortreding is dat 

mense nie in verhouding met God kan verkeer nie (Adeyemo, 2006:854). Daar is egter 'n 

oproep tot belydenis en bekering wat lei tot vergifnis van oortredinge deurdat die Here die 

oortreding vergewe en vergeet sodat restourasie kan plaasvind (Leughter, 2008:59). Daar is 

'n verwagting dat die volk ander gode moet verwerp, sodat God alleen vereer kan word 

(McKeating, 1999:15). Die tema kom neer op oordeel as gevolg van oortredinge, maar 

kommunikeer tog ook 'n boodskap van hoop as daar bekering plaasvind.  

Die hoop op die toekoms is egter iets waarvoor die volk God moet vertrou. Dit sal egter eers 

‘n realiteit wees na berou en belydenis getoon is en vergifnis ontvang is (Brueggemann, 

2007:36). God implementeer 'n nuwe verbond wat hoop simboliseer (Jer 31:31-34). Hierdie 

nuwe verbond verwys na oortredinge wat vergewe is met die gevolg van 'n vernuwing in die 

verhouding met God en ook 'n herstelde land as uitvloeisel van God se vergifnis (Jer 32-

33).  

Die tema word beïnvloed deur die sosiale konteks waarbinne Jeremia optree. 

 

4.8.5  Die sosiale konteks van Jeremia  

Die sosiale konteks behels die politieke en sosiale stand van die omgewing waarin die volk 

hulself bevind. Die sosiale konteks van die tyd waarin Jeremia geleef het, verskil van 

vandag. Die sosiale konteks werp lig op Jeremia se verwysings na oordeel en hoop. 

In die tyd wat Jeremia as profeet optree (626 v.C. tot 586 v.C.) is daar verskeie gebeure wat 

omstandighede vir Juda ongunstig gelaat het. Met die aanvang van Jeremia se bediening is 

die Israeliete oorheers deur Assirië (Thompson, 1980:9). Dit is dan ook in hierdie tyd wat 

die Assiriërs se mag in die streek begin afneem (Thompson, 1980:9). Onder die regering 

van Josia (640-608 v.C.) vind daar ŉ groot herlewing plaas deurdat die boek van 

Deuteronomium in 622 v.C. ontdek is (Dobson et al., 1994:1426). Ná Josia egter in 'n geveg 

by Megiddo in 609 v.C. dood is, begin Juda se gevangenisskap (Hill, 1999:10; Dobson et 

al., 1994:1426). In 605 v.C. val die Babiloniërs Egipte binne, terwyl Egipte Israel oorheers. 
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Sodoende raak Israel aan die Babiloniërs ondergeskik. Onder die bewind van Babilon 

verloor Israel sy identiteit deurdat Israel se koning gevangene geneem is en die tempel en 

Jerusalem in 597 v.C. verwoes is (Thompson, 1980:9). Hierdie sosiale en politieke 

omstandighede bemoeilik die lewe vir Juda. 

Jeremia kondig aan dat daar 'n tyd van ballingskap sal wees (Ras, 1999:24). Dié profesieë 

handel meestal oor die afgodery en sonde van Juda wat oordeel bring (Dobson et al., 

1994:1426). Die Babiloniërs was dus historiese agente wat deel van God se oordeelsplan 

was om Jerusalem te verwoes (Dobson et al., 1994:1426). Jeremia kondig oordeel aan tot 

587 v.C., maar wanneer die volk op die punt van ondergang te staan kom, belowe God 'n 

toekoms van hoop en herstel (Hill, 1999:9).  

Die sosiale konteks was dus nie baie gunstig nie en het Juda se gevangenisskap tot gevolg 

gehad. Daar is egter 'n toekoms van hoop. Hierdie boodskap van oordeel en hoop, word op 

verskeie plekke in die Skrif aangetref. Dit plaas Jeremia se boodskap in konteks met die 

Skrif.  

 

4.8.6  Jeremia in konteks van die Skrif 

Die tema van oordeel en hoop word telkens in die geskiedenis van Israel aangetref 

(Lalleman-de Winkel, 2000:103). Jeremia se boodskap aan die Joodse ballinge van Babilon 

stem ooreen met die van Habakuk, Sefanja en Esegiël (Adeyemo, 2006:853). Verder is 

daar ook 'n ooreenkoms met Amos, Miga, Hosea en Jesaja ten opsigte van die boodskap 

(King, 1993:10).  

Die boek Amos 5:4-6, 24-27 beveel die volk om hul te bekeer. As daar nie bekering 

plaasvind nie, sal daar ballingskap wees (Amos 5:27). As daar egter ag gegee word op die 

waarskuwing sal die volk lewe (Amos 5:6; Lalleman-de Winkel, 2000:116).  

Dieselfde tema van Jeremia ten opsigte van bekering, terugkeer en hoop word ook in 

Hosea aangetref (Lalleman-de Winkel, 2000:113). In die boek Hosea, wat voor Jeremia 

geskryf is, word daar deur middel van beeldspraak oor trou en egskeiding na Israel se 

posisie verwys (Hos 2:2-13). Daar word wel na hoop verwys, wat daarop dui dat herstel na 

skeiding kan plaasvind (Hos 2:14-23). In Hosea is dit God self wat toenadering soek om die 

verhouding met Israel te herstel (Brueggemann, 2007:36). Dit is ook so in Jeremia, waar 

God 'n nuwe verbond instel wat herstel in die verhouding met die volk verseker (Jer 31:31-
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34).  

Verder stem die Boek Jeremia ooreen met die Pentateug. Dit bevat tradisies van die 

skepping (Jer 4:23-26; 31:35-37; 33:25). Verder verwys dit na die geskiedenis van die 

mense van Genesis (Jer 33:26), Eksodus (Jer 23:7), die woestyn (Jer 2:2-3) en die Sinai-

verbond (Jer 7:9; Hos 4:2; Brueggemann, 2007:135).  

Jeremia hou ook verband met die boek Deuteronomium (McKeating, 1999:156; Lalleman-

de Winkel, 2000:239). Deuteronomium gee Israel se geskiedenis met die wet en die 

verbond met God weer en gee ook die voorwaardes van seën en vloeke weer (Deut 12-25, 

28; Jer 30-33; 31:34). Daar is ook voorwaardes van lewe en dood (Deut 30:15-20; Jer 7:23; 

21:14; 25:5-9). In Deuteronomium is daar skynbaar min genade en vergifnis (Brueggemann, 

2007:136). Daar is egter kritiek op die feit dat Deuteronomium eers in die tyd van Jeremia 

saamgestel is (Job, 2006:4). Aangesien Deuteronomium in wording was kon die boek 

Jeremia nie op die boek Deuteronomium gesteun het nie (Becking, 2004:253).  

Verder noem andere dat Esegiël 36:26-27 Jeremia beïnvloed het, terwyl ander van mening 

is dat die inhoud van die boek Jeremia eie is aan Jeremia sonder invloed van buite 

(Becking, 2004:253). Ten spyte van dié feite, is daar duidelike ooreenkomste tussen 

Deuteronomium en die boek Jeremia.  

Jeremia bespreek die oordeel wat in die boek Deuteronomium voorkom en ook die hoop in 

die boek Hosea. Die verbond van God by Sinai en die vloek en die seën wat in 

Deuteronomium (Deut 4:29-31; 30:1-10) aangetref word, word geïllustreer in Jeremia (Jer 

29:13-14; 32:37). Die oordeel oor die volk is as gevolg van ongehoorsaamheid wat verband 

hou met die vloek in Deuteronomium 28, indien die volk nie na die stem van die Here luister 

nie. Verder kom dieselfde tema van die boek Hosea wat handel oor God se liefde en hoop 

na belydenis, bekering en gehoorsaamheid, in Jeremia voor (Brueggemann, 2007:37; Jer 

29:10-14; 1 Kon 8:31-46). Die boek Jeremia pas dus in by die res van die Skrif. 

Behalwe om Jeremia in konteks van die Skrif te verstaan, moet die navorser ook vasstel 

wat die struktuur van die boek Jeremia is. Sodoende kan bepaal word wat die konteks van 

die teks binne die boek Jeremia is om die boodskap beter te verstaan.  

 

4.8.7 Die struktuur van Jeremia  

Verskillende teoloë verdeel die boek Jeremia in verskeie afdelings: 
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Howard et al. (2012:1219) verdeel Jeremia in drie dele. Elkeen van hierdie dele begin met 

die woorde dat dit koning Jojakim se vierde jaar van regering is. Die dele word as volg 

verdeel: die profeet se getrouheid om God se opdrag uit te voer (2-24); teenkanting wat die 

profeet teen sy bediening ondervind (25-35) en die ineenstorting van Juda (36-45). 

Hill (1999:4) verdeel Jeremia in vier afdelings, naamlik: profesieë teen Juda en Jerusalem 

(1-24), profesieë teen ander nasies (25, 46-51), profesieë van verlossing (26-35) en dan 

ook 'n biografie van Jeremia (36-44).  

Kessler (2004:7) verdeel dit in vyf dele, naamlik hoofstukke 1-25 wat meestal handel oor 

profesieë van oordeel; 26-35 wat profesieë van oordeel en verlossing lewer; hoofstukke 36-

45, wat narratiewe bied oor die lyding van Jeremia; hoofstukke 46-51, wat handel oor 

profesieë teen die nasies en hoofstuk 52, wat die gevolgtrekking van die boek Jeremia is. 

Kessler (2004:7) meen dat die laaste gedeelte, Jeremia 52:31-34, oor die guns van Jojakim, 

oorgeneem is en later bygevoeg is, wat beteken dat Jeremia met Jeremia 52:30 eindig. 

Stulman (2005:11) en O’Connor (2011:31) verdeel Jeremia in twee dele. Die eerste helfte, 

hoofstukke 1-25, is meestal gedigte en prosaïese preke wat handel oor tragedie. In die 

tweede helfte, hoofstukke 26-52, word die literêre landskap geskets met biografiese prosa 

en gedigte en word die idee van oorlewing ten spyte van tragedie weergegee (O’Connor, 

2011:31; Stulman, 2005:11).  

Aangesien die outeur, die datum, die genre, die tema, die sosiale konteks en die struktuur 

van die boek Jeremia vasgestel is, volg die eksegese oor Jeremia 31:34. 

 

4.8.8  Vergifnis in Jeremia 31:34  

Jeremia 31:34 verklaar: “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie 

en sê: Ken die Here; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die 

Here; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” 

Jeremia 31 vorm deel van die boek van hoop wat strek vanaf hoofstukke 30-33 (Stulmann, 

2005:259). Jeremia 31:31-34 kommunikeer 'n nuwe verbond tussen die Here en die volk  

wat hoop bied (Leughter, 2008:59). In die ou verbond was daar voorwaardes om God alleen 

te aanbid en te gehoorsaam (McKeating, 1999:153). Die oortredinge van die volk het in die 

verbond van Sinai verbreking van die verbond en verhouding met God veroorsaak (Eks 
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19:5-6; Elwell, 1989:543). 'n Nuwe verbond wat hoop en herstel met God bied, was benodig 

(Jer 31:31-34; McKeating, 1999:153). 

God self kom stel die nuwe verbond in, wat vergifnis vir oortredinge bied (Jer 31:31-34). Dit 

beteken dat oortredinge weggeneem word, met die gevolg dat daar nou 'n nuwe verhouding 

met God bestaan (Becking, 2004:263; Dempsey, 2007:36). Voorheen is Israel as gevolg 

van oortredinge as ballinge weggevoer. Daar is nou hoop op herstel as gevolg van die 

nuwe verbond wat vergifnis bied. 

a) In vers 34 staan: “En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en 

sê: Ken die Here”.  

In vers 33 noem Jeremia dat die nuwe verbond op die volk se harte geskryf sal word. In die 

ou verbond is die wette op klip geskryf en die priesters en die profete het die volk onderrig 

oor wat God se wil is (Allen, 2008:357). In Deuteronomium gee die Here ook ŉ opdrag dat 

kinders lering oor God se wet moet ontvang, maar met die nuwe verbond is onderrig nie 

nodig nie, want elkeen sal die Here ken (Deut 6:7; Ps 78:5; Jer 9:23-24). Die rede is omdat 

God 'n nuwe verbond instel waar die wet op mense se harte en nie op klip geskryf word nie, 

soos in Jeremia 31:33 gemeld word (Adeyemo, 2006:895).  

Die feit dat God die wet in die harte van mense skryf beteken dat die volk nie meer 'n 

profeet of tussenganger nodig het om lering te gee nie (Gaebelein, 1986:577). In vers 34 

word geskryf dat niemand nodig sal hê om vir 'n ander te herinner om God te leer ken nie 

(McKane, 1996:821). Die woord “want” verwys verder na die rede waarom niemand mekaar 

hoef te herinner om God te ken nie (Stulmann, 2005:274). Die rede is dat klein en groot 

God sal ken (Jer 31:34). Klein en groot verwys daarna dat almal in die samelewing, ongeag 

‘n mens se status of ouderdom, God sal ken as gevolg van die nuwe verbond (Allen, 

2008:357). 

b) Jeremia 31:34b: “(W)ant Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie 

meer dink nie”.  

Die woord “want” in vers 34b, verwys na die rede waarom 'n nuwe verbond moontlik is 

(Stulmann, 2005:274). Die rede is omdat God die volk se ongeregtighede sal vergeef en nie 

meer aan hul sonde sal dink nie. Oortredinge veroorsaak 'n struikelblok om in verhouding 

met God te staan. Die Hebreeuse woord vir sonde in dié strofe beteken 'n misdryf, 'n 

struikelblok of om aanstoot te neem (Becking, 2004:251). Die Hebreeuse betekenis van 

ongeregtigheid beteken “'n oortreding” of “booshede”, en om te vergewe beteken “om te 
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bedek”, “om te begenadig” of “om die rekord skoon te maak” (Lusse, 2009:17). God self 

neem inisiatief om die volk te begenadig en die rekord van mense skoon te maak om so 

uitkoms te bied dat mense God kan ken en in 'n nuwe verhouding met God kan staan 

(Elwell, 1989:543).  

Verder is dit God self wat sy volk in die nuwe verbond onderrig (Gaebelein, 1986:577; 

McKeating, 1999:153; Leughter, 2008:59). Die Here skryf die nuwe verbond op sy mense 

se harte. Om die wet op mense se harte te skryf beteken 'n veranderde gesindheid en 

gedrag, as gevolg van 'n kennis van God en nie net kennis van die wet nie (Huey, 

1993:286). Dit is 'n kennis van God met 'n nuutgemaakte verhouding wat slegs moontlik is 

deur vergifnis van oortredinge. God sal die hindernis, die oortredinge, uit die weg ruim sodat 

die volk God self kan leer ken (Dobson et al., 1994:1482). Kennis van God sal wees as 

gevolg van persoonlike ervaring van die vergifnis wat ŉ mens ondervind het deur die 

werking van die Heilige Gees wat God self sal bewerkstellig (Nicolson, 1975:71). Kennis 

van God beteken ook om Hom te vrees, wat lei tot gehoorsaamheid aan die Here (McKane, 

1996:821). Vergifnis sal 'n herstelde verhouding met God tot gevolg hê (Gaebelein, 

1986:577). Verder sal dankbaarheid vir vergifnis tot gehoorsaamheid aan God lei 

(Dempsey, 2007:36; Elwell, 1989:543; Gaebelein, 1986:577). Die gedeelte in Jeremia 31 

verklaar dat kennis vanaf God afkomstig sal wees, as gevolg van die toewyding en geloof 

van 'n individu en nie deur godsdienstige praktyke nie (Leughter, 2008:59; Thompson, 

1980:109).  

 

4.8.9  Opsomming 

Die sosiale konteks van Jeremia dra by tot die nood aan vergifnis van die Here. Die feit dat 

Israel in ballingskap weggevoer is, is as gevolg van hulle eie oortredinge teenoor God. Hulle 

het dus vergifnis van die Here benodig. Die Here belowe vergifnis en weer hoop vir die 

toekoms. 

Vergifnis is 'n karaktereienskap van die nuwe verbond. Die gevolg van vergifnis is dat die 

mens se rekord by die Here skoongemaak word, dat daar nie meer aan gedink word nie en  

dat daar geen straf vir enige oortreding meer is nie. Verder lei vergifnis tot 'n herstelde 

verhouding met God deurdat die mens in ŉ verhouding met God kan staan. Hierdie 

verhouding met God bring dan transformasie, wat tot veranderde lewens lei (Stulmann, 

2005:274).  
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Daar sal vervolgens bepaal word wat die boek Matthéüs oor vergifnis weergee. 

 

4.9 DIE BOEK MATTEÜS 

Soos met die boek Jeremia, is die agtergrond van die boek Matteüs belangrik. Die navorser 

sal dus vasstel wie die outeur was, wat die datum, die genre, die tema, die sosiale konteks, 

en die struktuur van die boek Matteüs is. Daarna sal die navorser voortgaan met eksegese 

oor vergifnis in hierdie boek.  

 

4.9.1 Die outeur van  Matteüs 

Verskeie sieninge bestaan oor die outeurskap van Matteüs. Die rede hiervoor is die feit dat 

die naam Matteüs nêrens in die boek gemeld word nie (Reid, 2005:5; Turner, 2008:11; 

Woodley, 2011:19). Sommige meen dat die tollenaar wie Christus as dissipel geroep het, 

die boek Matteüs geskryf het (Blackaby, 2007:8; Scheck, 2008:53). Daar is egter die siening 

dat 'n ander toegewyde Christen van 'n sterk Joodse agtergrond, Matteüs geskryf het 

(Carmody et al., 1986:145; Woodley, 2011:19). Daar is dus verskeie sieninge oor die outeur 

van Matteüs . 

Die siening bestaan dat die naam “Matteüs” gebruik is om dit gesaghebbend te maak en 

apostoliese outoriteit te gee (Buckley, 1991:12; Carter, 2001:14). Daar is verskeie 

redenasies hoekom die naam Matteüs juis apostoliese outoriteit verleen aan die boek. 

Apostoliese outoriteit bevestig dat die inhoud van die boek geloofwaardig is (Senior, 

1998:22). Apostoliese outoriteit impliseer dat die skrywer saam met Christus beweeg het en 

eerstehandse informasie oor Christus besit het. Aangesien Matteüs 'n apostel was wat 

saam met Christus gewandel het en die inhoud van Matteüs oor Christus en sy dissipels 

handel, is dit van pas om 'n naam van een van die dissipels te gebruik om outoriteit daaraan 

te verleen (Aune, 2001:175). Sommige teoloë is van mening dat die boek Matteüs op 

Markus gesteun het, om verder by te dra om dit apostoliese outoriteit te verleen (Senior, 

1998:22). Barton & Muddiman (2007:844) se mening is dat 'n apostel minder op ander soos 

Markus sou steun en meer op persoonlike ervaring. Verder beteken die naam “Matteüs” 

gawe van God en klink dit dieselfde as die woord “mathetes”, wat “dissipel” beteken, wat 

van pas kon gewees het vir 'n Evangelie wat getuig van Christus en Sy dissipels (Carter, 

2001:14). Die verwysing na “Matteüs” as skrywer beteken nie noodwendig dat dit deur 'n 
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persoon met die naam Matteüs geskryf is nie.   

Daar is onsekerheid of Matteüs die tollenaar die boek geskryf het. Papias, wat in die tweede 

eeu geleef het, skryf dat die Evangelie Matteüs deur die apostel Matteüs geskryf is 

(Conzelmann & Lindemann, 1988:224). Eusebius en andere bevraagteken Papias se 

getuienisse (Senior, 1998:21). Matteüs moes al oorlede gewees het in die laaste kwart van 

die eerste eeu toe die boek Matteüs geskryf is (Davies, 1993:11). Daarbenewens word 

Matteüs in die kringe waar aanvaar is dat die dissipel ook die outeur was, as 'n ooggetuie 

bestempel (Yeomans, 1993:7). Matteüs die tollenaar was egter nooit 'n ooggetuie waar 

Christus gedoop is of met die verheerliking op die berg nie (Mat 3; Mat 17; Carter, 2001:14). 

Verder bevraagteken teoloë of 'n belastinggaarder die kennis van godsdiens en die literêre 

kennis sou gehad het wat nodig was om hierdie Evangelie te skryf (Reid, 2005:5). Andere 

stem ook saam dat dit hoogs onwaarskynlik is dat die outeur Matteüs, een van die dissipels 

van Christus, was (Buckley, 1991:11; Ewherido, 2006:5;  Senior, 1998:25).  

Die algemene siening wat die navorser ook aanvaar, is dat die Evangelie van Matteüs deur 

’n Griekssprekende Joodse Christen in die laaste kwart van die eerste eeu geskryf is 

(Senior, 1998:22). Die skrywer het moontlik in Antiochië gewoon, waarvan die meeste van 

die gemeenskap Joodse Christene was (Rukundwa, 2006:175).  

