
--

Riglyne tot hoop-getuienis deur 
. terminale MIVNIGS Iyers. 

'n Pastorale studie 

Erina du Plooy 

#10246673 

Verhandeling voorgele ter gedeeltelike nakoming van die 

vereistes vir die graad 


MAGISTER ARTIUM 


in Praktiese Teologie 


aan die 


Potchefstroomkampus van die 


Noordwes-Universiteit 


Studieleier: Prof. Dr. B.J. de Klerk (NWU) 


November 2009 



UITTREKSEL 

RIGLYNE TOT HOOP-GETUIENIS DEUR TERMINALE MIVNIGS L YERS. 'n 

PASTORALE STUDIE 

Hoofstuk 1 benadruk die sentrale en skerpsinnig-wyse s/eutelposisie van eskatologiese 

hoop en getuienis daarvan in die lewens van gelowige terminale M1VN1GS Iyers. 'n 

Eksegetiese studie van Johannes 9:1-8, Lukas 5:12-15, Job 1:6-22; 2:3-13, Genesis 2:16

17, Romeine 5:2-5; 6:5-11; 8:18-25, 1 Petrus 1 :3-9 en Matteus 28:19-20 is die studiekern 

van Hoofstuk 2. Siekte (blindheid, melaatsheid), Iyding en pyn (Job), dood van die mensdom 

(Adam en Eva) en die retrovnale dood van Jesus Christus, hoop en getuienis is nagevors en 

ontJeed. Vergelykings met huidige tendense waar MIVNIGS 'n gestigmatiseerde term Inale 

siekte is, word getref. Die basis van hoop op die ewige lewe in die volle teenwoordigheid 

van God Almagtig, is die beloftes en oorweldigende /iefde van die lewende God. Getuienis 

van hierdie standhoudende en lewende hoop is die Groot Opdrag aan die disslpe/s van 

Christus in Matteus 28:19-20, en daarom aan aile gelowiges tot die wederkoms (advent) van 

Christus. Hoofstuk 3 stel die bydrae vas van die metateoriee van die mediese -, 

kommunikasiewetenskappe en Psigologie as komplementerende ervaringvelde. Die 

mediese en sosiale omstandighede van die gelowige terminale MIVNIGS Iyers toon 'n 

uiters negatiewe situasie, wat onder meer bestuurbaar gemaak word deur die sogenaamde 

"signature strengths" van die Positiewe Psigologie. Op 'n veel hoer vlak is splrituele 

gesondheid en heling, as die vrug van die Hel/lge Gees, van kardinale belang vir die ewige 

lewe. Hierdie metateoriee bevestig die waarhede rakende die Groot Geneesheer soos in 

Hoofstuk 2 aangedui, en voorsien verder verhelderende perspektiewe op 'n nuwe prakties

teologiese teorie. Empiriese navorsing aan die hand van 'n kwa/itatiewe studle by die 

gesondheidsentrum van 'n voorstedelike motorvervaardigingaanleg, word in Hoofstuk 4 

onderneem. In twee groeponderhoude met multi-veranderlikes per deelnemer (gelowige 

terminale MIVNIGS Iyers en 'n kontrolegroep van mediese personeel/gesondheidwerkers), 

is vasgestel dat die MIVNIGS Iyers versterkende geeste/ike krag van hul eskatologiese 

hoop vir die ewige lewe saam met God, ervaar. Pastorale behoeftes sluit gebed, 

vertroosting en koinonlal"fellowship" in. Hoofstuk 5 stel praktiese riglyne voortot 

kerugmatiese -, lIturgiese -, kolnoniale - en diakoniale getuienis oor hoop. Versoening met 

God deur die "retrovitale" lierde/dade van Jesus Christus se dood as die spil-as wat 

radikaal-Skriftuurlike denke/lewe inisieer (in teenstelling met die "retrovirale" vermoe van die 

MI-virus waar die "kwaad" vermenigvuldig), word in die riglyne aangemoedig. Getuienis oor 

hoop aan ander is die "geskenk van die Lewen Die slotsom waartoe gekom word is dat die • 

gelowige terminale MIVNIGS Iyer tot in die vierde rase van die siekte, oor haar/sy hoop kan 



getuig. Praktiese riglyne hiertoe moedig die gelowige met enige term inale siekte of in elk 

geval, aan om met 'n lewe van aanbidding oar hierdie hoop te getuig en s6 die lewende God 

fe eer. 
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ABSTRACT 

GUIDELINES FOR WITNESSING HOPE BY TERMINAL HIV/AIDS SUFFERERS. A 

PASTORAL STUDY 

Chapter 1 emphasizes the central and perspicacious position of eschatological hope and 

witnessing thereof, in the lives of the believing terminal HIV/AIDS sufferers. An exegetical 

study of John 9:1-8, Luke 5:12-1 Job 1:6-22; 2:3-13, Genesis 16-17, Romans 5:2-5; 6:5

11; 8:18-25, 1 Peter 1 :3-9 and Matthew 28: 19-20 is conducted in Chapter 2. Illnesses 

(blindness, leprosy), suffering and pain (Job), death of mankind (Adam and Eve) and the 

re tro vital death of Jesus Christ, hope and witnessing are researched and analysed. 