Dit is ook belangrik om die datum wanneer Matteüs geskryf is, vas te stel. Indien die 

datering van Matteüs vasgestel is, kan die omstandighede van daardie tyd bepaal word. 

 

4.9.2 Die datum  

Teoloë debatteer oor wanneer Matteüs geskryf is. Sommige meen dat dit voor die val van 

Jerusalem was en party is van mening dat dit ná die val van Jeremia in ongeveer 75 nC 

dateer (Adeyemo, 2006:1105; Woodley, 2011:20). Daar is ook ander wat meen dat dit by 75 

nC geskryf is (Adeyemo, 2006:1105; Woodley, 2011:20). Sommige teoloë is van mening dat 

Matteüs in die vierde kwart van die eerste eeu geskryf is (Barton & Muddiman, 2007:845). 

Die rede hiervoor is dat Matteüs in die lig van die verwoesting van die tempel en die 

Romeine wat Jerusalem ingeneem het, 70 n.C. geskryf is. Dit impliseer dat dit in die vierde 

kwart van die eerste eeu moes gewees het (Mat 21:41-42; 22:7; 24:1-2; Reid, 2005:6). Daar 

word oor die algemeen aanvaar dat Matteüs op Markus, wat ook later as 70 n.C. geskryf is, 

gesteun het. Die omstandighede in Matteüs verwys ook verder na die tydperk waar die kerk 

en die sinagoge weë geskei het, naamlik ongeveer 85 n.C. (France, 2007:18). Daar is dus 
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'n meer algemene siening dat Matteüs na 70 n.C. geskryf is, wat die bepaling van die 

sosiohistoriese konteks moontlik maak.  

 

4.9.3 Sosiohistoriese agtergrond van  Matteüs 

Begrip vir die sosiohistoriese agtergrond van die eerste Christene is belangrik om Matteüs 

reg te interpreteer (Ewherido, 2006:10). Die kultuur, politiek en ekonomiese wêreld het baie 

verander van die tyd waarin Matteüs geskryf is (Westerholm, 2006:9). Dit is belangrik om 

ondersoek in te stel oor die agtergrond van Matteüs om te verstaan wat die boodskap 

daarvan was vir die oorspronklike lesers. 

Daar word algemeen aanvaar dat Matteüs in Antiochië geskryf is (Rukundwa, 2006:175; 

Streeter, 1924:500). Antiochië was die hoofstad van Sirië. Sterk kommunikasienetwerke met 

ander stede was in plek (Shin, 2005:120). Dit was die derde grootste stad in die Romeinse 

ryk (Reid, 2005:6). Volgens Westerholm (2006:9) en Davies (1993:18) was daar 'n 

verskeidenheid van groepe soos Romeine en Grieke tesame met verskeie sosiale groepe 

soos die Sadduseërs, skrifgeleerders, priesters, Herodiane en Fariseërs in Antiochië 

teenwoordig. Dit was egter 'n gevaarlike, onaangename plek waar haat en vrees geheers 

het ten spyte van goeie kommunikasie met ander stede (Carter, 2001:24). Matteüs moet 

gevolglik in die lig van die vrese, belange en die nood van die gemeenskap geïnterpreteer 

word (Ewherido, 2006:11). Matteüs bied onderrig aan oor ŉ goeie lewensstyl en optrede 

teenoor ander (Ewherido, 2006:11).  

Die mense van Antiochië het 'n verlosser benodig (Aune, 2001:14). Christus is die Messias 

wat sou kom om vrymaking in mense se lewens te bied. Matteüs moet dus geïnterpreteer 

word met Christus as die sentrale punt. 

Die stad het verder 'n Hellenistiese karakter gehad. Die Hellenistiese karakter was ŉ 

kombinasie van die Griekse, Oosterse en Romeinse kulture (Carmody et al., 1986:27; 

Wilhelmus, 2004:79). Stede wat ŉ Hellenistiese karakter gehad het, het egter 'n oorvloed 

Griekse kultuur, soos tempels, Griekse lering en teaters gehad (Conzelmann & Lindemann, 

1988:112). 

Die evangelis en die gemeenskap was meestal van Joodse herkoms (Carmody et al., 

1986:145; Reid, 2005:5). Dit is dus nodig om die Joodse gebruike wat Matteüs aanspreek in 

die tyd wat Matteüs geskryf is te interpreteer om die ware betekenis te verstaan 
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(Westerholm, 2006:9). Die styl van Matteüs verwys byvoorbeeld na die Joodse tradisie, 

waar God se naam nie uitgespreek word nie. Die Jode het die name van God vermy uit 

vrees en eerbied vir Hom (Conzelmann & Lindemann, 1988:224). Daar word byvoorbeeld 

verwys na “die koninkryk van die Hemel” in plaas van “die koninkryk van God”.  

Die Christene en Jode het onder die Romeinse regering geval (Shin, 2005:130). Daar was 

verskillende tale, gebruike, lande en gelowe binne die Romeinse ryk (Carmody et al., 

1986:22; Wilhelmus, 2004:79). Die ekonomie van die Romeine was sterk, as gevolg van 

belasting wat betaal is en meer groei in die handel (Vledder, 1997:99). Die Romeinse Ryk 

was 'n gevorderde gemeenskap wat makliker rampe soos byvoorbeeld hongersnood en 

plae die hoof kon bied (Duling, 1992:100).  

Daar was egter 'n groot gaping tussen die heersers en die onderdane in die Romeinse 

stelsel (Shin, 2005:132). Die gemeenskap van Matteüs is duidelik verdeel in 'n hoër klas 

wat die priesters, heersers en sakemanne ingesluit het en die laer klas wat die onreines, 

boere en diensknegte ingesluit het (Shin, 2005:132). Die feit dat Matteüs vir so 'n verdeelde 

gemeenskap skryf, toon aan dat Christus vir alle mense aarde toe gekom het en nie net vir 

'n sekere klas nie.  

Die boek Matteüs is dus in die stad Antiochië, wat onder die Romeinse Ryk geval het, 

geskryf. Daar het 'n duidelike onderskeid tussen die verskillende klasse bestaan. Joodse 

gebruike kom egter gereeld in Matteüs voor, wat reg vertolk moet word. Die boek moet 

verder beskou word as Christosentries, omdat dit handel oor Christus wat die Verlosser is 

vir die mense van Antiochië.  

Die sosiohistoriese agtergrond skets dus 'n beeld van waarom 'n verlosser nodig is. Indien 

iemand verstaan waarom 'n verlosser nodig is, sal so iemand ook kan insien dat Matteüs se 

genre inpas by die nood vir 'n verlosser.  

 

4.9.4  Die genre van  Matteüs 

Die genre van ŉ Bybelboek moet vasgestel word, aangesien dit die interpretasie van die 

boek beïnvloed (Nel, 2002:54; Westerholm, 2006:10). Daar is soms verskillende genres wat  

in die Nuwe Testament met mekaar verweef is. Die drie hoof- literêre genres is briewe, 

apokaliptiek en biografieë of historiografie (Burridge, 1998:113).  
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Daar is verskillende menings rondom die genre van Matteüs. Matteüs word as 'n Evangelie 

geklassifiseer. Die siening bestaan dat 'n Evangelie 'n eie genre opsigself is (Conzelmann & 

Lindemann, 1988:26). Evangelie beteken “goeie nuus” (Blackaby, 2007:7) wat vertel van die 

verlossing wat Christus bewerkstellig het, soos wat dit ook in Matteüs voorkom (Turner, 

2008:1). Aangesien die Evangelie vertel van Christus, klassifiseer sommige lesers Matteüs 

ook as 'n biografie. Die narratiewe dele oor Christus (Mat 1:18-2:23; 21:1-11; 26-28) dra 

verder by dat sommige dit as 'n narratiewe biografie klassifiseer (Aune, 2001:14; 

Westerholm, 2006:10). Hoewel daar verskillende menings rondom die genre is, word 

Matteüs oor die algemeen bestempel as ’n Grieks-Romeinse encomium-biografie (Allison, 

2005:143; Buckley, 1991:9; Ewherido, 2006:1; Nel, 2002:55;  Senior, 1998:27).  

Die doel van 'n Grieks-Romeinse encomium-biografie is om die status, die lewe en dit wat 'n 

individu bereik het, te prys (Aune, 2001:175). Dit word bereik deur te fokus op so 'n persoon 

se lewe, leerstellings en optrede asook 'n beskrywing van die individu se dood (Nel, 

2002:55). Matteüs swaai egter die waardes van die Grieks-Romeinse biografie om. Hy doen 

dit deur aan Christus, 'n man wie 'n kruisdood beleef het, met dissipels wat eenvoudige 

vissermanne sonder status was, die eer toe te skryf (Aune, 2001:175).  

Daar is steeds ’n duidelike verband tussen 'n antieke Grieks-Romeinse biografie en Matteüs 

ten spyte van die feit dat Matteüs melding maak van vissermanne as dissipels en verwys na 

die sentrale figuur wat teen Joodse gebruike gehandel en onderrig het. Die feit dat Matteüs 

Christus se herkoms, geboorte, optrede en leerstellings beskryf, dra daartoe by dat Matteüs 

'n Grieks-Romeinse biografie vorm. Daar is meer oor Christus geskryf as oor Joodse 

gebruike. Rabbi’s se boeke bespreek altyd dogmas, maar Matteüs verskil in die opsig dat 

dit nie alleen getuig van wat Christus onderrig het nie, maar ook van Sy optrede (Allison, 

2005:144). Matteüs kan dus beskryf word as 'n Grieks-Romeinse encomium-biografie, 

omdat dit Christus se lewe, leerstellings en sterwe beskryf (Nel, 2002:55). 

Dit blyk dat Matteüs as Evangelie benader moet word. Vervolgens sal die tema van dié 

Evangelie geïdentifiseer word. 

 

4.9.5 Tema van Matteüs  

As Evangelie bied Matteüs die Goeie Nuus van Christus wat aarde toe gekom het (Rikkers 

& Scofield, 2003:1233). Matteüs gee verklarings wat kan dien as bewyse dat Christus die 

Messias is wat die Jode verwag het, sowel as verklarings wat die Ou Testament vervul (Mat 
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1:22-23; 2:15; 2:17-18; 2;23; 13:35; 27:9-10; Pennington, 2007:1). Verder word Christus se 

dade en lering weergegee en bied dit materiaal oor dissipelskap wat deur sommige teoloë 

as relevant beskou word (Hood, 2009:527).  

Matteüs is een van die boeke in die Skrif wat 'n invloed op menige Christene se 

lewensbeskouing het, aangesien dit heelwat instruksies voorhou oor geregtigheid en die 

Christelike lewe (Aune, 2001:70; Pennington, 2007:1). Sommige skrywers, soos Powel 

(soos aangehaal in Aune, 2001:71), noem dat Matteüs ’n praktiese teoloog was wat aan ’n 

gemeenskap leiding gebied het (Barton & Muddiman, 2007:846). Aune (2001:71) noem dat 

Matteüs, as praktiese teoloog, die geestelike stand met God, etiek en die kerk aanspreek.  

In die Evangelie van Matteüs word liefde en vergifnis hoog aangeskryf, dalk juis omdat 

Matteüs, as tollenaar, wat moontlik hierdie boek kon geskryf het, Christus se liefde en 

vergifnis geken het (Buckley, 1991:12). Matteüs spreek ’n gemeenskap wat verdeeld was 

aan. Gevolglik was dit belangrik om verdraagsaamheid en vergifnis aan te spreek.  

Verder is dit slegs Matteüs wat noem dat die “ekklesia” 'n gemeente is (Buckley, 1991:13; 

Carmody et al., 1986:143). Matteüs spreek die belangrikheid van vergifnis in die kerk aan 

tesame met die gevolge van onvergewensgesindheid (Mat 6:14-15; Mat 18:23-35). Om 

hierdie rede gebruik die navorser Matteüs om te bepaal hoe vergifnis in die praktyk 

toegepas behoort te word en die gevolge daarvan. 

Behalwe om die tema van die boek Matteüs te identifiseer, is dit ook belangrik om die taal 

waarin dit geskryf is, te ondersoek, omdat die oorspronklike antieke taal waarin Matteüs 

geskryf is, verskil van moderne tale.  

 

4.9.6 Die taal waarin Matteüs geskryf is 

Sommiges voer aan dat Matteüs in Hebreeus geskryf is, terwyl ander meen dat dit 

oorspronklik in Grieks geskryf was (Hays, 1971:424; Turner, 2008:15). Papias was een van 

die Teoloë wat genoem het dat Matteüs in Hebreeus geskryf was (Turner, 2008:15). Daar  

bestaan egter geen bewyse hiervoor nie (Conzelmann & Lindemann, 1988:224). Grieks 

was die algemene taal in die Romeinse Ryk, hoewel Latyn ook in dokumente voorgekom 

het (Carmody et al., 1986:22). Volgens Turner (2008:10) het die outeur van Matteüs 

gesteun op die evangelie volgens Markus. Markus was oorspronklik in Grieks geskryf. Dit,  
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saam met die siening dat Grieks die hoof voertaal binne die Romeinse Ryk was, skep 'n 

sterk basis vir die siening dat Matteüs in Grieks geskryf is. Daar is verskeie teoloë wat die 

Matteüs-evangelie beskryf as synde ’n Hellenisties-Griekse tradisie (Allison, 2005:145; 

Aune, 2001:14; Davies, 1993:9; Ewherido, 2006:1). Die Hellenistiese Grieks wat gebruik is 

om Matteüs te skryf, word nie meer vandag as spreek- of skryftaal gebruik nie (Ewherido, 

2006:1).  

Dit bevat egter ook idiome wat van ’n ander taal, moontlik die Semitiese taalgroep, 

afkomstig is (Aune, 2001:88). Daar is ’n voorbeeld van dié Semitiese taal in Matteüs 9:20-

22 waar ’n vader Christus vra om Sy hand op sy dogter te kom lê, sodat die dogter kan lewe 

(Aune, 2001:88). Die woord “sozo” in hierdie gedeelte, is in die Semitiese wêreld gebruik 

om aan te dui dat lewe herstel is (Aune, 2001:88). Hierdie tipe taalgebruik is 

heelwaarskynlik omdat daar baie aanhalings uit die Joodse geskrifte in Matteüs gebruik is. 

Die Joodse geskrifte, met ander woorde die Ou-Testamentiese dele wat in Matteüs 

voorkom, is in Hebreeus geskryf en in Matteüs in Grieks herskryf (Conzelmann & 

Lindemann, 1988:16). Wanneer Hebreeus byvoorbeeld in Grieks vertaal is, word daar soms 

nuwe idiome in Grieks gevorm, omdat dit 'n ander taal is wat nie altyd dieselfde begrippe 

bevat nie (Davies, 1993:10). Om Matteüs reg te verstaan, moet daar dus aandag geskenk 

word aan die Grieks waarin dit geskryf is (Aune, 2001:14).  

Die Grieks is 'n belangrike faktor in die bestudering van Matteüs. Die bepaling van die 

oorspronklike taal is nie alleen voldoende vir effektiewe eksegese van Matteüs nie. Dit is 

ook belangrik om die struktuur van Matteüs te bepaal, om sodoende die teks in konteks van 

die res van die boek Matteüs te plaas. 

 

4.9.7 Die struktuur van Matteüs 

Daar bestaan verskeie sieninge oor die struktuur van Matteüs, wat vervolgens bespreek 

word (Barton & Muddiman, 2007:846; Hood, 2009:527; Adeyemo, 2006:165).  

Matteüs 1-4 bied informasie oor wie Christus is (1:1-18; 2:1,4; 3:11,17; 4:3,6), oor Christus 

se herkoms (2:6), Christus se aankoms in die wêreld (1:18-25), die rede vir Christus se 

koms (1:21; 2:6) en wat Hy verkondig het (4:17) (Barton & Muddiman, 2007: 846). 

Hood (2009:527) verdeel Matteüs ook in vyf dele, naamlik hoofstukke 5-7; 10; 13; 18 en 24-

25. Adeyemo (2006:1105) klassifiseer egter hierdie vyf dele anders as Barton en Muddiman 
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(2007:846). Volgens Adeyemo (2006:165) word dit geklassifiseer as onderrig wat Christus 

bied. Verder is dit onderskei deur Christus se woorde “toe Jesus hierdie woorde geëindig 

het” (Mat 7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1; France, 2007:3). Die eerste deel, Matteüs 5-7, is die 

bergpredikasie waar Christus onderrig bied vir die Christelike lewenswandel (Senior, 

1998:67). In Matteüs 10 bied Christus instruksies vir die dissipels om Hom na te volg 

(Barton & Muddiman, 2007:845). In hoofstuk 13 vertel Christus 'n paar gelykenisse oor die 

koninkryk. Matteüs 18 handel oor instruksies vir die kerk en hoofstukke 24-25 handel oor 

die koms van die koninkryk (Howard et al., 2012:1574). Daar is dus verskillende temas van 

onderrig binne Matteüs. 

Terwyl Hood (2009:527) nie Matteüs 26-28 by sy indelings byvoeg nie, voeg Adeyemo 

(2006:1106) dit ná die vyf indelings van Hood by. Matteüs 26-28:15 word beskryf as die 

passie van Christus en Matteüs 28:16-20 die opdrag om dissipels te maak (Adeyemo, 

2006:1106). Sodoende word Matteüs verdeel in vyf dele wat Christus se onderrig deurgee 

en verder die laaste deel wat verwys na Christus se kruisiging, opstanding en opdrag voor 

die Hemelvaart.  

Dit is belangrik om die struktuur van Matteüs te verstaan, sodat teksgedeeltes en konteks 

verklaar kan word. Wanneer die struktuur van Matteüs verstaan word, kan bepaal word 

waar die gedeelte wat bestudeer word in Matteüs inpas. Verder is dit belangrik om Matteüs 

binne die konteks van die Skrif as geheel te plaas. 

 

4.9.8 Matteüs in konteks met die res van die Skrif 

Die teksgedeelte in Matteüs (Mat 6:12, 14-15; 18:15-35) moet in konteks van die hele boek 

Matteüs en die res van die Skrif geïnterpreteer word om die ware betekenis daarvan te 

verstaan (Allison, 2005:118). Christus maak aanmerkings, byvoorbeeld: “Want as julle die 

mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle 

nie mense se oortredings vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie” 

(Mat 6:14-15). Om dit te verstaan moet interpretasie in die konteks van die perikoop, 

hoofstuk, die boek waarin dit geskryf is en die hele Skrif gedoen word. 

Matteüs gebruik talle Joodse tradisies en haal heelwat aan uit die Ou Testament (Buckley, 

1991:10; Park, 1995:1). Om dié Evangelie te verstaan, moet ook nagegaan word wat in die 

res van die Nuwe Testament geskryf is, soos byvoorbeeld in Markus, Lukas, Johannes,  
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Petrus en Jakobus, omdat daar heelwat parallelle bestaan (Park, 1995:2). Matteüs 9:35-

11:1 het byvoorbeeld parallelle met Markus 6:6-13, Lukas 9:1-6 en Lukas 10:1-20, Matteüs 

21:1-11 met Johannes 12:12-15, Matteüs 17:5 met 2 Petrus 1:17 en Matteüs 25:34 met 

Jakobus 2:5. Matteüs moet dus saam met ander Joodse en Nuwe Testamentiese geskrifte 

bestudeer word om dit ten volle te verstaan. 

Die Messiaanse verwagting in Matteüs toon ooreenkomste met die Messiaanse verwagting 

in ander dele van die Skrif. Christus word vergehou as die beloofde Messias wat die Jode 

verwag het (Buckley, 1991:10). Al die beloftes wat God in die Ou Testament gemaak het 

deur die geskiedenis van Israel, is deur Christus vervul (Senior, 1998:22). Matteüs verwys 

twaalf keer terug na die Ou Testament (Jes 7:14, 11:2, 42:1; 53:5, 7-10; 60:1,3,6; Hos 11:1; 

Sag 13:7; Miga 5:1; Jer 31:15; Ps 22:8,19, 72:10; 109:25) om te bewys dat Christus die 

beloftes vervul het (Hays, 1971:426). Matteüs bespreek hoe Christus beskou moet word as 

die vervulling van dié Ou Testamentiese gedeeltes. 

Daar is ook dele van die Ou Testament soos in Jesaja (Jes 35:5,6, 61:1) en Daniël (Dan 

7:13, 9:17) wat saam met Matteüs (Mat 11:5, 16:17, 24:15, 30) geïnterpreteer moet word. 

Verdere parallelle bestaan met ander dele van die Nuwe Testament, soos met Markus 2:3-

22 (Mat 9:1-17), Lukas 5:18-38 (Mat 9:1-17), Johannes 18:15-18 (Mat 26:69-75), 1 Petrus 

1:19 (Mat 20:28) en Jakobus 5:12 (Mat 5:34). Die boodskap van 'n God van liefde wat 'n 

Seun sou stuur wat in die Ou en Nuwe Testament voorkom word ook hier in Matteüs 

aangetref.  

 

4.9.9  Opsomming 

Die stad Antiochië, waar Matteüs geskryf is, was 'n onaangename plek waar baie haat en 

vrees geheers het. Aangesien die sosiale omstandighede ongunstig was, het gelowiges 

Christus se leringe oor hoe om as Christen te leef en op te tree, nodig gehad. Verder het die 

mense van Antiochië goeie nuus oor 'n verlosser benodig. Vergifnis was baie nodig omdat 

daar soveel slegte gebeure en haat was.    

 

4.10  VERGIFNIS IN MATTEÜS 

Die navorser sal eksegese doen oor Matteüs 6:14-15 en Matteüs 18:15-35. Hierdie 

teksgedeeltes sal bestudeer word om te bepaal wat vergifnis is en watter voorwaardes daar 
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ten opsigte van vergifnis bestaan. Dit behoort lig te werp op die rol van vergifnis in 

verhoudinge binne ’n gemeente.  

 

4.10.1  Matteüs 6:12, 14, 15 in konteks van die boek Matteüs  

Voordat Matteüs 6:12, 14 en 15 ontleed kan word, moet die konteks waarin dit geskryf is, 

bepaal word. Daar is reeds genoem dat Matteüs onderrig deur Christus bevat. Matteüs 6 is 

in die middel van die bergpredikasie. Die bergpredikasie kommunikeer spesifieke 

instruksies vir die Christelike leefstyl (Senior, 1998:67; Turner, 2008:141). In Matteüs 6 leer 

Christus dat vas (vers 16-18), gebed (vers 5-15) en barmhartigheid (vers 1-4) noodsaaklik 

is, maar dat dit moet geskied in nederigheid (Carmody et al., 1986:153). Verder leer 

Christus die dissipels die Onse Vader-gebed. Die gebed bevat drie petisies naamlik: “gee 

ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars 

vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose” (Mat 6:11-13). 

Vergifnis is een van hierdie petisies en die belangrikheid daarvan word beklemtoon deurdat 

dit in die middel van hierdie drie petisies voorkom en ook aan die einde van die Onse Vader 

verder bespreek word (Nel, 2001:169). Dit blyk dat Christus die belangrikheid van vergifnis 

deurgee in Sy onderrig tydens die bergpredikasie.  

 

4.10.2  Wat vergifnis is 

In Matteüs 6:12, 14-15 is geskrywe, “Vergewe ons ons skulde, net soos ons ons 

skuldenaars vergewe…Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle 

hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle nie mense se oortredings vergewe nie, sal 

julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie”. 

Om te verstaan wat vergifnis is, sal vasgestel word wat in die oorspronklike taal geskryf is. 

Daar is drie Griekse woorde in die Nuwe Testament vir vergifnis, naamlik “aphiemi”, 

“charizomai” en “apoluo” (Adams & Fortune, 1995:123). “Apoluo” in Lukas 6:37c beteken 

“om te vergewe” en “om te ontslaan''. “Aphiemi” en “charizomai” word meer algemeen vir 

vergifnis gebruik. “Aphiemi” word gevind in die Sinoptiese Evangelies en Handelinge, terwyl 

“charizomai” in Paulus se briewe voorkom (Carrol, 1992:276). Die woord “charizomai” 

beteken “om genadiglik toe te staan” en “aphiemi” beteken “om weg te stuur”, “om te laat 

staan”, “vergewe”, “aflê”, “een kant skuif”, “vergeet”, of “verwerp” (McCullough, Pargament 
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& Thoresen, 2000:20; Carrol & Davidson, 1992:276; Watts & Gulliford, 2004:30). Dié terme 

word veral in die regte gebruik. Daar is ook 'n kommersiële betekenis, naamlik terugbetaling 

of om skuld te delg, soos waargeneem in Matteüs 6:12 en Lukas 11:4. In Matteüs 18:27 en 

32 word dit vertaal met vrymaking van skuld, verpligting of straf (Lusse, 2009:17). Christus 

onderrig die dissipels om die Vader te vra vir genade om hul skuld te vergewe en weg te 

werp asof dit nooit bestaan het nie.  

Die Griekse woord vir skuld, “opheilema” (Mat 6:12) is 'n selfstandige naamwoord wat dui 

op fisiese of morele skuld wat betaal moet word en is ook in 'n handelskonteks gebruik (Nel, 

2001:169). Hierdie woord vir “skuld” kom net op een ander plek in die Nuwe Testament 

voor, naamlik in Romeine 4:4. Hier spreek dit van 'n finansiële verpligting (Turner, 

2008:184). Baie boere moes leen om te saai en die Jode het ook krediet vir sekere kliënte 

gebied. Om te leen was 'n aksie van goedhartigheid, maar terugbetaling was 'n vereiste 

(Keener, 1999:222). Die woord word verder ook in die Septuagint in Deuteronomium 15 

aangetref waar die sewende jaar, die jubeljaar, bekend was om ekonomiese skuld vry te 

skeld en grondbesit weer terug te gee aan die oorspronklike eienaar (Volschenk, 2001:410).  

Die parallel van “opheilema” van Matteüs 6:12 wat in Lukas 11:4 en in Matteüs 6:14 gebruik 

word, is die woord vir oortreding (Carter, 2001:170; Turner, 2008:184). Matteüs gebruik 

ekonomiese terme vir skuld om oortredinge mee te vergelyk (Volschenk, 2001:410). Verder 

is die term vir skuld wat Matteüs gebruik gelykstaande aan die Joodse begrip (Senior, 

1998:86). Die term “skuld”, wat 'n wetlike herkoms het, word hier oorgedra na verhoudinge 

met God en ander (Carter, 2001:167). Skuld kan verhoudinge beskadig en vergifnis kan dit 

egter herstel (Adeyemo, 2006:1122). Die term vir “skuld” in Matteüs 6:12 verwys dus na 

sondeskuld, wat ook beteken dat individue verantwoordelikhede teenoor God het as gevolg 

van oortredinge (Turner, 2008:184; Volschenk, 2001:410).  

Christus leer die dissipels om te bid “vergewe ons ons skulde”. Dit impliseer dat die 

dissipels van Christus bid dat God dit wat die dissipels teenoor die Vader oortree het, moet 

vergeet en verwerp. Die dissipels word egter ook geleer om by te voeg “soos ons ons 

skuldenaars vergewe”. Hierdie sinsnede impliseer 'n voorwaarde soos vervolgens 

bespreek. 
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4.10.3  Voorwaarde van Goddellike vergifnis  

Die feit dat Christus die dissipels onderrig om te bid vir vergifnis wys dat kinders van God 

oortree en vergifnis benodig (Hauerwas, 2006:78; Rikkers & Scofield, 2003:1244; 

Schnackenburg, 2002:68; Turner, 2008:188). Om vergifnis te ontvang moet die oortreder 

vergifnis vra en homself bekeer van verkeerdhede. Die feit dat Christus hulle leer om te bid 

vir vergifnis wys dat God gereed is om te vergewe, maar dat daar volgens Matteüs 6:12, 14-

15 'n voorwaarde bestaan (Schnackenburg, 2002:69).  

Matteüs 6:14 is 'n verlenging van Matteüs 6:12. Matteüs 6:14 begin met die woord “want”, 

wat 'n rede aandui hoekom daar gebid moet word, naamlik “vergewe ons ons skulde soos 

ons ons skuldenaars vergewe”.  Matteüs 6:12 en 6:14 moet as 'n eenheid beskou word 

(Senior, 1998:87). 

God se voorwaarde vir vergifnis kom na vore in Matteüs 6:12, 14-15. Die woorde “soos”, 

“as” en “maar” wat in hierdie Skrifgedeelte aangetref word, dui die voorwaarde aan. In 

Matteüs 6:15 word die Griekse woord vir “maar” vertaal met “voor” (Schnackenburg, 

2002:69). Die voorwaarde is dat die Vader oortreders sal vryspreek, slegs as daardie 

oortreders dieselfde vergewensgesindheid openbaar teenoor ander (Hauerwas, 2006:79). 

In Matteüs 5:24 word ook weergegee dat daar eerste versoening met mekaar moet 

plaasvind, voordat daar tot God genader kan word (Farmer, 1998:1278). Sommige se 

mening is dat dit nie beteken dat God se vergifnis beperk is tot in watter mate die gelowige 

ander vergewe nie, maar dat dit 'n herinnering is dat mense ander moet vergewe soos God 

sondaars vergewe (Garland, 2001:80; Volschenk, 2001:412). Daar is egter 'n definitiewe 

skakeling van God se vergifnis met menslike vergifnis (Senior, 1998:86).  

Christus was ernstig oor vergifnis, want dit word twee keer na mekaar herhaal: “(W)ant as 

julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar 

as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie 

vergewe nie” (Mat 6:14-15). Matteüs 18:15-35 beklemtoon die belangrikheid van vergifnis, 

soos hieronder bespreek.  

 

4.10.4  Matteüs 18:15 – 35 in konteks 

Daar moet besin word wat die samestelling van Matteüs 18 is, om te bepaal waar Matteüs 

18:15-35 inpas. Matteüs 18:1-6 begin met die fokus op kinders om die belangrikheid van 
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nederigheid te beklemtoon (Mitch & Sri, 2010:133). Dan word 'n waarskuwing gerig om 

versigtig te wees om nie 'n struikelblok te wees vir ander nie (Carter, 2001:363; Gaebelein, 

1984:402; Mat 18:6-9). Dit word gevolg volg met die klem op die belangrikheid om vir die 

gemeente te sorg deur die gelykenis van die verlore skaap in Matteüs 18:10-14 (Garland, 

2001:193). Hierna word gemeld dat oortredinge teen mekaar onvermydelik sal wees. Dit is 

belangrik om ook die wat 'n struikelblok is, aan te spreek, maar dat vergifnis onbeperk 

gebied behoort te word (Mat 18:15-22; Carter, 2001:363; Garland, 2001:193). Christus bied 

dan 'n gelykenis oor vergifnis tussen 'n koning en 'n dienskneg aan. Matteüs 18 begin dus 

met die fokus op die nederigheid van ŉ kind en eindig by 'n koning met outoriteit. 

Matteüs 18 bied riglyne aan oor hoe verhoudinge binne die kerk hanteer moet word 

(Adeyemo, 2006:1145; Francis & Atkins, 2005:140). Konflikte is onvermydelik tussen 

gelowiges. Daarom moet hulle ook maniere hê om konflik te hanteer en dissipline toe te pas 

(Hultgren, 2000:299). Die Skrif in die geheel handel oor God se verlossingsplan vir die 

mensdom. Deel van hierdie plan is vergifnis en die vernuwing van verhoudinge. Matteüs 

18:15-35 pas dus in met hierdie plan van vergifnis en verlossing.  

Daar bestaan egter 'n eenheid tussen sekere verse in Matteüs 18 (Garland, 2001:193). 

Daar is 'n eenheid tussen Matteüs 18:15-20 en Matteüs 18:21-35, wat verband hou met 

onbeperkte vergifnis (Garland, 2001:193; Nel, 2001:230). Matteüs 18:15-20 handel oor die 

hantering van 'n gelowige wat oortree het, om so 'n party die geleentheid te bied om 

vergifnis te ontvang (Senior, 1998:209). Daarna volg 'n vraag oor die aantal kere wat ‘n 

mens aan ander vergifnis behoort te bied (Mat 18:21). Christus beantwoord die vraag en 

vervolg deur 'n gelykenis te vertel oor 'n dienskneg wat vrygeskeld is van skuld, maar self 

nie ander vrygeskeld het nie (Mat 18:23-35; Nel, 2001:228). Daar is dus 'n duidelike 

verband van vergifnis in Matteüs 18:15-35. 

Die bespreking oor vergifnis vereis dat die kwessie van konflik ook aangespreek word. 

Matteüs 18 gee ook riglyne oor hoe konflik in die liggaam van Christus hanteer moet word. 

 

4.10.4.1 Konflik hantering in Matteüs 18:15-17 

In Matteüs 18:15-18 gebruik Christus twee keer die woord “ekklesia”. Die enigste ander plek 

waar Hy dit gebruik, is in Matteüs 16:18 (Indermark, 2008:48). In Matteüs 18:15-18 wil 

Christus juis klem lê op hoe die kerk konflik moet hanteer. In gemeentes in die Skrif is 

konflik ontbloot, maar daar is sodanig opgetree dat herstel en versoening bewerkstellig kon 
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word. Die rede om versoening te bewerkstellig is omdat haat, wraak en onverge-

wensgesindheid ongesond is en die eenheid binne 'n gemeente kan versteur (Adeyemo, 

2006:1146; Mitch & Sri, 2010:135).  

Om te verstaan wat moet plaasvind wanneer daar konflik is, gebruik Matteüs sinne wat 

voorwaardes bevat (Garland, 2001:193). Die Grieks wat gebruik word vir “as”, dui aan dat 

aksies gevolge het. Die voorwaardes is: 

 

a) “as jou broeder teen jou sondig” (Matteüs 18:15) 

In die eerste deel van Matteüs 18 is die klem op kinders, maar in Matteüs 18:15-17 skuif die 

fokus na 'n broeder. Die Griekse woord wat broer beteken verwys na 'n medegelowige, die 

familie van die liggaam van Christus of 'n dissipel (Barker, 2002:1498; Senior, 1998:209). In 

Matteüs 18 leer Christus dus hoe sake van oortredinge en vergifnis binne die liggaam van 

Christus hanteer moet word (Carter, 2001:367; Dobson et al., 1994:1931). 

Die Griekse woord vir oortreding, “hamartano”, in Matteüs 18:15 word met “sal oortree” 

vertaal. Dit kan verder beskryf word met die frase “om die merk te mis” (Michaels, 2008:23). 

Om die merk te mis beteken dat die betrokke party nie die prys sal verkry nie en die effek 

daarvan is straf, wat sinoniem is vir die Hebreeuse vertaling van oortreding, “chattaah” 

(Ambridge, 2013:26). Die woord “sal oortree” in Matteüs 18:15 is in die toekomende tyd 

geskryf en wys daarop dat dit onvermydelik is dat oortredinge sal plaasvind wat vergifnis 

vereis (Hauerwas, 2006:78; Yeomans, 1993:138).  

Aangesien dit onvermydelik is dat oortredinge plaasvind, moet daar meganismes wees om 

die konflik binne die liggaam van Christus te hanteer. “As jou broerder teen jou sondig”, 

moet daar gevolglik teregwysing plaasvind “tussen jou en hom alleen” (Matteüs 18:15). Die 

Griekse woord vir “bestraf” word vertaal met “beskuldiging”, “in berekening bring”, 

“vermaan”, “teregwys”, “om fout te vind” of “om reg te stel” (Cosenza, 2009:29). Die 

verantwoordelikheid rus op die party wat te na gekom is, om privaat met die medegelowige 

te kommunikeer, om die misstap reg te stel en dit uit te klaar eerder as om dit geborge te 

hou en te koester (Yeomans, 1993:138; Senior, 1998:209). Die verontregte neem die eerste 

stap om versoening te bewerkstellig, net soos die goeie herder in Matteüs 18:10-14 (Carter, 

2001:367). Wanneer die beskuldigde privaat hanteer word, word eersgenoemde beskerm 

teen laster (Bridget, 2010:445).  
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Matteüs 18:15 verduidelik die voordeel om konflik te hanteer. 

 

b) “as hy na jou luister” (Mat 18:15) 

Die woord “luister” wat gebruik word in Matteüs 18:15 verwys na die verlies wat sal 

plaasvind indien belydenis en berou nie geskied nie. Volgens Carter (2001:367) kan 

versoening slegs plaasvind wanneer die oortreding erken is, belydenis gedoen is en  

vergifnis verleen en ontvang is. Die hoofdoel van teregwysing is “om te wen”, (“kerdainō”), 

en dus om vrede te bewerkstellig (Myers & Enns, 2009:67). Wanneer geen  vrede 

bewerkstellig is nie, word hindernisse en gevoelens nie uit die weg geruim nie (Yeomans, 

1993:138). Versoening word moontlik indien ag gegee word op teregwysing.  

 

c) “as hy nie luister nie” (Mat 18:16) 

Wanneer 'n broeder nie luister na teregwysing waar dit privaat geskied het nie, mag daar 

getuies ingeroep word. Deuteronomium 19:15, bespreek die wettelike aspek ten opsigte 

van twee of drie getuies (Senior, 1998:209). Deuteronómium 19:15 stel dit duidelik dat geen 

saak bekragtig mag word met minder as twee getuies nie (O'Grady, 2007:146). Getuies in 

dié geval, verteenwoordig die outoriteit van die gemeenskap wat teenwoordig is (Carter, 

2001:368). Verslag oor wat plaasgevind het, word weergegee, omdat daar 'n begeerte 

bestaan dat versoening moet plaasvind (Carter, 2001:368). Matteüs 18:16 noem dat een of 

twee getuies teenwoordig moet wees waar teregwysing plaasvind in die geval waar 'n 

oortreder nie luister nie. 

 

d) “as hy na hulle nie luister nie” (Matteüs 18:17) 

Wanneer die oortreder nie luister na vermaning in die teenwoordigheid van een of twee 

getuies nie, word die gemeente ingeroep (O'Grady, 2007:146). Die Griekse woord 

“ekklesia”, wat met “kerk” vertaal word, is afgelei van die Hebreeuse woord wat 'n gemeente 

beteken en verwys ook na gelowiges en dus die wat Christus navolg (Senior, 1998:209). 

Die woord “ekklesia” is ook ’n verwysing na 'n politieke vergadering waar besprekings en 

besluite geneem is. Christus gebruik dus die woord om te verduidelik dat die gemeente ook 

oor belangrike sake bymekaar geroep moet word (Atkersin, 2005:76). Die oorspronklike 
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konteks hou verband met die plaaslike gemeente wat 'n saak beoordeel (Barker, 

2002:1498). Die doel is dat eenheid in die gemeente bewerkstellig kan word oor die saak, 

sodat vergifnis soos in Matteüs 6:14-15, 18:12-14, 21-25 vermeld, kan plaasvind (Adeyemo, 

2006:1147).  

Daar is geen versekering dat versoening bewerkstellig sal word nie. Matteüs 18:17 bied 

verdere leiding in verband met die hantering van 'n oortreder wat nie tot inkeer kom nie. 

Wanneer geen versoening bewerkstellig is nie, moet so 'n oortreder dieselfde as 'n heiden 

of 'n tollenaar, met ander woorde, as 'n ongelowige, behandel word (Senior, 1998:209; 

Yeomans, 1993:138). Oor die algemeen word aangevoer dat so 'n oortreder heeltemal 

ignoreer moet word. Wanneer iemand nie 'n oortreding erken nie, word dié persoon egter 

verwerp uit die gemeenskap van gelowiges om sodoende gelei te word tot insig en berou 

(Yeomans, 1993:139). Die isolasie van 'n oortreder wat geen berou betoon nie, verwys 

moontlik na ongehoorsaamheid teenoor God en dat die verhouding met so iemand verbreek 

is (Carter, 2001:368). 'n Gelowige wat geen berou toon nie, moet dus verwerp word uit die 

gemeenskap van gelowiges, maar tog na uitgereik word in dieselfde manier wat daar na 

ongelowiges uitgereik word (O'Grady, 2007:146).  

Weekes (2001:11) meld dat 'n belastinggaarder onder die outoriteit van die staat 

funksioneer. Sy taak is om belasting in te vorder en om nie belastingbetalers te verskoon of 

vry te spreek nie. God verwag vergifnis. Die onvergewensgesinde word in dieselfde lig 

beskou as 'n belastinggaarder wat nie aan die vereistes van God voldoen nie. So iemand 

staan nie onder God se gesag nie (Weekes, 2001:11). 

Die gevolge van onverwerkte konflik veroorsaak verdeeldheid onder gelowiges, wat 'n 

negatiewe uitwerking het op gemeenskaplike gebed. Matteüs 18:19-20 bespreek die krag 

van gebed van gelowiges wat in eenheid is. 