Comparisons with life today where HIV/AIDS is a stigmatised terminall'llness, are weighed. 

Hope for eternal life in the full presence and reign of God Almighty, is based on the 

promises and overwhelming love of the living God. Witnessing of this vivacious and living 

hope is imperative to the disciples of Christ in Matthew 28: 19-20, and therefore to all 

believers until the advent of Christ. Chapter 3 establishes the contribution of meta theories 

of complementary and entwined sciences, such as health and medicine, communications 

and the positive psychology. The medical and social circumstances of the believing terminal 

HIV/AIDS sufferers revealed an extremely grave situation, which is manageable with inter 

alia positive "signature strengths". On a much higher plain, spiritual health and healing as 

the fruit of the Spirit, is of cardinal importance for eternal life. These theories only confirm the 

truths about the Great Healer as stated in Chapter 2 and provide enlightening perspectives 

for a new practical theological theory. Empirical research via a qualitative study at the health 

centre of an urban vehicle manufacturing plant, is conducted in Chapter 4. Two group 

interviews with multi-variables per participant (believing terminal HIV/AIDS sufferers and a 

control group of health workers), have established that the HIV/AIDS sufferers are spiritually 

enormously strengthened by their eschatological hope for eternal life with God, without this 

earthly suffering. Pastoral needs include prayer, comfort and koinonia/fellowship. Chapter 5 

suggests practical guidelines in terms of witnessing hope by means of cherugmatical, 

liturgical, koinonial and diaconial communication. The image of the 'retrovita/' Lord Jesus 

Christ as the pivotal change that paths the way to radical Biblical thinkinglliving (in 

comparison with the "retroviral" ability of the. H I-virus which multiplies the "evil"), is 

encouraged. The final conclusion is that a believing terminal HIV/AIDS sufferer is able to 

witness hope for eternal life until the fourth phase of the terminal illness. Practical guidelines 

hereto may encourage the believer of any terminal iJJness or in any case, to witness hope 

with a life of worship and thus honour the living God. 
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OPMERKINGS 

By die lees van hierdie navorsing dien dit om op die volgende te let: 

• 	 die titel en hoofstuk-opskrifte van die studie dui op die meervoud van persone wat Iy 

onder die uitdagings van MIVNIGS. In die verloop van die studie word na die 

enkelvoud (Iyer) verwys met die oog op korter teks en leesbaarheid, maar sluit 

enkelvoud en meervoud in; 

• 	 daar word, nadat die terme verduidelik is, deurgaans na die MI-virus as MIV, en na 

die Verworwe Immuniteit-Gebrek Sindroom as MIVNIGS, in akroniemvorm verwys; 

• 	 omdat Christelike hoop die gelowige terminale MIVNIGS Iyer van haar/sy ewige 

bestemming verseker en juis nie langer aan die aardse Iyding vaskluister nie, word 

die woord "Iyer" skriftelik gedistansieer van die woord "MIVNIGS", as simbool 

hiervan; 

• 	 ter wille van en in erkentlikheid aan die vroulike MIVNIGS Iyers wat volgens 

statistieke van die Verenigde l\Jasies wereldwyd in die meerderheid is en waarskyn

lik in Afrika die groep is wat die rrieeste Iy daaronder, word vroue in (onderwerp

/voorwerp-/besitlike -) verwysings eerste aangespreek; 

• 	 gender word (na die mening van die navorser) nie in woorde en roeping per se 

veronderstel nie, maar wei in geskape/geskenkte gawes aan elke gelowige kind van 

God, en daarom verwys die woorde "Christen" en "getuie" na beide geslagte; 

• 	 voorkeur word verleen aan moderne Afrikaans en veral die tendens om minder 

verbindingletters tussen woorde, waar moontlik, ten opsigte van sinkonstruksie en 

woordbegrip, te gebruik (vergelyk Pendoring Afrikaans); en 

• 	 woorde wat saamgevoeg word om 'n virtuele of ander eenheid uit te druk vanwee hul 

unieke konsep, byvoorbeeld "een-wees" (Ieef [weesJ voort [voortaanJ as 'n eenheid 

[een]), sal deurgaans met 'n koppelteken (" ") aangedui word. 
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HOOFSTUK 1 

INHOUD EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 TITEL VAN STUDIE 

Riglyne tot hoop-getuienis deur terminale MIVNIGS Iyers. 'n Pastorale studie. 