 

4.10.4.2 Die belangrikheid van eenheid in Matteüs 18:19-20 

In Matteüs 18:19 word eenheid onder gelowiges beklemtoon: waar twee of meer oor 

dieselfde saak saamstem en dit van die Here bid, sal dit so wees (Carter, 2001:368). Die 

woord vir “vra” (aiteō) in vers 19, word vertaal met “om te vra”, “te bid” of “te versoek” 

(Longenecker, 2001:113). Die gemeente moet in eenheid bid om versoening. Gelowiges 

wat bid sal oortreders tot bekering lei, sodat versoening kan plaasvind en daar verdere 

eenheid in die gemeente bewerkstellig kan word (Webster, 2010:133). 
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Die feit dat slegs twee hoef saam te stem oor 'n saak word beklemtoon. Yeomans 

(1993:139) noem dat klein gemeenskappies van gelowiges in die vroeë kerk in wonings 

vergader het. Om een lid te ignoreer as gevolg van oortredinge waarvan hy hom nie wil 

bekeer nie, veroorsaak lyding binne die gemeenskap in die sin dat minder gelowiges by die 

samekoms vergader het. Ander is van mening dat Matteüs die belangrikheid van die 

gemeenskap van gelowiges en die belangrikheid van gebed wil beklemtoon, ongeag die 

aantal gelowiges wat saam bid (Barclay, 2001:223; Senior, 1998:210). Die gevolg van 

gelowiges wat in ŉ eenheid saam bid, al is daar min teenwoordig, is dat God hul gebede 

beantwoord en heling en versoening bewerkstellig kan word. Die doel is dat die oortreder 

weer met die gelowiges versoen word (Carter, 2001:369). Wanneer die gemeente saam 

besluit oor sake, al is daar min gelowiges byeen, sal God dit goedkeur (Francis & Atkins, 

2005:141).  

Matteüs 18:20 meld dat al is daar min gelowiges wat saam vergader, solank mense in dié 

naam van Christus vergader, Hy wel teenwoordig sal wees. Rabbi Hananiah (soos 

aangehaal deur Senior, 1998:210) skryf “But if two sit together and words of the law are 

spoken between them, the Divine Presence rests between them”. “Immanuel” is Christus se 

naam wat “God met ons” beteken (Spangler, 2011:35). God is dus teenwoordig wanneer 

mense in die Naam van Christus vergader. Verder het God in Matteüs 28:20 belowe om die 

dissipels nooit alleen te laat nie (Senior, 1998:210). Wanneer 'n gemeenskap bereid is om 

te vergewe en te versoen, word God se liefde en genade uitgebeeld en word Sy 

teenwoordigheid bevestig (Carter, 2001:369).  

Die feit dat gelowiges met medegelowiges sake moet gaan uitklaar om versoening te 

bewerkstellig, beteken nie dat daar nooit weer oortredinge sal wees nie. Daarom is dit 

belangrik om te bepaal wat Christus bedoel het met die stelling dat 'n gelowige sewentig 

maal sewe keer moet vergewe. 

 

4.10.4.3  Matteüs 18:21-22: “sewentig maal sewe”  

In Matteüs 18:21, vra Petrus aan Christus na die aantal kere wat vergifnis aan ander gebied 

behoort te word. Joodse Rabbi’s in die Ou-Testamentiese tyd het geleer dat vergifnis tot 

drie keer gebied kan word (Pritchard, 2007:89). God het ook vir Israel 'n perk gestel om drie 

keer te vergewe (Amos 2:4, 6; Barclay, 2001:224). Verder het Moses beperkte vergifnis 

verkondig deur stellings soos, “'n oog vir 'n oog” en “'n tand vir 'n tand” en “'n lewe vir 'n 
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lewe” (Deut 19:21). Petrus vermeerder vergifnis na sewe keer en vra of dit voldoende is 

(Yeomans, 1993:140). In Levitikus 16:14, wanneer die priesters om vergifnis vir die volk 

ingetree het, is bloed sewe keer op die versoendeksel gesprinkel (Carter, 2001:369). Sewe 

is die simbool vir volmaaktheid (Former, 1998:1308). In Matteüs 18:22 antwoord Christus 

Petrus egter dat vergifnis sewe maal sewentig keer gebied behoort te word. Dit is sewentig 

vermenigvuldig met sewe keer, of vierhonderd en negentig keer (Abingdon, 1995:380; 

Senior, 1998:211). Petrus vra na 'n beperking op vergifnis, maar Christus se antwoord 

impliseer onbeperkte of mildelike vergifnis en vrygewigheid (Garland, 2001:196; Senior, 

1998:211; Yeomans, 1993:140). Petrus se vraag oor die aantal kere wat vergifnis gebied 

behoort te word, lei daartoe dat Christus 'n standaard van vergifnis stel wat herlei word na 'n 

daad van liefde en barmhartigheid (Mat 5:43; Weeramantry, 1998:52).  

Petrus se voorstel dat daar sewevoudig vergewe moet word, is die teenoorgestelde van 

Genesis 4:15, waar iemand sewevoudig gewreek sal word as hy of sy Kain vermoor 

(Farmer, 1998:1307). Rabbi Yaakov (1977:297) noem dat die vertaling eintlik moes gewees 

het dat wraak ná sewe generasies steeds toegepas sal word. In Genesis 4:24 word vermeld 

dat Lameg 'n beginsel van sewentig vermenigvuldig met sewe se wraak aankondig. 

Christus se antwoord op Petrus se vraag oor vergifnis is die omgekeerde van Lameg se 

beginsel van wraak (Gen 4:24;Gaebelein, 1984:405; Garland, 2001:197; Senior, 1998:211). 

Die Here bied onbeperkte vergifnis en genade (Dobson et al., 1994:1931). Garland 

(2001:197) se aanhaling van 1 Korintiërs 13:5 verklaar dat boekhou van die sonde 'n 

aanduiding van onvergewinsgesindheid is. Vergifnis moet onbeperk gebied word, sonder 

om rekord te hou van hoeveel keer vergifnis gebied word. 

Christus het verder die gelykenis van die onvergewensgesinde dienskneg in Matteüs 18:21-

35 voorgehou. Met hierdie gelykenis spreek Hy die probleem van skuld aan wat versteurde 

verhoudinge kan veroorsaak (Volschenk, 2001:313).  

 

4.10.4.4  Gelykenis van die onvergewensgesinde dienskneg – Matteüs 18:23-35 

Die gelykenis van die onvergewensgesinde dienskneg word slegs in Matteüs aangetref 

(Hultgren, 2000:21). Hierdie gelykenis bou voort op die idee van vergifnis. In hierdie 

teksgedeelte word gefokus op die manier wat God iemand sal hanteer wat nie bereid is om 

ander te vergewe nie. 

Daar is 'n ooreenkoms tussen Matteüs 18:15-22 en Matteüs 6:12, 14-15 met Matteüs 
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18:23-35. Matteüs 18:15-17 handel oor die manier waarop gelowiges ander gelowiges wat 

oortree moet hanteer. In Matteüs 18:21-22 beveel die Here dat onbeperkte vergifnis gebied 

moet word. Matteüs 18:23-35 is verbind met Matteüs 18:15-17, in die sin dat albei handel 

oor die belangrikheid van vergifnis in die gemeenskap, maar daar bestaan 'n moontlike 

teenstrydigheid wanneer dit verbind word met verse 21 en 22 (Bridget, 2010:444). 

Aanhoudende vergifnis word verwag in verse 21-22, maar wanneer die dienskneg nie 

vergifnis vir sy mededienskneg bied nie, word vergifnis herroep (Carter, 2001:370). Die 

gelykenis is verder verbind met Matteüs 6:12 en 14-15, wat ook die vryspreek van 

oortredinge teenoor ander beklemtoon (Senior, 1998:212; Garland, 2001:198).  

Volgens Nel (2001:229) kan Mattheüs 18:23-35 soos volg uiteengesit word: 

 18:23-27 – Die koning en die dienskneg 

 18:28-30 – Die dienskneg en die mededienskneg 

 18:31-34 – Die reaksie van die koning op die optrede van die dienskneg 

 18:35 – Toepassing op gelowiges en God se koninkryk 

 

a)  Matteüs 18:23-27: Die koning en die dienskneg  

Die gelykenis van ŉ koning wat die hoogste outoriteit in die stad besit in Matteüs 18:23 

kontrasteer met Matteüs 18:1 wat verklaar dat kinders die belangrikste in die koninkryk is 

(Carter, 2001:371). Nadat Christus in Matteüs 6:14-15 onderrig oor die belangrikheid van 

vergifnis, vertel Hy die gelykenis in Matteüs 18 om dit prakties te illustreer (Yeomans, 

1993:140). Die koning in Matteüs 18 wou met diensknegte wat geld skuld, afreken.  

In Matteüs 18:23 word die Griekse woorde “sunairō logon” gebruik, wat beteken “om 

rekeninge” uit te sorteer. Dit dui aan dat die koning knegte tot verantwoording geroep het 

oor skuld (Dobson, Feinberg & Hindson, 1994:1932). Een dienskneg het tienduisend talente 

geskuld (Adeyemo, 2006:1147). Die Grieks vir tienduisend talente word ook vertaal met 'n  

geweldige groot som geld of gewig (Elwell, 1989:744). Tien duisend talente in vandag se 

waarde word bereken as ongeveer 'n miljard Rand (Abingdon, 1995:34; Garland, 2001:197; 

Senior, 1998:211). Josephus se verslag is dat die jaarlikse belasting wat al die Jode, maak 

nie saak in watter area hulle gebly het nie, moes betaal het, ses honderd talente was (Miller,  
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1994:91). Dit is ook dieselfde hoeveelheid geld wat Rome van Judea ontvang het per jaar, 

in die sestigste jaar voor Christus (Carter, 2001:372). Tien duisend talente verwys ook na 

konings se welvaart en die onderdrukking waaronder burgers gely het as gevolg van 

belasting (Conzelmann & Lindemann, 1988:125). 'n Enkele talent is gelyk aan ses honderd 

tot tienduisend denarii (Garland, 2001:197; Senior, 1998:211). As een talent gelyk is aan 

tienduisend denarii, sou die skuld eers oor honderd miljoen werksdae vereffen word, 

bereken volgens die dagloon van Matteüs 20:2, wat een penning per dag is (Adeyemo, 

2006:1147; Dobson et al., 1989:933). Volgens die Griekse woord, “apodidómi” (Mat 18:25) 

wat beteken “vereffen” of “herstel”, kon die dienskneg nie die skuld vereffen nie (Beale & 

Carson, 2007:909) Die koning moes besef dat die dienskneg nooit self die skuld sou kon 

vereffen het nie en daarom ook met die kneg wou afreken deur die kneg en dié se familie te 

verkoop (Elwell, 1989:745). Die hoogste prys vir 'n slaaf in daardie tyd was een talent 

(Gaebelein, 1984:406). Die koning sou dus nooit die groot som skuld terug ontvang het 

deur die dienskneg en dié se familie te verkoop nie.  

In Matteüs 18:26, val die dienskneg neer voor die koning en pleit om genade. Die woord 

hier in Grieks is “makrothumeó” wat beteken “lankmoedigheid” (Embry, 2005:22). Die 

dienskneg vra dat die koning geduld teenoor hom moet betoon (Embry, 2005:22). Hy maak 

'n belofte aan die koning om alles te vereffen, al is dit 'n onmoontlike taak om in 'n leeftyd te 

voltooi (Gaebelein, 1984:406). Die koning openbaar medelye (“splagchnizomai”). Dit is 'n 

innige medelye en genade wat die koning betoon wat daartoe lei dat die dienskneg 

vrygestel word (Garland, 2001:197; Senior, 1998:211). “Apoluó” word vertaal met “vrystel” 

en beteken dat die dienskneg ten volle in vryheid wegstap (MacArthur, 1985:315). Die 

dienskneg is vrygeskeld, omdat hy dit van die koning afgesmeek het met 'n belofte dat alles 

vereffen sou word, al was dit 'n onrealistiese belofte (Mat 18:32; Yeomans, 1993:140). 

 

b) Matteüs 18:28-30: Die dienskneg en sy mededienskneg 

Daar word verwag dat hierdie dienskneg genade aan ander sal bied, juis omdat die 

dienskneg uitermatige genade ontvang het. Christus self skeld ander vry van oortredings, 

met die gevolg dat gelowiges dieselfde moet optree (Carter, 2001:373). Die optrede van die 

dienskneg verander egter nie in hierdie gelykenis nie. 'n Mededienskneg het hierdie 

dienskneg ’n honderd pennings geskuld (Mat 18:28; Basconi, 2011:7). Die term “sundoulos” 

(mededienskneg) verwys daarna dat albei diensknegte in dieselfde posisie was en dieselfde 

meester gehad het (Scott, 1985:438). Die mededienskneg het omtrent vyfhonderd keer 
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minder geskuld as die hoeveelheid waarvan die koning die dienskneg vrygespreek het. 

Hierdie mededienskneg smeek ook om genade en geduld, net soos die vrygespreekte 

dienskneg in vers 26 gedoen het. Die Griekse term “ouk ēthelen” wat vertaal word met “wou 

nie” in Matteüs 18:30 dui egter aan dat die dienskneg geen bedoeling gehad het om aan die 

mededienskneg genade te betoon nie (Carter, 2001:373). Volgens die terme van die dag, 

kon die dienskneg die mededienskneg oor 'n tydperk terugbetaal het of selfs die skuld 

gekanselleer het. Die dienskneg kon ook verkoop geword het. Die laagste wat egter vir 'n 

slaaf ontvang kon word, is vyfhonderd denarii en niemand mag vir 'n prys hoër as wat 

geskuld is, verkoop word nie (Gaebelein, 1984:407). 'n Honderd denarii, wat die 

mededienskneg geskuld het, is slegs honderd dae se arbeid (Garland, 2001:197). Die feit 

dat die vrygespreekte dienskneg die mededienskneg in die gevangenes werp oor 'n 

honderd denarii, wys dat daar geen genade betoon is teenoor die mededienskneg nie. Hy 

toon geen genade ten spyte daarvan dat hy om genade gesmeek het, net soos die 

dienskneg deur die koning en vrygespreek is (Yeomans, 1993:140).  

 

c) Matteüs 18:30-34: Die reaksie van die koning op die optrede van die dienskneg 

Na aanleiding van die vrygespreekte dienskneg het die medediensknegte wat die optrede 

aanskou het, droefheid ervaar en dit aan die koning vertel (Lucas, 2011:89). Die koning het 

die dienskneg laat roep en hom toegesnou as 'n “ponéros doulous”, wat “ŉ bose dienskneg” 

beteken, as gevolg van die onvergewensgesindheid wat hy openbaar het (Scott, 1985:439). 

Die dienskneg se verpligting is kwytgeskeld aangesien die dienskneg dit begeer en 

afgesmeek het van die koning. Die woord “daneion” in Matteüs 18:27 verwys daarna dat die 

koning die skuld as slegte skuld wat nooit terugbetaal sou word nie, beskou het (Gaebelein, 

1984:407). Die koning het verwag dat die dienskneg op dieselfde manier barmhartigheid 

aan die medediensknegte sou bewys (Anoniem, 1995:34). Aangesien die dienskneg nie 

barmhartigheid aan die mededienskneg betoon het nie, word die dienskneg se 

kwytgeskelde skuld nou in vers 32 weer beskou as skuld wat terugbetaal moet word 

(Gaebelein, 1984:407). Vroeër het die koning die dienskneg heeltemal van skuld 

vrygespreek, maar toe die dienskneg geen barmhartigheid bewys aan 'n mededienskneg  

nie, gee die koning die vrygespreekte dienskneg aan pynigers oor vir die skuld wat vroeër 

aan die koning verskuldig was (Yeomans, 1993:140).  
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d) Matteüs 18:35 – Toepassing op gelowiges en God se koninkryk 

i) Vergelyking tussen God en die koning 

In Matteüs 18:35 word beeldspraak van die koning en sy ryk gebruik om na God en Sy 

koninkryk te verwys (Dobson et al., 1994:1931). 'n Koning in die Evangelies verwys dikwels 

na God, maar ook soms na onregverdige konings, soos in Matteüs 14:1-12 en 20:25 

waargeneem. In die Romeinse ryk was landsburgers baie onderdruk deur die koning 

(Keiser) (Carter, 2001:370). Die gelykenis kan ook ‘n uitbeelding wees van hoe die 

Romeinse Ryk mense uitgebuit het tot die punt waar hulle skuld so vermeerder het dat hulle 

daarvoor gemartel is (Vonschenk, 2001:313). Oor die algemeen kan ’n mens God as koning 

waarneem en vergelyk met die koning in Matteüs 18, maar God is nie iemand wat ander 

onderdruk nie. Die reaksie van die koning op die dienskneg se optrede toon egter wel iets 

oor die manier hoe God sal optree (Carter, 2001:373).  

 

ii) Vergelyking van skuld van diensknegte met gelowiges 

Daar is verder 'n vergelyking tussen die skuld van die dienskneg en die mededienskneg en 

sondeskuld teenoor God en mekaar (Elwell, 1989:745). Die dienskneg en mededienskneg 

is medegelowiges. Die dienskneg se onbetaalbare skuld kan vergelyk word met die 

onbetaalbare sondeskuld van die mens voor God (Elwell, 1989:745). Verder kan die skuld 

van die mededienskneg vergelyk word met die oortredinge teenoor ander gelowiges. Die 

skuld teenoor 'n medegelowige is niks in vergelyking met die sondeskuld van die mens voor 

God nie (Adeyemo, 2006:1148).  

 

iii)  God se bereidheid om te vergewe 

Die gedeelte wys verder dat net soos die koning bereid was om die skuld heeltemal af te 

skryf, al was dit baie, is God bereid om totale vrymaking van skuld te bied wanneer opregte 

berou getoon word en vergifnis gevra word (Dobson et al., 1994:1933). God is dus soos die  

koning wat die dienskneg vrygeskeld het toe hy daarvoor gepleit het. God is getrou en 

regverdig en wanneer oortredinge bely word sal daar vergifnis gebied word (1 Joh 1:9).  
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iv) Voorwaarde vir vergifnis 

In die gelykenis wil dit eers voorkom asof die vryskelding van skuld sonder voorwaarde 

geskied. Later is dit duidelik dat, hoewel God mense vergifnis bied sonder dat dit verdien 

word, verwag die Here dat gelowiges dieselfde reaksie teenoor ander behoort te toon 

(Elwell, 1989:745). Christus demonstreer die noodsaaklikheid om ander te vergewe deur 

die koning wat die dienskneg eers vrygespreek het en dan daarna, toe die dienskneg geen 

barmhartigheid aan 'n mededienskneg betoon het nie, hom in die gevangenis werp 

(Garland, 2001:197). Die oomblik toe die vrygespreekte dienskneg nie die mededienskneg 

vryspreek nie, word die vergifnis van die dienskneg teruggeneem. Dit kontrasteer met wat 

God sou doen. Carter (2001:375) is van mening dat God 'n genadige God is, wat nie 

vergifnis weer terugneem nie. In Matteüs 18:1-20 word waargeneem dat God telkemale 

vergewe en nie 'n gelowige aanhoudend oor oortredings sal martel nie. Om vergifnis te 

bied, is deel van God se karakter. Hy is soewerein en Sy barmhartigheid is groot en 

onbeperk, maar daar is egter ook regverdigheid wat verwerping en oordeel met straf insluit 

(Abingdon, 1995:1308). Die Here sal die mens op dieselfde manier hanteer as wat ander 

mense mekaar hanteer (Former, 1998:56). Op dieselfde manier wat die koning die 

dienskneg wat nie 'n ander se skuld vrygespreek het nie, verantwoordelik gehou het vir 

skuld, sal die Hy diegene wat nie ander van harte vergewe nie, ook verantwoordelik hou vir 

hul eie oortredings (Weeramantry, 1998:54).  

Matteüs 18:35 wys dat daar “uit die hart uit vergewe” moet word. Die hart is die plek waar 

genade en vergifnis gevind behoort te word, voor dit prakties kan uitloop in verhoudinge 

tussen mense. Wanneer iemand nie 'n hart het om ander te vergewe nie, sal die 

onvergewensgesinde self in gevaar wees van God se oordeel en onwilligheid om te 

vergewe (Olender, 2008:87). 

 

v)  Vergifnis verbind met die koninkryk 

Daar is verder ook interpretasies wat daarop dui dat vergifnis op aarde verbind word met 

vergifnis in die koninkryk van God en die toekomstige oordeel (Senior, 1998:87; Volschenk,  

2001:317). “Hemelse Vader” in vers 35 verwys na die toekoms (Senior, 1998:87). Om te bid 

vir vergifnis, is 'n bede om al die skuld van die verlede uit te delg; om 'n oop verhouding met 

Hom te hê (Farmer, 1998:1278). Die koninkryk wat herstel word, is beskryf as oortredinge 

wat vergewe is en nie meer in herinnering opgeroep kan word nie (Farmer, 1998:1278).  



134 

 

Indien vergifnis nie aan andere op aarde gebied word nie, sal diegene met 

onvergewensgesindheid nie vergifnis van God ontvang nie (Yeomans, 1993:57). Dit 

beteken dat so iemand nie die koninkryk van God deelagtig kan wees nie (Yeomans, 

1993:57). Vergifnis vir ander kan dus dalk ook die toekomstige oordeel beïnvloed.  

vi) Die hooffokus van die gelykenis 

Daar moet egter bepaal word wat die fokus van die gelykenis is, naamlik dat dit handel oor 

vergifnis tussen mense en optrede teenoor mekaar, nadat God se vergifnis ondervind is 

(Carter, 2001:371). In die lig dat God veelvoudige oortredinge van een mens vergewe, moet 

'n Christen nie nalaat om ander te vergewe nie (Carter, 2001:370; David, 1992:559; Senior, 

1998:211). Die lewe van 'n vrygemaakte moet gereflekteer word in die manier waarop só 

iemand ook ander vryspreek – anders verstaan so ŉ gelowige nie God se vergifnis nie 

(Garland, 2001:198; Keener, 1999:222). Vergifnis kan slegs aan ander gebied word 

wanneer mense besef dat hulle self vergifnis benodig en ontvang het van die Vader 

(Scheller, 2010:41; Yeomans, 1993:140). God se vergifnis veroorsaak dat daar verandering 

in gelowiges se harte en hulle aksies plaasvind, sodat hul veranderde lewens lewe en ook 

bereid is om ander onbeperk te vergewe (Atanasov, 2011:93; Carter, 2001:375; Senior, 

1998:212). Matteüs verwag dat die gelowiges vir mekaar sal omgee, mekaar sal verdra en 

genade betoon en op dié manier voorbeeld sal wees vir die wêreld (Garland, 2001:199). 

Genade verwag genade: wanneer iemand God se genade ontvang het, moet ook aan ander 

genade gebied word (Keener, 1999:222).  

 

4.11  OPSOMMING OOR VERGIFNIS IN JEREMIA EN MATTEÜS 

Vanuit die eksegese van Jeremia en Matteüs is enkele punte van belang vir die navorsing 

geïdentifiseer:  

• Die definisie van vergifnis soos waargeneem uit die oorspronklike tale, Grieks en 

Hebreeus, naamlik om skuld van ander persone weg te werp en te vergeet; 

 

• Die voorwaarde van vergifnis, wat behels dat as 'n iemand nie 'n ander persoon 

vergewe nie, sal so persoon nie God se vergifnis ontvang nie; 

• Onbeperkte vergifnis wat bepaal dat 'n persoon elke keer 'n ander wat teenoor 'n 

mens oortree moet vergewe en nie rekord moet hou hoeveel keer vergifnis aan 

iemand gebied is nie; 
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• Opregte berou en vergifnis wat verwys na iemand wat vergifnis van die Here 

ontvang het, omdat só persoon sy oortredinge bely en daarvan weggedraai het;  

• Die gevolge van vergifnis, naamlik dat 'n persoon God se vergifnis ontvang deur 

ander te vergewe; 

• Die gevolge van onvergewensgesindheid, wat behels dat 'n persoon verantwoor-

delik gehou sal word vir sy oortredinge en in gevaar staan van God se oordeel 

wat tot gevolg kan hê wat 'n persoon se stand in die hiernamaals sal wees. 

 

4.12 GEVOLGTREKKING 

Dit is noodsaaklik om te bepaal wat die Skrif leer oor vergifnis om sodoende die rol van 

vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente te bepaal. Die Skrif is betroubaar, besit outoriteit 

en is steeds relevant vir vandag, juis omdat God dit self geïnspireer het.  

Een van die onderwerpe wat spesifiek in Jeremia en Matteüs aangespreek word, is 

vergifnis. Vergifnis beteken dat iemand se rekord skoon gelaat word deurdat genade aan 

hom bewys is en God sodoende sy oortreding wegwerp asof dit nooit bestaan het nie. In 

Jeremia is die gevolg van vergifnis 'n herstelde verhouding met God. In Matteüs is die 

gevolg van vergifnis vir ander dat daar ook vergifnis van God ontvang kan word.  

In Matteüs 18:15-17 word waargeneem dat konflik ook onder lidmate onvermydelik is en 

bied Matteüs maniere om konflik te hanteer. Die oortreder moet eers privaat tereggewys 

word, om hom of haar sodoende te beskerm. Wanneer hy egter nie aandag skenk aan die 

teregwysing nie, kan 'n getuie saamgeneem word om die oortreder weer aan te spreek. 

Wanneer die oortreder steeds nie ag slaan op die vermaning nie, moet die gemeente die 

saak hanteer en daarna, as so 'n oortreder nie tot inkeer gebring kon word nie, moet so 

iemand hanteer word asof hy 'n heiden is. Om soos 'n heiden behandel te word, beteken 

dat iemand beskou word as iemand wat nie werklik ernstig is met God nie, maar tog ook na 

uitgereik behoort te word met die moontlikheid dat so iemand tot bekering kan kom. Daar is 

dus duidelike riglyne rondom konflikhantering in Matteüs 18. 

In Matteüs 18:21-22 bied Christus verder onbeperkte vergifnis in antwoord op Petrus se 

vraag oor hoeveel keer ŉ mens vergifnis aan ander behoort te bied. Hierdie onbeperkte 

vergifnis lyk egter teenstrydig met die gelykenis van die onvergewensgesinde dienskneg 

wat volg in Matteüs 18:23-35. In dié gelykenis word vergifnis van die dienskneg 

teruggeneem toe hyself nie vergifnis wou bied nie.  
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Christus wil in die gelykenis beklemtoon dat soos sondaars onbeperkte vergifnis van God 

ontvang, moet daar 'n bereidwilligheid bestaan om ander te vergewe. Die skuld wat die 

mens teenoor God het, is vêr meer as wat een mens teen 'n ander kan hê. Die mens moet 

bereid wees om ook ander te vergewe – net soos Christus, wat geen skuld gehad het nie, 

bereid was om die mens te vergewe. Iemand wat werklik God se vergifnis ondervind en 

verstaan behoort bereid te wees om ander te vergewe. 

Volgens die Skrif is dit duidelik dat vergifnis in die gemeente noodsaaklik is. Wanneer 

vergifnis nie gebied word nie, veroorsaak dit konflik, wat kan veroorsaak dat oortreders 

buite die gemeente geplaas moet word. Dit veroorsaak ook dat die getalle gelowiges wat 

bymekaar kom kan afneem. Verder het dit ook tot gevolg dat een lid van die liggaam met 

die gawes en talente wat so iemand besit, 'n leemte in die gemeente bring wanneer so ‘n 

oortreder uitgewerp word. Verder kan hierdie leemte ook veroorsaak dat die liggaam ly en 

tekort skiet. Dit is noodsaaklik dat konflik hanteer moet word met die oog op vergifnis om te 

verseker dat die gemeente heel is en nie tekort skiet nie. 

Die uitkoms van die normatiewe taak sal saam met die ander take van Osmer (2008), 

naamlik die beskrywende-empiriese taak, die interpreterende taak en die pragmatiese taak 

in die volgende hoofstuk, gebruik word om 'n praktiese riglyne te formuleer oor die rol van 

vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente.  
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HOOFSTUK 5 

 

PRAKTYKTEORETIESE PERSPEKTIEWE OOR DIE ROL VAN VERGIFNIS IN 

VERHOUDINGE BINNE 'N GEMEENTE 

 

5.1  INLEIDING 

Die navorsingsvraag is gedoen volgens kwalitatiewe navorsing, `n literatuurstudie en 

eksegese van Skrifgedeeltes wat vergifnis aanspreek rakende die effek van vergifnis op 

lidmate en die gemeente. Verder het die navorser ondersoek ingestel oor wat die effek van 

onvergewensgesindheid is op die welstand van beide lidmate en die gemeente. Die proses 

van vergifnis en versoening is ook ondersoek. In hierdie hoofstuk sal 'n praktiese teorie 

saamgestel word wat aangewend kan word om die situasie ten opsigte van vergifnis te 

hanteer. Aansluitend by Osmer (2008:4) se pragmatiese vraag, “How might we respond?” 

beantwoord die navorser die volgende vraag in hierdie hoofstuk: 

 Watter riglyne kan aangebied word oor hoe gemeentes te werk kan gaan om ŉ klimaat 

van vergifnis daar te stel om verhoudinge binne ŉ gemeente te verbeter? 

Onvergewensgesindheid en konflik in die gemeente is ’n probleem wat pastors en lidmate 

moet aanspreek. Die vraag is hoe verwonding, konflik en onvergewensgesindheid binne 

gemeenteverband aangespreek moet word. Pastors en lidmate moet maniere vind om 

verwonding en onvergewensgesindheid in die gemeente te hanteer om sodoende gesonde 

verhoudinge te bevorder.   

 

5.2  WAT `n PRAKTIESE TEORIE BEHELS 

'n Praktiese teorie bied riglyne aan oor hoe 'n bepaalde saak in die praktyk toegepas kan 

word (Chris et al., 2004:23). Om 'n praksis-teorie te formuleer, is navorsing in die spesifieke 

veld van ondersoek nodig (Chris et al., 2004:23). Die navorsingsvraag is aangespreek deur 

middel van die vier prakties-teologiese take van Osmer (2008), naamlik 'n empiriese, 

literatuur- en normatiewe ondersoeke. Die bevindinge van die empiriese, literatuur- en 

eksegetiese navorsing, is ook gebruik om die praktiese teorie saam te stel. Die navorser 

sal met hierdie hoofstuk hierdie prosesse kombineer om uitvoering aan die vierde taak van 

Osmer te gee, naamlik om riglyne oor vergifnis binne verhoudinge in die gemeente te bied. 
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Riglyne is nodig om onnodige verwonding te voorkom en waar nodig konflikhantering te 

bestuur. Een van die aspekte wat in die navorsing na vore gekom het, is die belangrikheid 

van vergifnis en om verhoudinge te herstel. 

 

5.3  RIGLYNE VIR VERHOUDINGE BINNE GEMEENTE-VERBAND 

5.3.1  Inleiding 

Dit is noodsaaklik om aandag te skenk aan riglyne om gemeentes te help om verhoudinge 

tussen lidmate te vestig en te stabiliseer. Die navorser is op grond van die 

kwalitatiewenavorsing van mening dat gesonde verhoudinge een van die bydraende 

faktore tot suksesvolle gemeentes is. Die Nuwe Testament beveel dat gelowiges mekaar 

moet liefhê (Matteüs 22:37) en in vrede met mekaar moet lewe (Guise & Wichman, 

2003:88). In die literatuurstudie het die navorser waargeneem dat versoening makliker 

plaasvind indien daar reeds goeie verhoudinge tussen lidmate bestaan. Dit is dus belangrik 

dat pastors en lidmate daarop sal fokus om goeie verhoudinge met mekaar te ontwikkel. 

Goeie verhoudinge sal openhartigheid jeens mekaar tot gevolg hê, wat daartoe sal bydra 

dat  probleme konstruktief reggestel word.  

 

5.3.2  Onderrig in die gemeente 

Die kwalitatiewe navorsing het aangetoon dat die handhawing van gesonde verhoudinge 

nie noodwendig `n gegewe binne gemeenteverband is nie. Talle lidmate beskik nie oor die 

nodige vaardighede om gesonde verhoudinge te vestig nie. Volgens Brand et al. (2004:55) 

is een van die redes hiervoor ongesonde verhoudinge wat binne gesinsverband voorkom. 

Dit is belangrik dat pastors die gemeente oor die beginsels van verhoudinge sal onderrig. 

Ten opsigte hiervan noem Macchia (1999:112) dat daar in gemeentes onderrig aangebied 

behoort te word oor hoe om liefde te betoon, ander te respekteer, te vertrou, hoe om konflik 

te hanteer en hoe om kommunikasie te ontwikkel. Die navorser is van mening dat die 

gemeente die plek behoort te wees waar lidmate kan vrae vra en Skriftuurlike antwoorde 

oor gesonde verhoudinge gebied kan word. 

Alhoewel onderrig oor gesonde verhoudinge belangrik is, is daar ook ander faktore wat in 

dié verband in ag geneem moet word. `n Verdere aspek wat verhoudinge aanspreek is 

gelowiges se ingesteldheid teenoor die Here. 
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5.3.3  Ingesteldheid teenoor die Here 

’n Goeie ingesteldheid teenoor die Here is belangrik om gesonde verhoudinge met ander te 

handhaaf. Volgens Reese (2008:63) het diegene met ’n positiewe ingesteldheid teenoor 

die Here ’n beter kans om goeie verhoudinge met ander te ontwikkel. Wood (2003:11) se 

navorisng beaam dat iemand wat God se liefde ken, sinvolle verhoudinge met ander kan 

hê en liefde makliker aan ander kan bewys. Nwachukwu (2010:iiv) verduidelik dat geloof 

gedrag kan beïnvloed, wat `n positiewe bydrae tot verhoudinge kan lewer. 

Die literatuurstudie dui aan dat 'n voorafkennis van God se liefde noodsaaklik is vir 

onderlinge liefde tussen lidmate (Sittser, 2013:67). Shank (2012:89) verduidelik dat ’n 

positiewe ingesteldheid teenoor die Here en ’n aanvaarding van Sy liefde meehelp om ook 

’n goddelike liefde vir ander te ontwikkel.  

`n Positiewe ingesteldheid voor die Here kan `n positiewe invloed hê op lidmate se kennis 

van mekaar. Hierdie kennis van mekaar is 'n belangrike konsep vir gesonde verhoudinge in 

'n gemeente (DuBois, 2006:122). 

 

5.3.4  Wedersydse kennis van mekaar 

Tydens die kwalitatiewe navorsing het die navorser gevind wanneer lidmate mekaar  ken, 

kan onnodige verwonding uitgeskakel word. Dit is as gevolg van 'n beter verstandhouding 

tussen mekaar, wat meebring dat sommige misverstande voorkom kan word. DuBois 

(2006:122), asook Maxwell (2008:200) beaam dat `n gebrek aan kennis van mekaar 

makliker tot misverstande en wantroue kan lei. 

Die kwalitatiewe navorsing het aangetoon dat dit belangrik is dat pastors, gemeenteleiers 

en lidmate mekaar moet leer ken. Wanneer leiers diegene ken met wie hulle saamwerk, sal 

hulle weet wie hulp of motivering benodig. Die kwalitatiewe navorsing toon dat sommige 

lidmate verwond is as gevolg van die ervaring van ’n gebrek aan die nodige motivering en 

leiding vanaf die pastor en leiers.  

Wedersydse kennis van mekaar dra daartoe by dat vals gerugte wat versprei word 

makliker as onwaarheid geïdentifiseer kan word. Die literatuurstudie het aangetoon dat 

lidmate wel soms skuldig is aan die verspreiding van vals inligting oor ander lidmate. Indien 

dit aan die lig kom, behoort die pastor of die leiers seker te maak oor die waarheid en die 

saak aanspreek. Die kwalitatiewe navorsing het aangedui dat sommige lidmate in situasies 

oorreageer eerder as om hulle eers van die feite te vergewis, wat tot verwonding gelei het.  
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Lidmate wat moeite doen om mekaar beter te leer ken, ontwikkel wedersydse begrip, 

waardering en respek vir mekaar. Pastors, gemeenteleiers en lidmate behoort hulself ten 

doel te stel om tyd met mekaar te spandeer om mekaar sodoende beter te leer ken.    

Guise en Wichman (2003:93) is van mening dat daar op drie maniere kontak gemaak kan 

word om gesonde verhoudinge te bou. Lidmate kan die Here saam tydens eredienste 

aanbid, in groter groepe sake van belang bespreek en in kleiner groepe byeenkom om 

mekaar by te staan in moeilikhede. Volgens Maxell (2008:206) en Guise en Wichman 

(2003:93) sal die groepe wat bymekaarkom, tot gevolg hê dat mense mekaar beter leer 

ken. 

Kleingroepe is ’n belangrike hulpmiddel om verhoudinge te ontwikkel. Volgens Rainer en 

Rainer (2008:145) verlaat sommige mense die kerk weens 'n gebrek aan gesonde 

verhoudinge. Campbell (2006:160) noem dat lidmate verhoudinge in kleingroepe kan bou 

deur saam die Skrif te bestudeer en saam te bid. Guise en Wichman (2003:93) meen dat 

lidmate wat dieselfde geloof en doel het, verhoudinge moet bou wat eenheid kan 

bewerkstellig. DuBois (2006:121) noem verder dat lidmate mekaar se vreugdes en hartseer 

leer ken en mekaar se laste help dra, wat in lyn is met die Here se opdrag in Galasiërs 

6:10. Volgens Guise en Wichman (2003:94) bied kleingroepe die geleentheid dat lidmate 

geestelik en emosioneel nader aan mekaar beweeg.  

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat lidmate soms verkeerde verwagtinge oor `n 

gemeente koester. Sommige respondente se siening was gebou op hul konsep van die 

kerk soos in die boek Handelinge beskryf. Die Handelinge-kerk is die perfekte voorbeeld 

waar gelowiges van huis tot huis bymekaar gekom het, vir mekaar lief was en omgegee het 

deur alles te deel (DuBois, 2006:122).   

Die kwalitatiewe navorsing het geen inligting oor die effek van kleingroepe na vore gebring 

nie. Die navorser is van mening dat die huidige situasie van kerkwees van so `n aard is dat 

gelowiges nie altyd meer hierdie liefde en omgee in 'n gemeente openbaar nie. Sy stem 

verder saam met DuBois (2006:122) en Guise en Wichman (2003:94) dat kleingroepe 'n 

ideale geleentheid bied om mekaar te leer ken en vir mekaar om te gee. Kleingroepe is 

moontlik dié plek in 'n gemeente waar persoonlike verwagtinge van gelowiges vervul kan 

word. Die moontlikheid is nie nagevors nie, aangesien dit die studie te wyd sou maak. 

Informele byeenkomste en aktiwiteite help ook om verhoudinge te bou (Strauss, 2010:66). 

Macchia (1999:116) noem dat etes, sport of kampe voorbeelde is van informele 

byeenkomste waar lidmate nader aan mekaar kan beweeg. Telefoonoproepe en 

huisbesoek is ook noodsaaklik vir verdere verhoudingbou (Wright, 2011:51). Wanneer 
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gemeentelede op welke wyse ook al bymekaar kom, is dit belangrik dat lidmate na andere, 

veral nuwe lidmate, sal uitreik om hulle te laat welkom voel (Maxwell, 2008:206). Volgens 

Maxwell (2008:206) bied dit die lidmate die geleentheid om mekaar beter te leer ken. 

Wright (2011:1) noem dat om op hierdie wyse na ander uit te reik, die beginpunt van 

verhoudingsbou is.  

Gesonde verhoudinge tussen pastors en lidmate is belangrik. Pastors behoort moeite te 

doen om daaroor onderrig te bied. Lidmate moet hul ingesteldheid teenoor die Here 

verbeter en mekaar beter leer ken deur sosiaal te verkeer, saam die Skrif te lees en te bid. 

Daar is egter sekere optredes waarvoor gelowiges in verhoudinge versigtig moet wees.  

 

5.4  VOORKOMING VAN VERWONDING  

5.4.1  Inleiding 

Met die kwalitatiewe en literatuur navorsing is bevind dat pastors, gemeenteleiers en 

lidmate mekaar deur woorde en optrede kan verwond. Die kwalitatiewe navorsing het ook 

getoon dat die verwagting bestaan dat gelowiges mekaar nie behoort te verwond nie. Die 

navorser vind aanklank by Van der Spuy (2010:100) se siening dat die rede waarom 

pastors en leiers medegelowiges verwond, die feit is dat hulle nalaat om die voorbeeld te 

stel van gelowiges wat daarna streef om die beeld van Christus uit te leef. Cordeiro 

(2004:250) noem dat dit belangrik is dat hulle op hul woorde en optrede teenoor ander 

lidmate moet let. Die navorser is egter ook van mening dat dit nie net pastors en leiers is 

wat na hulle woorde en gedrag moet oplet nie, maar ook al die lidmate. Die navorser het 

veral vanuit die kwalitatiewe navorsing enkele aspekte waargeneem waaroor gelowiges 

versigtig moet wees. Indien gelowiges hierop ag gee, bestaan die moontlikheid dat 

onnodige verwonding vermy kan word. 

Wangedrag is een van die aspekte wat verwonding kan veroorsaak. 

 

5.4.2  Wangedrag 

Die kwalitatiewe navorsing het aangedui dat wangedrag 'n invloed op verwonding het. 

Respondente se terugvoer het bewys dat woorde en optrede ander kan seermaak. Soms 

bedoel iemand dit nie sleg nie, maar die wyse waarop hulle praat of optree veroorsaak dat 

andere dit verkeerd verstaan en daardeur verwond word.   
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Oor die algemeen word daar na leiers in die gemeente opgesien. De Wit (2011:20) noem 

dat leiers egter ook net menslik is, en kan oortree. Die kwalitatiewe navorsing bewys dat 

verskeie respondente deur leiers se woorde of optrede verwond is. Die literatuurstudie het 

aangetoon dat sommige leiers ander verwond as gevolg van hoogmoed. Leiers moet besef 

dat hulle 'n groot invloed op ander uitoefen.  

Pastors en hul gades se gesindheid en optrede teenoor ander kan tot  verwonding bydra. 

Een respondent het genoem dat hy verwond is as gevolg van 'n pastor se negatiewe 

gesindheid. Die literatuurstudie het getoon dat sekere lidmate verwond is omdat hulle die 

liefde wat teenoor hulle geopenbaar is, oneg gevind het. Verdere verwonding is 

versoorsaak deur pastors wat selektief was ten opsigte van welke lidmate meer 

aanvaarbaar was as ander. Pastors moet daarna streef om ten alle tye ’n 

Christusgesindheid van liefdevolle optrede en aanvaarding te openbaar. 

Een van die aspekte waarop gelet moet word, is die maak van beloftes teenoor andere.  

Die navorsing toon dat beloftes wat nie nagekom word nie, verwonding kan veroorsaak. 

 

5.4.3  Nakoming van beloftes 

Die kwalitatiewe navorsing het `n korrelasie getoon tussen verwonding en beloftes wat nie 

nagekom word nie. Beloftes moet met omsigtigheid gemaak word deur eers seker te maak 

dat dit tot uitvoer gebring kan word.  

Beide pastors en gemeenteleiers moet versigtig wees ten opsigte van die beloftes wat hulle 

maak. Indien daar nie sekerheid is of 'n sekere saak bygebring kan word nie, moet daar 

eerder geen belofte gemaak word nie. Respondente het gemeld hoe beloftes wat nie vervul 

is nie, negatiwiteit en verwonding veroorsaak het, wat weer tot `n breuk in die bestaande 

vertrouensverhouding gelei het. 

Die navorser meen dat die hou van beloftes `n gebaar van erkenning en waardering 

teenoor die een is aan wie die belofte gemaak word. Die betoning van opregte waardering 

speel `n belangrike rol om verwonding te voorkom. 

 

5.4.4  Opregte waardering  

Die uitspreek van waardering is belangrik, en in dié verband noem Sutton (2014:58) dat 

alle mense daarvan hou om waardevol te wees. Sommige respondente wat hard in hul 

gemeentes gewerk het, voel nie waardeer nie. Die rede wat hulle aanvoer is dat die 
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pastors en gemeenteleiers hulle nooit vir hul dienswerk bedank het nie. 

Diegene wat voel dat hulle waardeer word, het dikwels vertroue in leiers. Dié vertroue bring 

mee dat lidmate hul pastors met persoonlike inligting kan vertrou. ’n Verdere aspek 

waarvoor gelowiges moet versigtig wees, is om inligting met sensitiwiteit en vertroulikheid 

te hanteer. 

 

5.4.5  Sensitiwiteit en vertroulikheid van inligting 

Die kwalitatiewe- en literatuurstudie het getoon dat ’n gebrek aan sensitiwiteit en 

vertroulikheid 'n verdere oorsaak van verwonding is. Volgens Brickman (2005:49), vereis 

sensitiwiteit teenoor ander se situasies, en ook vertroulikheid, dat mense se 

omstandighede en persoonlike inligting met versigtigheid hanteer moet word. Verder het 

lidmate nodig om aanvaar, geliefd en veilig te voel wanneer inligting gedeel word 

(Brickman, 2005:49). Daarom noem De Wit (2011:25) dat lidmate verwag dat leiers 

informasie vertroulik moet hou, tensy die individu toestemming gee dat dit met ander 

gedeel mag word. Dit is noodsaaklik om die lidmaat met sensitiwiteit, en hul persoonlike 

inligting met vertroulikheid, te behandel. 

Sensitiwiteit vir ander en vertroulikheid ten opsigte van ander se persoonlike inligting bring 

mee dat daar 'n opregtheid in onderlinge verhoudinge bestaan. Opregtheid dien as `n 

teëvoeter vir onnodige verwonding. 

 

5.4.6  Opregtheid  

Een respondent het genoem dat leiers opreg moet wees en nie moet voorgee om te wees 

wie hulle nie is nie. Volgens hierdie kwalitatiewe navorsing is sommige lidmate verwond as 

gevolg van gelowiges wat iets voorgegee het wat hulle nie is nie. De Wit (2011:21) noem 

byvoorbeeld dat dit oneties is om voor te gee dat jy iemand kan help, terwyl jy nie die 

opleiding of die vermoë daartoe het nie. Die Here het elkeen uniek en met spesifieke 

talente en persoonlikhede geskep. Die navorser is van mening dat die Here elke pastor, 

leier en lidmaat met hul unieke eienskappe en talente wil gebruik. Leiers moet daarom 

opreg wees en nie iets voorgee wat hulle nie is nie of voorgee dat hul iets kan doen wat 

hulle nie kan nie. 

Gelowiges behoort na opregtheid in hulle optrede te strewe. Een aspek wat in die na- 
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vorsing na vore gekom het, wat aansluit by opregteheid, is die noodsaaklikheid dat pastors 

en gemeenteleiers dit wat hulle verkondig, self sal toepas. 

 

5.4.7  Die persoonlike toepassing van wat verkondig word 

Gelowiges wat verkondig wat hulle glo en wat hulle van ander verwag, moet daarop let dat 

dit belangrik is om self daaraan gehoor te gee. `n Respondent se reaksie hierop was dat 

indien dit nie plaasvind nie, vrae oor betroubaarheid gevra word. Die betrokke respondent 

het genoem dat sy verwond is deurdat sy haar respek vir die pastor en gemeenteleiers 

verloor het. 

Een van die temas waaroor lidmate telkens onderrig ontvang, maar wat nie altyd self 

toegepas word nie, is skinder.  

 

5.4.8  Skinder en “rugstekery” 

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat skinder ook `n bydraende faktor tot verwonding 

kan wees, omdat sommige persone oor ander se foute praat (hoofstuk 2; 2.6.5.4.4). Die 

literatuurnavorsing het aangedui dat gelowiges soms oor ander se vertroulike sake uitpraat 

(hoofstuk 3; 3.7.4). De Wit (2011:25) bevestig dat skinder of selfs valse gerugte oor mense 

verwonding kan veroorsaak. Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat gelowiges nie ander 

valslik moet beskuldig, in die rug moet steek of beskinder nie, aangesien dit emosionele 

verwonding teweegbring. Respondente het verder genoem dat lidmate mekaar moet kan 

vertrou wanner hulle hul persoonlike inligting met ander deel. Die kwalitatiewe navorsing 

het ook getoon dat dit noodsaaklik is dat daar nie afleidings gemaak moet word van 

enigiets wat gesien of gehoor is nie. Sommige respondente het dít as die oorsaak van hulle 

verwonding aangedui.   

Skinder is een van dié aspekte wat skade in ’n gemeente kan veroorsaak. Dit kan egter 

ook daartoe lei dat vertroue verbreek word. Die kwalitatiewe navorsing toon dat sommige 

respondente as gevolg van verwonding nie die kerk, pastors, leiers en lidmate kan vertrou 

nie (hoofstuk 2; 2.6.5.18). Vertroue, veral in die pastor en gemeenteleiers, is belangrik om 

verwonding deur leiers te voorkom.  

 

5.4.9  Wantroue in leiers in die gemeente  

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat lidmate ook pastors en leiers kan verwond 



145 

 

(hoofstuk 2; 2.6.5.4.4). Die navorser meen dat die meeste leiers besluite neem op grond 

van wat hul glo die beste vir die gemeente is. Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat 

hierdie verwonding plaasvind wanneer hulle optrede binne die gemeente bevraagteken 

word.   

Die feit dat leiers vertrou moet word, beteken nie dat hulle nie oortree nie. Dit is egter 

belangrik dat indien leiers of enigiemand anders oortree, gelowiges mekaar genadig moet 

wees.  

 

5.4.10  Genadeloosheid  

'n Respondent het genoem dat gelowiges genadig teenoor mekaar moet optree en moet 

besef dat Christus ook uit genade teenoor elke individu optree. 'n Ander respondent het 

minderwaardig gevoel en gedink dat sy nie aanvaarbaar vir Christus is nie, weens die 

genadeloosheid teenoor haar binne die gemeente.  

 

5.4.11  Samevatting 

Die navorser het, gebaseer op die navorsing wat sy gedoen het, enkele optredes 

geïdentifiseer en bespreek. Gelowiges moet versigtig wees hoe hulle teenoor 

medegelowiges optree en moet let op wat hulle van ander sê. Verder moet lidmate 

waardering teenoor mekaar uitspreek, sensitief jeens mekaar wees, mekaar se inligting 

met vertroulikheid behandel en nie beloftes maak wat hulle nie kan nakom nie. Ander 

aspekte wat in ag geneem moet word om moontlike verwonding te verhoed, is om seker te 

maak dat pastors en leiers self toepas wat hulle van ander verwag. Verder moet daar teen 

skinder gewaak word, vertroue moet in leiers geskep word en genade moet aan almal 

betoon word.   

Sommige respondente is van mening dat `n gemeente 'n plek is waar verwonding nie moet 

plaasvind nie. `n Ander respondent se opinie was egter dat dit ’n plek is waar almal een of 

ander tyd wel verwond word. Riglyne om lidmate te help om verwonding of konflik te 

hanteer, is gevolglik noodsaaklik. 
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5.5 RIGLYNE VIR DIE HANTERING VAN KONFLIK EN VERWONDING BINNE 

GEMEENTEVERBAND 

5.5.1  Inleiding 

Housewright (2009:115) meld dat daar min bronne beskikbaar is wat die hantering van 

verwonding in die gemeente aanspreek. Die kwalitatiewe navorsing het aangedui dat 

verwonding op verskillende maniere hanteer is. Sommige respondente het konfrontasie 

met die betrokke partye vermy. Daar was ander wat berading ontvang het. Sommige 

respondente het die saak met mekaar uitgepraat en verwerk, terwyl ander nie bereid was 

die konflik te hanteer nie en verkies het om eerder verder konflik te vermy.   

 

5.5.2  Die spoedige hantering van konflik  

Dit is belangrik om negatiewe situasies so gou moontlik te hanteer (Housewright 

2009:122). Indien dit nie hanteer word nie, kan dit volgens een respondent later groter 

gevolge hê. Die literatuurstudie het ook gewys dat leiers nie altyd konflik en verwonding 

hanteer nie. Housewright (2009:122) noem dat veral leiers dikwels die verwonding binne 

hulle gemeentes ignoreer. Die kwalitatiewe navorsing bevestig dit naamlik dat nog groter 

probleme ontwikkel indien die konflik en verwonding nie verwerk word nie. Uiteindelik neem 

dit baie langer om die probleme te hanteer en om versoening te bewerkstellig, as wat dit 

sou geneem het as dit dadelik hanteer is.  

Konflik tussen lidmate in die gemeente word óf nie hanteer nie, óf dit neem lank voor 

daaraan aandag gegee word. Soms weet individue nie hoe om konflik reg te hanteer nie. 

Konflik en verwonding kan vinniger verwerk word indien die situisaie met gebed benader 

word. 

 

5.5.3  Die rol van gebed  

Wanneer konflik plaasvind, is gebed ’n belangrike aspek in die hantering daarvan (Sutton 

2014:58). Die kwalitatiewe en literatuurnavorsing het getoon dat dit met die hulp van die 

Here makliker raak om konflik en verwonding te hanteer (hoofstuk 2; 2.6.5.10, 2.6.5.11 & 

hoofstuk 3; 3.14.6, 3.16). Sutton (2014:58) is van mening dat daar soveel as moontlik gebid 

moet word indien konflik plaasgevind het. Die literatuurstudie het getoon dat lidmate wat 

verwond is, talle emosies beleef wat hulle moet verwerk (Haugk & Perry, 1988:105). 

Tydens gebed kan die individu sy of haar eie gevoelens met die Here oor ’n situasie deel  
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(Haugk & Perry, 1988:105). Young (2009:84) noem dat dit voordelig is om die Here in 

gebed te nader en om vir wysheid te vra oor hoe die saak hanteer behoort te word. 

Die literatuurnavorsing wys dat oortreders nie altyd besef dat hulle oortree het nie. Soms 

wil die skuldige party egter nie die oortreding erken nie (Barthel et al., 2012:108). Daar 

moet gebid word dat die oortreder dit wat hy of sy gedoen of gesê het sal besef en erken.  

Haugk en Perry (1988:118) noem dat dit ook goed is om saam met andere oor ‘n saak te 

bid. Die normatiewe navorsing, soos in hoofstuk 4 bespreek, het getoon Christus het in 

Matteüs 18:20, net nadat Hy riglyne gegee het oor hoe om konflik te hanteer, gesê indien 

gelowiges saam bid, daardie gebed baie krag het. Gelowiges kan saam bid, sodat 

oortreders tot bekering kan kom en konflik opgelos kan word.  

`n Respondent het tydens die kwalitatiewe navorsing genoem dat 'n mens tot die Here 

moet bid vir die nodige hulp om ander te vergewe. Hierdie navorsing het aangedui dat die 

verlening van vergifnis nie altyd maklik is nie. Die navorser is van mening dat dit  met die 

hulp van die Here makliker kan wees. Gebed is belangrik in die hantering van verwonding 

om vergifnis moontlik te maak.  

Gebed kan 'n gemoedsverandering en kalmte bring wat tot gevolg het dat die probleem 

beter geanaliseer kan word, wat begrip vir die situasie kan bied. 

 

5.5.4  Analisering van die probleem 

’n Belangrike aspek in konflikhantering is begrip vir die oorsprong van die probleem. Young 

(2009:84) noem dat 'n mens die probleem kan analiseer deur te vra na wie betrokke is, 

hoekom hulle op ‘n spesifieke manier optree en wat presies gebeur het. Indien iemand nie 

presies weet waaroor die konflik gaan nie, kan dit verkeerd hanteer word. Die 

literatuurstudie het ook getoon dat dit belangrik is om situasies op die regte tyd en die regte 

wyse aan te spreek, eerder as om te oorreageer (Haugk & Perry, 1988:110). Dit is 

belangrik om met geduld eers die dinamika van die probleem te verstaan, om sodoende 

die situasie op die regte tyd en op die regte manier aan te spreek.  

Analisering van die probleem bied begrip oor wat verkeerd gegaan het en wie die skuldige 

partye is. Tydens die proses om die probleem te analiseer, mag iemand dalk vind dat 

hyself 'n aandeel aan die probleem het. Dit vereis dat die betrokke party vanuit 'n nederige 

posisie die saak analiseer. 
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5.5.5  Nederigheid 

Nederigheid as 'n element van konflikhantering vereis dat die individu moet vra na sy of 

haar eie aandeel in die saak (Barthel et al., 2012:186). Indien iemand ’n aandeel in iemand 

anders se verwonding het, moet dit erken word. De Wit (2011:56) noem dat veral pastors 

gewillig moet wees om hulle oortredinge te erken. Die kwalitatiewe navorsing het getoon 

dat daar gevalle was waar lidmate verwond is weens leiers se regverdiging van hulle eie 

verkeerde optrede (hoofstuk 2; 2.6.5.4.2). 'n Ander respondent het genoem dat daar 'n 

bereidwilligheid moet wees om oortredinge te erken. Volgens Housewright (2009:122) 

moet die herstel in verhoudinge die motivering wees om te erken wanneer iemand 'n ander 

verwond het. 

Nederigheid behoort lidmate aan te spoor om die eerste stap tot toenadering te neem om 

die saak reg te stel. Die normatiewe navorsing het getoon dat lidmate bereid moet wees 

om uit te reik na ander wanneer hulle bewus is dat daar probleme tussen mekaar is 

(hoofstuk 4; 4.10.4.1). Volgens Barthel et al. (2012:187) is dit Christus self wat vra dat 

gelowiges in nederigheid oortredinge teenoor mekaar moet erken. Daarom is dit belangrik 

dat gelowiges, veral leiers, altyd toegangklik moet wees, sodat lidmate met vrymoedigheid 

met hulle kan kommunikeer oor onaangenaamhede.  

Nederigheid is 'n vereiste om konflik te hanteer. Effektiewe kommunikasie vind plaas 

wanneer lidmate vanuit `n posisie van nederigheid bereid is om die kwessie aan te spreek. 

 

5.5.6  Effektiewe kommunikasie  

Die normatiewe studie het enkele Bybelse riglyne ten opsigte van konflikhantering 

aangedui. In Matteüs 18:15-17 onderrig Christus die dissipels oor hoe gelowiges mekaar 

moet hanteer indien die een 'n ander te nagekom het. Volgens hierdie Skrifgedeelte is dit 

belangrik dat gelowiges konflik moet uitpraat en dat vergifnis aan mekaar gebied word.  

Volgens Matteüs 18:15 moet 'n gelowige egter die oortreder in privaatheid nader oor die 

aangeleentheid (Yeomans, 1993:138). Daarom is dit belangrik, indien iets gebeur wat 

iemand verwond het, dat die verwonde die moed moet hê om oor die saak te praat. In ‘n 

geval waar verskeie partye betrokke is, meen Young (2009:85), kan dit soms goed wees 

om eers met elke party privaat te praat. Sodoende kan elkeen se kant van die saak vryelik 

aangehoor word.  

Misverstande kom soms voor tussen gelowiges. Die kwalitatiewe navorsing het aangedui 

dat misverstande ook verwonding kan veroorsaak (hoofstuk 2; 2.6.5.4.1). Die ander party 
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weet dalk nie eers dat daar ’n misverstand is en dat iemand verwond is nie. In die geval 

van 'n misverstand kan dit deur kommunikasie uit die weg geruim word. Dit moet egter in 

liefde geskied, sodat die lidmaat ook sal ervaar dat daar vergifnis en vryspraak is. 

Soms is dit moeilik vir gelowiges om self onderlinge konflik effektief. In so `n geval kan 

ander gelwoiges ingeroep word om die saak te beredder. 

 

5.5.7  Hulp vanaf ander gelowiges 

Indien konflik nie tussen die betrokke partye opgelos word nie, kan hulp van buite ingeroep 

word om sake op te los (Young, 2009:85). Die normatiewe studie het in Matteüs 18:16-17 

duidelike riglyne daaroor uitgewys. Indien ’n gelowige ’n ander gelowige genader het om ’n 

sekere saak op te los en die ander party wou nie sy aandeel daaraan erken of herstel nie, 

kan een of meer medegelowiges as getuies saamgeneem word om die saak aan te spreek 

(Senior, 1998:209). Gewoonlik kan 'n ouderling of pastor gevra word om bystand te 

verleen. Die kwalitatiewe navorsing het ook getoon dat sommige ’n berader benodig het om 

mee te gesels om die verwonding of konflik te hanteer. Indien die ander party wat in die 

konflik betrokke is, nie die saak wil aanspreek nie, mag die hulp van ander gemeentelede 

ingeroep word (Matt 18:17;  O'Grady, 2007:146).  

Die normatiewe studie het aangedui watter stappe geneem kan word indien bogenoemde 

riglyne nie effektief is nie. Indien nie een van hierdie aanbevelings effektief is om die 

oortreder by ’n punt van erkentenis en versoening te bring nie, moet die oortreder as 'n 

ongelowige behandel word (Mat 18:17; Senior, 1998:209). Volgens O'Grady (2007:146) 

beteken dit dat so iemand uit die gemeenskap van gelowiges verwerp moet word, maar dat 

die individu steeds benader moet word as iemand wat Christus nodig het. 

 

5.5.8  Onderrig oor konflik in die gemeente  

Hierdie navorsing het aangetoon dat skynbaar min gemeentes gelowiges oor konflik en 

vergifnis leer. Die bevel om te vergewe word wel genoem, maar hulle word nie toegerus 

om dit te vermag nie en weet nie wat die gevolge van onvergewensgesindheid is nie. 

Pastors moet meer sensitief wees teenoor lidmate wat binne gemeenteverband verwond is 

en onderrig bied oor hoe om konflik, verwonding, vergifnis en versoening te hanteer en te 

verwerk. Verdere aspekte van onderrig wat aangespreek behoort te word, is om slagoffers 

te leer om so gou as moontlik verwonding aan te spreek en gelowiges te onderrig oor 

verhoudingsbou. Gesonde verhoudinge dra daartoe by dat daar makliker oor konflik en 
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verwonding gepraat kan word. Die literatuurstudie bevestig dat min onderrig oor vergifnis 

en verwonding aangebied word (hoofstuk 3; 3.9). Pastors en leiers kan byvoorbeeld 

kursusse aanbied oor hoe om konflik, verwonding en vergifnis te hanteer. Dit kan in 

selgroepe bespreek word en pastors kan daaroor preek. Dit is egter noodsaaklik om toe te 

sien dat hierdie onderwerpe wel aan gelowiges gekommunikeer word, omdat almal die een 

of ander tyd met konflik, verwonding en vergifnis gekonfronteer word. 

Onderrig binne die gemeente kan lidmate se konsep ten opsigte van konflik, verwonding en 

vergifnis verander. Hierdie onderrig kan daartoe bydra dat lidmate se persepsies oor die 

gemeente en medegelowiges positief kan verander.  

 

5.6  VERANDERING VAN BEGRIP TEN OPSIGTE VAN VERWONDING EN VERGIFNIS  

5.6.1  Inleiding 

Hierdie navorsing het enkele aspekte geopper wat gelowiges kan help om anders te dink 

oor verwonding en vergifnis. Lidmate se begrip oor vergifnis en hul ingesteldheid teenoor 

oortreders is nie altyd Bybels verantwoordbaar nie. Dit bring mee dat hulle hul seer nie reg 

hanteer nie. Om te verhoed dat lidmate, soos wat die kwalitatiewe navorsing getoon het, 

verkeerdelik optree na verwonding, moet die vernuwing van denke plaasvind.  Gelowiges 

moet besef dat die oortreder, net soos hulle, gebroke mense is.   

 

5.6.2  Gelowiges bly mense  

Halverstadt (1991:25) noem op grond van Romeine 3:23 dat alle mense, al is hulle 

gelowiges, oortree. Die kwalitatiewe en literatuurnavorsing het getoon dat gelowiges ander 

verwond. Ten opsigte hiervan het 'n respondent genoem dat gelowiges daagliks na die 

beeld van Christus verander behoort te word.  

Lidmate moet 'n gedagte vernuwing ondergaan om te besef dat gelowiges mense is wat 

ook andere kan verwond. Aangesien gelowiges mense is wat ook oortree, beteken dit dat 

almal die een of ander tyd in hul lewens seerkry. 

 

5.6.3  Verwonding is nie die Here se skuld nie 

Die kwalitatiewe navorsing het aangetoon dat sommige respondente vir die Here kwaad 

was omdat medegelowiges hulle verwond het. Die literatuurstudie het ook aangetoon dat  
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sommige verwondes van mening was dat verwonding die Here se skuld is. Leatherman 

(2006:119) meld dat 'n mens nooit woede teenoor die Here kan regverdig nie. Die Here 

was nie die Een wat die verwonding veroorsaak het nie. Die literatuurstudie het ook 

uitgewys dat dit nie God se skuld is as iemand oortree het nie. Schultz en Schultz (2013) 

noem dat liefdelose optrede verwonding veroorsaak. 

York (2009:107) is van mening dat woede wat na ander gerig behoort te word dikwels na 

God verplaas word. Hy gee ’n voorbeeld van ’n seun wat kwaad was vir die Here omdat hy 

’n siek broer gehad het. Die eintlike probleem was dat die kind nie genoeg aandag van sy 

ouers ontvang het nie (York, 2009:107).  

Daar is egter gevalle waar verwondes vra waar die Here was toe slegte situasies gebeur 

het en wil weet waarom Hy nie sekere omstandighede verhoed het nie. In sommige gevalle 

het respondente so kwaad vir die Here geraak dat hulle selfs opgehou het om Hom te dien. 

Kendall (2012:21) noem dat gelowiges die Here moet vergewe as Hy slegte 

omstandighede toelaat. Met die literatuurstudie is gevind dat die Here altyd goed is. God, 

wat goed en volmaak is, kan geen oortreding begaan nie en het dus nie vergifnis nodig nie.  

Die navorser is van mening dat daar nie altyd begrip is waarom die Here verwonding en 

slegte omstandighede toelaat nie, maar dat die Here alles ten goede laat meewerk (Rom 

8:28).  

 

5.6.4  Gedagte vernuwing ten opsigte van wanpersepsies oor vergifnis  

Talle gelowiges moet hulle gedagtes vernuwe oor wat vergifnis behels. Die literatuur en 

kwalitatiewe navorsing het aangetoon dat sommige mense wanpersepsies oor vergifnis 

het. Hierdie wanpersepsies staan dikwels in die weg van vergifnis verlening.  

Die literatuurstudie het getoon dat sommige verwondes van opinie is dat om ander te 

vergewe net oor die oortreder gaan. Die literatuur en kwalitatiewe navorsing het getoon dat 

onvergewensgesindheid 'n negatiewe uitwerking op 'n individu het. Vergifnis gaan dus nie 

net oor die oortreder nie maar ook oor die verwonde. Begrip vir die negatiewe effek van 

onvergewensgesindheid sal meebring dat die belangrikheid van vergifnis moontlik ingesien 

kan word.  

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat sekere respondente eers sal vergewe nadat die 

seer gesond geword het. Dit is egter 'n wanpersepsie dat genesing kan plaasvind voor 

vergifnis verleen is. Hierdie navorsing het getoon dat in die meerderheid van gevalle gees-

telike, emosionele en liggaamlike genesing eers kan plaasvind nadat vergifnis verleen is. 
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Wanpersepsies oor vergewe en vergeet bestaan ook. Sommige gelowiges dink as iemand 

nie die situasie kan vergeet nie, het vergifnis nie plaasgevind nie. Die literatuurnavorsing 

het getoon dat die situasie steeds deel van 'n individu se denkprosesse is, alhoewel 

vergifnis verleen is. 'n Respondent gebruik egter hierdie rede om te noem dat dit reg is om 

gedagtes rondom die insident te koester. Die literatuurstudie het egter getoon dat “vergeet” 

behels dat iemand moet ophou om die gedagtes rondom 'n insident te vertroetel. Die 

navorser stem saam dat 'n verdwonde nie die insident heeltemal uit die geheue kan skuif 

nie – maar dit is verkeerd om gedagtes daaroor te koester.  

Verder is dit nodig dat verwondes moet besef dat vergifnis nie die wandaad verskoon nie. 

Sommige verwondes, veral waar misdade gepleeg is, glo dat as vergifnis vir die oortreder 

verleen word, so iemand nie volgens die wet vervolg word nie. Die literatuurnavorsing het 

getoon dat slagoffers oortreders kan vergewe en die oortreders steeds vervolg kan word. 

Die rede is dat ander mense in gevaar kan kom indien die oortreder nie die regmatige straf 

volgens die wet opgelê word nie. 

Binne sommige sielkundige kringe word die verlening van vergifnis as `n swakheid beskou 

(Bekerman & Zembylas, 2014:166). Die redenasie is dat iemand wat andere vergewe hulle 

eie reg om wraak te neem, prysgee en dus swak is. Die kwalitatiewe en literatuurnavorsing 

het egter getoon dat vergifnis nie altyd maklik is nie. Vergifnis verlening verg baie moed en 

daarom kan dit nie as 'n swakheid gesien word nie. 

Heelwat gewondes het nodig om hulle gedagtes te vernuwe oor wat vergifnis behels. 'n 

Verdere gedagte vernuwing behels Christus se genade vir alle oortredinge. 

 

5.6.5  Christus se genade  

Die studie het getoon dat sommige verwondes voel dat sekere oortredinge nie vergewe 

kan word nie. Christus het egter vir elke oortreding aan die kruis gesterf (Johannes 3:16). 

Die literatuurnavorsing het aangetoon dat mense soos Paulus en Dawid self ook sonde wat 

in die mens se oë groot is, gedoen het  (2 Sam 11; 1 Kor 15:9; 1 Tim 1:15-16). Ten spyte 

daarvan dat Dawid en Paulus albei deur sommige as moordenaars beskou word en ten 

spyte daarvan dat Dawid ook egbreek gepleeg het, het God hulle albei vergewe (Ps 51; 

Hand 9). Indien Christus bereid is om aan almal genade te betoon, ongeag die oortreding, 

moet gelowiges ook bereid wees om genadig te wees teenoor diegene wat teen hulle 

oortree. Een respondent het genoem dat, in die lig van God se genade en vergifnis, 'n 

verwonde bereid moet te wees om aan ander genade te betoon en hulle te vergewe. 
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Aangesien Christus se genade vir elke oortreding is, moet die gelowige vergewe met die 

doel om versoening te bewerkstellig. Daarom is dit nie altyd van pas om ’n gemeente te 

verlaat net as gevolg van verwonding nie. 

 

5.6.6  Verwonding en bedanking van lidmaatskap 

Die kwalitatiewe en literatuurnavorsing het getoon dat sommige verwonde lidmate 'n 

gemeente verlaat. Die feit is egter dat gelowiges mense bly wat daagliks gelykvormig aan 

die beeld van Christus verander moet word en daarom nooit op aarde perfek sal wees nie, 

soos in die kwalitatiewe en literatuurnavorsing (hoofstuk 3; 3.6) bevind is. Die navorser is 

van mening dat verwondes ook in ander gemeentes met konflik in aanraking sal kan kom 

en moontlik verder verwond kan word. Daarom is dit belangrik dat gelowiges eerder moet 

leer hoe om konflik te hanteer en om ander te vergewe, as om net na ’n ander gemeente te 

verskuif. 

Indien gelowiges verwond word, beteken dit nie dat hulle die bediening of 'n gemeente 

moet verlaat nie. 'n Respondant het genoem dat dit nie nodig is om lidmaatskap in `n ander 

gemeente op te neem as die verwonde heling kan vind binne die strukture van die 

gemeente waar die verwonding plaasgevind het nie. Verwonding hoef nie 'n rede te wees 

om 'n gemeente of bediening te verlaat nie.  

 

5.7  GEVOLGTREKKING 

Die resultate van die normatiewe studie, tesame met die literatuurstudie en die kwalitatiewe 

navorsing ten opsigte van die rol van vergifnis in verhoudinge binne 'n gemeente, is in 

hierdie hoofstuk aangewend om 'n praktiese teorie saam te stel. ’n Praktiese teorie verwys 

na riglyne oor hoe om ’n sekere saak in die praktyk toe te pas.  

Die literatuur en die kwalitatiewe navorsing het getoon dat verwonding in die kerk ’n 

gegewe is. Daar is egter ’n tekort aan onderrig oor hoe om verwonding te hanteer. Pastors 

moet meer aandag gee aan onderrig oor konflikhantering, vergifnis, verwonding en hoe om 

gesonde verhoudinge in ’n gemeente te bou. 

Indien gesonde verhoudinge in ’n gemeente bestaan, sal dit makliker wees om konflik te 

hanteer. Die navorser het riglyne ontwikkel oor hoe om gesonde verhoudinge in die 

gemeente te bou.  

Daar is ook sekere aspekte waarop gelowiges moet let wat verwonding kan verhoed. 
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Hierdie aspekte behels wangedrag, verbreekte beloftes, gebrek aan sensitiwiteit, 

vertroulikheid, skinder, onopregtheid, versuim om waardering uit te spreek en leiers wat nie 

self toepas wat hulle vir ander leer nie. Verder kan wantroue in leiers en genadeloosheid 

aan ander ook verwonding veroorsaak. Gelowiges moet dus let op hierdie aspekte om 

verwonding te verhoed. 

Riglyne oor hoe om konflik te hanteer is belangrik. Bestaande konflik moet so spoedig 

moontlik hanteer word. Dit is belangrik om oor elke aspek van die situasie te bid en die 

Here om leiding te vra in die hantering van die konflik. ’n Verwonde kan ook biddend die 

situasie analiseer. Nederigheid is nodig om ’n individu se eie skuld aan ’n situasie te erken. 

Verder is dit belangrik om oor die konflik te praat. Misverstande kan deur middel van 

gespreksvoering uit die weg geruim word. In sekere gevalle kan lidmate wat by die konflik 

betrokke is, nie self die probleem oplos nie. In sulke gevalle kan die hulp van 

medegelowiges gevra word.  

Daar is ook bepaalde sieninge wat gelowiges moet verander om nuut te dink oor 

verwonding en vergifnis in die gemeente. Sommige wat verwond is dink gelowiges sal nooit 

andere verwond nie, maar gelowiges is mense wat ander kan verwond. Verwondes moet 

ook hul denke verander oor wat vergifnis behels. Christus is egter bereid om alle sonde te 

vergewe en daarom behoort die verwonde die oortreder te vergewe. Sommige 

respondente was kwaad vir die Here weens die seer wat hulle beleef het. Verder moet 

verstaan word dat dit ’n mens is en nie die Here wat jou verwond nie.  

’n Ander gedagte wat mense moet vernuwe, is dat verwondes nie net na ’n ander 

gemeente moet wegbeweeg nie. Dit is nie 'n waarborg dat diegene nooit weer in 'n ander 

gemeente verwond kan word nie. Daarom moet lidmate eerder leer hoe om konflik te 

hanteer. 
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HOOFSTUK 6 

FINALE GEVOLGTREKKING EN VOORGESTELDE VERDERE NAVORSING 

 

6.1  INLEIDING 

Hierdie navorsing oor die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente het inligting 

oor verwonding binne gemeentes aangedui. Pastors en gemeenteleiers is nie altyd bewus 

van die verwonding tussen gemeentelede nie, of waar hulle self ander verwond het nie. 

Pastors is óf nie altyd bewus van hierdie probleem binne hul gemeente nie, óf hulle ignoreer 

dit. Een van die probleme rondom verwonding en 'n gebrek aan vergifnis, is dat dit 'n 

invloed op die funksionering van die gemeente het. Kwalitatiewe, literatuur- en normatiewe 

studies het enkele aspekte rakende verwonding en vergifnis na vore gebring. Die navorser 

het hierdie inligting gebruik om riglyne saam te stel wat kan help om die aspek van 

verwonding en vergifnis aan te spreek en om sodoende `n bydrae tot gesonde gemeentes 

te lewer. 

 

6.2  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE PROBLEEMSTELLING EN DIE 

DOELWITTE VAN DIE NAVORSING  

Verwonding onder lidmate van `n gemeente is 'n gegewe. Gebrokenheid lei tot gedrag wat 

'n negatiewe effek op persoonlike verhoudinge het. Hierdie negatiewe invloed op 

verhoudinge kan ook 'n effek op die funksionering van die gemeente tot gevolg hê. Vergifnis 

bied die moontlikheid tot herstel van verhoudinge in die gemeente, wat op sy beurt 'n 

positiewe effek op 'n gemeente kan uitoefen.  

Die vraag wat die navorser in hierdie navorsing aangespreek het, was: Watter rol speel 

vergifnis in verhoudinge binne ŉ gemeente en hoe kan dit prakties-teologies ondersoek 

word? Om die navorsingsvraag te beantwoord, het die navorser Osmer (2008:4) se 

prakties-teologiese interpretasieproses gevolg.  Om hierdie doel te bereik het die navorser 

met die eerste taak van Osmer, naamlik die empiriese taak, begin.  
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6.3  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN EMPIRIESE NAVORSING  

Die navorser het kwalitatiewe navorsing gedoen aan die hand van die vereistes vir 

kwalitatiewe navorsing en ook die etiese kodes soos deur die Noord-Wes Universiteit se 

Gesondheids Navorsing Etiese Komitee (HREC) voorgeskryf is, gehandhaaf. Persoonlike, 

gestruktureerde onderhoude is gevoer met verskeie respondente, waarvan sewentien 

dames en drie-en-twintig mans was. Die respondente verteenwoordig verskillende 

ouderdom- en rasgroeperinge.  

Die doel van die onderhoude was om die lewenservaring van gelowiges te verkry oor die rol 

van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente. Die navorsingsvraag wat met onderhoude 

gebruik is om hierdie doel te bereik, was: “Vertel my asseblief van vergifnis ten opsigte van 

verhoudinge in die gemeente”. Verskeie faktore rakende verwonding en vergifnis binne die 

gemeente is met hierdie kwalitatiewe navorsing bepaal. Die inligting wat na vore gekom het, 

is verdeel in temas en subtemas. 

Die kwalitatiewe navorsing het getoon dat talle lidmate in gemeentes verwond word. Daar is 

ook bepaal dat enige party in 'n gemeente – pastors en hul gades, leiers, lidmate en die 

verwonde self – die oorsaak van seerkry kan wees. Enkele faktore oor hoe mense verwond 

is, is deur die navorsing uitgewys.  

Die navorsing het getoon dat die verwonding 'n effek op lidmate, gemeentes en onderlinge 

verhoudinge het. Verskeie lidmate beleef verwonding as traumaties. Indien iemand  'n 

ander vergewe, kan hulle positiewe gevolge ervaar. Net so het onvergewensgesindheid 

negatiewe gevolge. 

Min onderrig word in gemeentes aangebied oor die proses en gevolge van vergifnis. Die 

meeste lidmate weet hulle moet vergewe, maar sommiges het wanpersepsies oor vergifnis. 

Respondente het enkele vereistes aangedui om ander te vergewe. Inligting het ook na vore 

gekom oor hoe respondente die seer hanteer het en hoe hulle tot vergifnis verlening gekom 

het. Sommige repsondete was van mening dat vergifnis slegs moontlik is met die hulp van 

die Here.  

Respondente het probleme ondervind ten opsigte van vergifnis en die verlening van 

vergifnis. Sommige respondente het jare geneem voordat hulle kon vergewe. Ander 

repsondente het genoem dat vergifnis `n proses is en dat die proses kompleks en moeilik 

is. 
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Nie al die respondente was bereid om te vergewe nie. Een respondent het genoem dat sy 

die oortreder wat haar aanhoudend seergemaak het, eerder vermy as om te vergewe. 

Sommige respondente het eerder by `n ander gemeente aangesluit, terwyl ander hul 

wantroue in die kerk as sodanig uitgespreek het. 

Verwonding in gemeentes het veroorsaak dat lidmate negatiewe gesindhede teenoor die 

kerk ontwikkel. Sommige respondente was van mening dat 'n gemeente die plek is waar 

mense veroordeel en seergemaak word. 'n Ander repsondent het gevoel dat die gemeente 

se leier onsensitief vir die seermaak proses in die gemeente is. 

Die kwalitatiewe navorsing het heelwat inligting oor verwonding en vergifnis in die 

gemeente aan die lig gebring. ‘n Studie is in die aanverwante wetenskappe gedoen om te 

bepaal wat reeds oor hierdie onderwerp gepubliseer is. Die literatuurstudie het van die 

bevindinge van die kwalitatiewe navorsing bevestig en aangevul. 

 

6.4  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE LITERATUURSTUDIE 

Die navorser het die interpretatiewe taak aan die hand van 'n literatuurstudie gedoen. 'n 

Literatuurstudie is 'n ondersoek wat toon watter informasie reeds in boeke, artikels, 

koerantberigte en internetbronne oor die onderwerp bestaan. Die doel van die 

literatuurstudie was om die navorser se perspektief oor vergifnis binne verhoudinge in 'n 

gemeente uit te brei en ook om leemtes oor die onderwerp te identifiseer.  

Aangesien die navorsing handel oor die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente, 

het die navorser ondersoek ingestel oor wat die term “gemeente” beteken. Die term 

“gemeente” kan ook met ander terme, soos “kerk”, “liggaam van Christus” en “gelowiges”, 

vertaal word. In hierdie navorsing verwys die terme “gemeente”, “kerk” en “liggaam van 

Christus” na 'n gemeenskap van gelowiges.  

Gesonde verhoudinge in die gemeente is belangrik. Indien lidmate gesonde verhoudinge 

met mekaar wil handhaaf behoort konflik makliker verwerk te word. Gesonde verhoudinge 

behoort 'n gesonde gemeente tot gevolg te hê. 

Spesifieke aspekte ten opsigte van gesonde verhoudinge is aangespreek. Hierdie aspekte 

is liefde, wedersydse vertroue, kommunikasie en integriteit. Dit verg doelbewuste strategieë 

om te verseker dat hierdie boustene in verhoudinge teenwoordig is. 
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Gesonde verhoudinge is nie 'n waarborg dat verwonding nie in gemeentes sal plaasvind 

nie. Hillman (2013:67) se mening is dat selfs “goeie mense” andere kan verwond. Die 

kwalitatiewe navorsing en die literatuurstudie het getoon dat verwonding wel in gemeentes 

voorkom. 

Verskeie oorsake van seerkry word in gemeentes aangetref. Pastors en hul gades asook 

gemeente leiers verwond soms andere deur hoogmoed, leuens, jaloesie, partydigheid, 

misbruik en deur ander se vertroue te breek. Lidmate toon soms valse liefde, steek mekaar 

in die rug, skinder, kritiseer en verwond andere deur woorde of gedrag. Party word verwond 

as gevolg van hulle eie verkeerde verwagtinge van die kerk. Daar is ook diegene wat 

verwond word as gevolg van hulle eie trots, gebroke verhoudinge en pyn van die verlede 

wat nog nie verwerk is nie.  

Verwonding binne die gemeente kan ook `n invloed uitoefen op die funksionering van die 

gemeente. Sommige se verwagting ten opsigte van wat 'n gemeente behoort te wees was 

negatief beïnvloed. Verwondes maak soms negatiewe uitlatings oor 'n gemeente, isoleer 

hulself van die ander lidmate en gemeente-aktiwiteite of soek 'n ander kerk. Ander verloor 

vertroue in pastors of ander gelowiges. Soms veroorsaak verwonding ook 

gemeenteskeuringe, getalle verminder en die doeltreffendheid van bedieninge ly daaronder. 

Eenheid in gemeentes kan afneem, wat die effektiwiteit van die gemeente belemmer. Soos 

aangedui kan verwonding 'n negatiewe effek op 'n gemeente uitoefen en behoort dit 

aangespreek te word.  

Sommige pastors ignoreer verwonding binne die gemeente of hulle hanteer dit op 'n 

ondoeltreffende wyse en sodoende word die lidmate se pyn geïgnoreer. Verwonding 

behoort in nederigheid aangespreek te word. Die navorsing het aangedui dat daar blykbaar 

min onderrig aangebied word oor verwonding en die gevolge daarvan vir gemeentes. 

Pastors het talle geleenthede tot hul beskikking om hieroor onderrig aan te bied. Sulke 

geleenthede is byvoorbeeld preke en kleingroepe. Pastors en leiers moet verwonding reg 

hanteer, sodat genesing en herstel kan plaasvind.  

Vergifnis is `n belangrike strategie om gesonde verhoudinge binne 'n gemeente te 

bewerkstellig. Die literatuur het getoon dat vergifnis `n aksie is waartydens iemand 

onvoorwaardelik van skuld vrygeskeld word. Dit is ‘n keuse wat in liefde behoort te geskied. 

Navorsing het getoon dat talle mense nie hierdie aspek van vergifnis verstaan nie.  

Sommige verwondes het wanpersepsies oor vergifnis gehad. Een so `n wanpersepsie  



159 

 

wentel rondom die vraag of die Here alle oortredinge vergewe. Verdere wanpersepsies 

handel oor die  konsep van “vergewe en vergeet” en wat dit beteken om ‘n oortreding te 

verskoon. Enkele respondente het die siening gehandhaaf dat vergifnis altyd 

omstandighede in die toekoms sal verbeter en ander was van mening dat hulle moet 

vergewe ter wille van die oortreder. Dit is belangrik dat gelowiges die korrekte siening ten 

opsigte van vergifnis verstaan. 

Die verlening van vergifnis het 'n positiewe effek op 'n verwonde se lewe. Die gevolge van 

vergifnisverlening is dat negatiewe emosies vervang word met positiewe emosies en 

meegaande gedrag. Gewondes kan hulle lewens meer effektief voortsit en versoening met 

die Here en andere kan bewerkstellig word. Begrip vir die gevolge van vergifnis kan as 

aansporing dien om te vergewe.  

Onvergewensgesindheid het bepaalde gevolge. Dit kan `n negatiewe effek op `n mens se 

emosies, liggaam, alledaagse lewe, geestelike lewe en verhoudinge met andere uitoefen. 

Hierdie negatiewe gevolge kan selfs aanleiding tot depressie gee. Verder blyk dit dat 

onvergewensgesindheid 'n effek het op die Here se vergifnis van die onvergewensgesinde 

se sonde.  

Die vergifnisproses is soms lank en gekompliseerd. Die tydperk om tot volle vergifnis te 

kom, is verskillend vir elke individu. Sommiges is van mening dat 'n verwonde net die seer 

en die vergifnis op 'n papier moet neerskryf en opskeur. Om net die seerkry in 'n brief te 

skryf nie genoeg is nie, maar hulle behoort eerder te bid om die Here se hulp. Verder moet 

verwondes emosies verwerk, ophou om oor die situasie te tob en hul gedagtes rakende die 

oortreder verander. 'n Belangrike aspek wat tot vergifnis kan lei, is om te besef dat elke 

mens afhanklik is van God se genade en vergifnis. Dit behoort as aansporing te dien om 

ander te vergewe.  

Selfvergifnis is 'n belangrike aspek in die vergifnisproses. Slagoffers staan soms self ook 

skuldig met betrekking tot die gebeure waartydens hul verwond is. Soms is selfvergifnis 

moeiliker as om ander te vergewe. Dieselfde vergifnis wat `n mens aan iemand anders 

bied, moet ook aan jouself verleen word. Dit behels die aanvaarding van God se liefde en 

genade voordat iemand homself kan vergewe.  

Versoening is die ideale einddoel van vergifnis. Versoening beteken dat verhoudinge 

herstel word. Vergifnis is eers nodig voordat versoening met God en ander mense kan 

plaasvind. Daar is egter sekere gevalle waar individue mekaar nie vergewe nie en steeds in  
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'n verhouding staan, soos byvoorbeeld in 'n werksituasie. Vergifnis is ongelukkig nie 'n 

waarborg dat versoening sal plaasvind nie.  

Versoening in 'n gemeente is belangrik aangesien dit aan die wêreld kommunikeer dat God 

die mens met Homself wil versoen. Verder dra versoening by tot gesonde verhoudinge en 

eenheid in die gemeente.  

Om versoening tussen gelowiges te bewerkstellig, moet gelowiges die Here se leiding soek. 

Hulle moet bereid wees om in nederigheid uit te reik na diegene met wie hulle in konflik 

verkeer en hulle eie skuld aan die situasie erken. Dit is belangrik om dit op die regte wyse 

en op die regte tyd te doen.  

Die literatuurstudie het waardevolle inligting ontbloot oor die rol van vergifnis in verhoudinge 

binne ’n gemeente. Die normatiewe studie het egter verdere inligting gebied oor die 

belangrikheid van vergifnis en hoe om konflik te hanteer. 

 

6.5  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE NORMATIEWE NAVORSING 

Die navorser het die Skrif as fundamenteel in hierdie navorsing beskou. Die ontstaan,  

outoriteit, betroubaarheid, noodsaaklikheid en die relevansie van die Skrif is bespreek. 

Nadat die navorser hierdie aspekte aangespreek het, is bepaalde Skrifgedeeltes eksegeties 

ondersoek om die navorsingsvraag verder toe te lig.  

Die navorser het eksegese oor Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15, 18:15-35 gedoen. 

Sodoende is Bybelse beginsels ten opsigte van vergifnis en verwonding bepaal. Om die 

geheelbeeld van hierdie Skrifgedeeltes te verkry, het die navorser die outeur, die datum, die 

genre, die tema, die sosiale konteks en die struktuur van die boek Jeremia en Matteüs 

bepaal. Hierdie inligting is aangewend om te verstaan wat die boodskap vir die 

oorspronklike lesers van die teks was. Sodoende kan die toepassing van die teksgedeeltes 

vir vandag bepaal word.  

Eksegese oor beide die Skrifgedeeltes in Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15 en 18:15-

35 het inligting oor vergifnis na vore gebring. Jeremia 31:34 het aangedui dat vergifnis 

beteken om genade te betoon en om 'n oortreder se rekord uit te wis. Die woord vir 

“vergifnis” in die Nuwe Testament beteken ook om aan iemand genade te betoon en dat 

oortredinge eenkant toe geskuif en vergeet word om sodoende die skuldige kwyt te skeld. 

Die eksegetiese ondersoek van hierdie Skrifgedeeltes het ook die Here se posisie ten 
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opsigte van vergifnis belig. Beide Jeremia 31:34 en Matteüs 6:12, 14-15, 18:15-35 toon dat 

die Here bereid is om oortreders te vergewe. In Jeremia neem die Here die inisiatief om te 

vergewe. Matteüs 18:23-35, wat handel oor die gelykenis van die onvergewensgesinde 

dienskneg, dui ook aan dat die Here bereid is om mense van al hul oortredinge te vergewe.  

Matteüs 6:12, 14-15, 18:23-35 meld dat wedersydse vergifnis `n invloed het op die vergifnis 

wat God verleen. Volgens Matteüs 6:12,14-15 en die gelykenis van die 

onvergewensgesinde dienskneg (Matt 18:23-35) is God nie bereid om mense se sonde te 

vergewe wanneer hulle nie bereid is om hulle oortreders te vergewe nie. Teoloë verskil 

egter of onvergewensgesindheid 'n invloed het op gelowiges se saligheid.   

Matteüs spreek die kwessie aan van hoe gelowiges konflik behoort te hanteer (Matt 18:15-

17). Indien iemand iets teen 'n ander het, moet hy of sy die ander privaat nader. As die 

ander party nie die saak wil uitklaar of ag wil slaan daarop nie, mag ander getuies 

saamgeneem word. Indien hy of sy nog steeds nie luister nie, kan die gemeente ingeroep 

word om te help om die saak te beredder. Indien die oortreder steeds nie wil ag gee op die 

vermaning nie, moet so iemand buite die gemeenskap van gelowiges geplaas word. 

Volgens O'Grady (2007:146) behoort die gemeentelede egter steeds na so iemand uit te 

reik, net soos wat daar na `n ongelowige uitgereik word.  

Verder bied Matteüs 18:21-22 riglyne oor hoeveel keer 'n mens 'n ander moet vergewe. 

Christus se antwoord op Petrus se vraag oor die hoeveelheid kere wat iemand 'n ander 

moet vergewe, wys daarop dat Christus verwag dat onbeperkte vergifnis verleen moet word 

(Matt 18:21-22).  

Die navorser het hierdie inligting vanuit die normatiewe navorsing te same met die van die  

kwalitatiewe en literatuurstudies gebruik om areas te identifiseer wat in gemeenteverband 

aangespreek behoort te word. Op grond van hierdie inligting het die navorser praktiese 

riglyne saamgestel wat die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente aanspreek.  

 

6.6  GEVOLGTREKKING TEN OPSIGTE VAN DIE FORMULERING VAN `n PRAKTYK-

TEORIE 

`n Praktykteorie bied riglyne aan oor hoe 'n saak prakties aangespreek behoort te word 

(Chris et al., 2004:23). Die navorser het aan die hand van hierdie navorsing bepaalde 

riglyne saamgestel oor die rol van vergifnis ten opsigte van verhoudinge binne die  
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gemeente. Die volgende riglyne word aangebied oor: 

 Die noodsaaklikheid van gesonde verhoudinge in die gemeente; 

 Riglyne om gesonde verhoudinge binne die gemeente te bou; 

 Optredes waarvoor gelowiges versigtig moet wees om verwonding in gemeentes 

te voorkom; 

 Riglyne oor die hantering van konflik en verwonding binne die gemeente; 

 Die vernuwing van gedagtes rondom verwonding in die gemeente. 

Vanweë die bestek van hierdie navorsing, kon die navorser nie alle aspekte aanspreek wat 

die navorsing uitgewys het nie. Die leemtes wat ondervind is, word aangespreek in die 

aanbevelings vir verdere navorsing. 

 

6.7  AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING  

Die navorser stem saam met die kodeerder dat hierdie navorsing op sigself nie die saak 

van verwonding en vergifnis in diepte kan aanspreek nie en dat verdere navorsing benodig 

word. Die navorser het die volgende areas vir verdere navorsing geïdentifiseer: 

 

6.7.1  Die gevolge van manipulasie deur pastors 

Die literatuurnavorsing het getoon dat individue verwond kan word wanneer pastors  

manipulerend teenoor lidmate optree. Daar is bestaande navorsing oor pastorale 

manipulasie, maar die aard van verwonding en die rol van vergifnis word nie direk 

aangespreek nie. 

  

6.7.2  Die effektiwiteit van gemeente regulasies en wette in terme van verwonding 

Navorsing het getoon dat die rigiede, onbuigsame toepassing van sekere gemeente wette 

en regulasies verwonding van lidmate tot gevolg kan hê. Navorsing oor die uitwerking wat 

gemeenteregulasies op lidmate het is nodig om verdere lig op verwonding binne 

gemeenteverband te werp. 
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6.7.3  Verwagtinge ten opsigte van 'n gemeente  

Respondente het verkeerde verwagtinge ten opsigte van `n gemeente gehad wat tot hul 

verwonding gelei het. Navorsing oor lidmate se verwagtinge ten opsigte van 'n gemeente,  

hoe dit die lidmate beïnvloed en hoe dit die effektiwiteit van `n gemeente beïnvloed, word 

benodig. 

 

6.7.4   Die effek van berading op verwondes 

In sekere gevalle het respondente beraders geraadpleeg om hul verwonding te hanteer. Die 

berading was oor die algemeen nie effektief nie. `n Verdere ondersoek kan gedoen word na 

die beradingsmetodiek ten opsigte van verwonding en vergifnis. 

 

6.7.5  Om te leer om te vertrou na verwonding 

Dikwels verloor verwondes hul vertroue in gelowiges, pastors, die gemeente en selfs in die 

Here. Die herstel van vertroue is `n komplekse proses. Verdere navorsing word benodig om 

riglyne te bied oor hoe om ná verwonding in die gemeente herstel te bewerkstellig.  

 

6.7.6  Die oortreder se posisie en gevoelens in verwonding 

Verwonding en vergifnis plaas die fokus meer op die verwonde as op die oortreder. Riek 

(2010:246) noem dat min navorsing oor die oortreder se gevoelens of die effek van vergifnis 

op die skuldige party gedoen is. Navorsing word benodig om die oortreder se gevoelens en 

die effek wat vergifnis op hom of haar het, te bepaal.  

 

6.7.7  Die nut van kleingroepe in die gemeente  

Kleingroepe kan moontlik 'n goeie effek op verhoudinge in die gemeente hê. Dit kan 'n plek 

wees waar gelowiges mekaar leer ken. Navorsing kan gedoen word om te ontdek watter 

persoonlike verwagtinge moontlik deur kleingroepe aangepreek kan word en watter effek dit 

op 'n gemeente sal hê. 
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6.8  SAMEVATTING 

Vergifnis in 'n gemeente is uiters belangrik. Indien dit nie aangespreek word nie, kan dit 

newe-effekte vir individue en hul verhoudinge binne gemeenteverband inhou. Die realiteit 

van verwonding word egter nie in alle gemeentes aangespreek nie. 

Daar is 'n spreekwoord wat lui, “'n Gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees”. Die 

navorser glo indien die liggaam van Christus, met ander woorde die gemeente, gesond is, 

sal daar 'n aangename atmosfeer heers. 
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BYLAAG B 

 

 

 

INFORMASIE BLAD VIR DEELNEMERS EN TOESTEMMINGSVORM 

 

TITEL VAN NAVORSINGSPROJEK: 

 

Die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente: 'n Prakties-teologiese ondersoek. 

 

VERWYSINGSNOMMERS: S01/01/001 en NWU00001-01-S1 

 

HOOF NAVORSER: 

Dr. Petrus Jeremiah Oldewage 

 

ADRES: 

Privaatsak 75 

Auckland Park 

2006 

 

KONTAK NOMMER: 

011 726 7029 

 

U word uitgenooi om deel te wees van 'n navorsingsprojek. Sal u asseblief tyd neem om die 

informasie wat hier deurgegee word, te lees. Hierdie informasie verduidelik wat met hierdie 

projek beoog word. Vra asseblief die navorser enige vrae oor enige iets oor hierdie projek 

wat u nie verstaan nie. Dit is baie belangrik dat u ten volle verstaan wat hierdie navorsing 

behels en hoe u betrokke kan wees. U deelname is absoluut vrywilliglik en u mag weier om 
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hieraan deel te neem. As u nee sê, sal dit u op geen manier negatief beïnvloed nie. U is ook 

vry om enige tyd van die studie te onttrek, selfs al stem u in om deel te neem.  

 

Hierdie studie is aanvaar volgens die etiese vereistes deur  Noord-Wes Universiteit 

(NWU00001-01-S1) se  

Health and Research Etical Committee en sal gedoen word volgens die etiese riglyne en 

die beginsels van die internasionale Verklaring van Helsinki, Suid Afrikaanse Riglyne vir 

Goeie Kliniese Praktyk en Etiese Riglyne vir Navorsing van die National Health and 

Research Etical Council. Dit mag dalk nodig wees vir die navorsings etiese komiteelede om 

die navorsing rekords te inspekteer.  

 

Waaroor gaan hierdie navorsingstudie? 

 

 Hierdie studie behels dat die navorser persoonlike, individuele, gestruktureerde 

onderhoude sal voer. 

 Die doel van hierdie navorsing is om persone se persepsies tesame met wat in die 

literatuur en in die Bybel weergegee word oor vergifnis binne gemeente verband en 

wat daarmee gepaard gaan te ondersoek.  

 Die einddoel is om praktiese riglyne te formuleer wat individue en gemeentes kan 

help om verwonding te hanteer en persone tot vergifnis te lei.  

 

Hoekom word u uitgenooi om deel te neem? 

 

 U is uitgenooi om deel te wees van hierdie navorsing, omdat u opinie as gelowige 

baie belangrik is in hierdie onderwerp oor die rol van vergifnis in verhoudinge 

binne ’n gemeente.  

 

Wat sal u verantwoordelikhede wees? 

 

 Daar sal verwag word dat u 'n onderhoud met die navorser voer. In hierdie 

onderhoud sal verwag word dat u, u perspektiewe rondom vergifnis in gemeente- 
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verband sal deel. Die onderhoud sal tussen 'n halfuur en 'n uur wees. Die onderhoud sal 

met u gereël word op 'n tyd wat vir u geleë is. 

 

Sal u baat vind om deel te wees van hierdie navorsing? 

 

 Die voordele van hierdie navorsing vir u is dat u opinies kan deel rondom vergifnis in 

die gemeente.  

 

 Die uitkoms van hierdie navorsing kan gemeentes help om lidmate te leer oor wat 

vergifnis behels en ook hoe gemeentes verwonding in kerke moet hanteer.  

 

Is daar enige risiko's vir jou om deel te neem aan hierdie navorsing? 

 

 Die risiko's van hierdie studie is minimaal.  

 U mag dalk gevoelens van die verlede wat pynlik was, herleef.  

 

Wie sal toegang tot hierdie data hê? 

 

 Die inligting van hierdie navorsing sal te alle tye anoniem bly. Die inligting van die 

onderhoud sal getranskribeer word met kodes, sodat niemand sal weet wie die 

deelnemers van die navorsing was nie. Slegs die navorser en 'n onafhanklike 

transkribeerder sal die inligting van die getranskribeerde onderhoude lees. 

Getranskribeerde onderhoude sal veilig bewaar word, onder 'n wagwoord op die 

navorser se rekenaar. Verder sal die data ook in 'n sluitkabinet by Auckland Park 

Teologiese Seminarium gestoor word. Die uitkoms van die bevindinge wat in 

hierdie navorsing gebruik sal word, sal anoniem oorgedra word.  

 

Wat sal gebeur indien enige ongemak voorkom, omdat u deel het in hierdie 

navorsingsprojek? 

 

 As u na die onderhoud ongemaklik voel oor enige inligting wat u verskaf het, kan 

u met die navorser daaroor praat. 
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 As u gevoelens van die verlede belewe wat u voel om te hanteer, sal 'n berader 

beskikbaar wees. 

 

Sal jy enige vergoeding ontvang om deel te wees aan hierdie studie en is daar enige 

kostes betrokke? 

 

 U sal geen vergoeding ontvang om deel te wees van hierdie navorsing nie. 

 

 Daar sal geen kostes aan u kant wees nie. 

 

Is daar enige iets anders wat jy sal moet weet of doen? 

 

 U kan dr Pieter Oldewage by 011 726 7029 kontak as u enige verdere vrae het. 

 U kan die Health Research Ethics committee by 018 200 2004 kontak as u enige 

bekommernis of klagte het wat nie voldoende deur die navorser hanteer is nie. 

 U sal 'n afskrif van hierdie vorm en toestemmingsbrief ontvang vir u eie rekord.  

 

Verklaring van deelnemer  

Deur hieronder te teken, stem ek …......................................................................in om deel 

te neem aan die navorsingsprojek: Die rol van vergifnis in verhoudinge binne ’n gemeente: 

'n Prakties-teologiese ondersoek. 

 

Ek verklaar dat: 

 

 ek hierdie informasie en toestemmingsvorm gelees het. Dit is geskryf in 'n taal 

waarin ek gemaklik is; 

 ek die kans gehad  het om enige vrae te vra en al my vrae beantwoord is; 

 ek verstaan dat ek vrywilliglik deel neem en ek is nie onder druk of verpligting om 

deel te neem aan hierdie studie nie; 

 ek mag kies om ter enige tyd van die studie te onttrek en sal nie gepenaliseer of 

op enige manier benadeel word nie;  
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 ek mag vra om te onttrek voordat die studie afgehandel is, indien die navorser 

voel dat dit in my eie belang is. 

 

Geteken by (plek)........................................................op (datum).............................2012. 

 

 

 

….........................................................  …......…...................................................... 

Handtekening van deelnemer    Handtekening van getuie 

 

Verklaring van navorser 

 

Ek (naam)......................................................................verklaar dat: 

 

 ek die inligting in die vorm verduidelik het aan …................................................; 

 ek hom/haar aangemoedig het om enige vrae te vra en tyd geneem het om hulle 

te antwoord; 

 ek tevrede dat hy/sy al die aspekte van die navorsing verstaan, soos dit hierbo 

bespreek is; 

 ek nie 'n tolk gebruik het nie. 

 

Geteken by (plek)....................................................op (datum)..........................2012. 

 

 

 

….........................................................  …......................................................... 

Handtekening van navorser   Handtekening van getuie 

 

 