1.2 SLEUTELWOORDE 

Hoop, getuienis, riglyne, MIVNIGS, pastoraal, koinonia, liturgie, diakonia, kerugma. 

1.3 DEFINISIES VAN TERME IN DIE TITEL VAN DIE STUDIE 

1.3.1 Hoop 

Die term hoop word deurgaans in die Skrif gebruik waar 'n positiewe uitkoms 

verwag word. Christelike hoop dui op die verwagting van die gelowige om vir tyd 

en ewigheid saam met God Drie-enig sy volle heerlikheid te sien en te vier. 

Hierdie heerlikheid is die verpersoonliking van die .erfdeel wat die gelowige kind 

van God ontvang. 

1.3.2 Getuienis 

Nie net die belewenis van God se heerlikheid en Sy getroue bemoeienis met sy 

kinders in die huidige bedeling nie, maar veral die getuienis of kerugma 

(verkondiging) hiervan, speel 'n belangrike rol in die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer se lewe. 

1.3.3 Pastoraal 

Die begrip "pastor" dui oorspronklik op die beeld van die "herder" wat vir sy 

skape sorg en hulle begelei (Ferguson & Wright, 1988: 493). Pastoraat is 

ingebed in die studieveld van die Praktiese Teologie waar die kommunikatiewe 

handelinge in die Skrifopenbaring van God bestudeer wod. Venter (1996:13) dui 

tereg verder aan dat die Praktiese Teologie ook die normatiewe en konkrete 

bediening van hierdie handelinge ten opsigte van die liggaam van Christus 
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ondersoek. Die liggaam, of dan die bruid van Christus, (kinders van God wat in 

Hom glo), bedien mekaar met Sy liefde op verskillende wyses. Een van hierdie 

bedieninge is pastorale bystand. Hierdie berading het ten doel om die mens op 

haar/sy weg tot heil te begelei om s6 God se heerlikheid met 'n 

geestesoog/spiritueel te aanskou. 

1.3.4 Terminaal 

Terminaal verwys na 'n menslik-onomkeerbare en finale siektetoestand waar 

, geen prognose vir herstel bestaan nie, en onvermydelike dood tegemoet gegaan 

word. Tans is slegs twee gevalle bekend waar ge'infekteerde en terminaal

gediagnoseerde MIVNIGS Iyers op menslik-onverklaarbare wyse nie meer 

positief vir MIVNIGS toets nie (8rosjure UNAIDS, ongedateer/-genommer). 

1.3.5 MIVNIGs 

VIGs is 'n akroniem vir Verworwe ImmuniteitswGebrek Sind room. 

Volgens Van Dyk (2001:4) is die oorsaak van hierdie siekte 'n virus, die menslike 

immuniteitsgebrek-virus (oftewel en voorts na verwys as MIV), wat die liggaam 

van bui~e af binnedring. Die siekte word dus nie oorgeerf nie. Evian (2000:5, 7) 

dui verder aan dat die [VI IV die liggaam aanval tot by die punt waar 'n gebrek aan 

immuniteit ontstaan. Verskeie siektetoestande manifesteer dan by die MIVNIGS

ge'infekteerde persoon en word tereg 'n sind room van verskeie siektes. Hierdie 

retro-MIV het die vermoe om 'n enkelstring ribonukle'(ensuur(RNS)-genetiese 

materiaal na 'n dubbelstring desoksiribonukleYensuur (DNS) te verander. In 

normale omstandighede word RNS deur DNS vervaardig. Die CD4 limfosiete 

(CD4+), een soort immun'lteitse!le van die liggaam, word deur die MIV 

geTnfekteer en die telling hiervan verlaag geleidelik. Die liggaam is nou 

blootgestel aan ander virusse en siektes en besit min tot geen immuniteit nie 

(NIAID,2000). 

1.4 ETIEsE INsTELLlNG VAN DIE NAVORsER 

Die etiese instelling van die navorser is gebaseer op die vaste wete dat God die 

Skepper van 'aile mense is en uit respek en erkenning hiertoe word aile 

onderhoude as vertroulik en nie-afdwingbaar beskou. Die persone met wie 
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onderhoude gevoer sal word, se instemming sal vooraf verkry word en hulle sal 

dus ingeligte deelnemers aan die studie wees. Hulie word vooraf ingelig waaroor 

die onderhoud handel en dat hul anonieme insette en die resultate hiervan vir 

navorsingdoeleindes gebruik word. 

1.5 AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.5.1 Agtergrond 

Aktueel in ons daaglikse bestaan en leefwereld, is die stygende getal MIVNIGS 

gediagnoseerde terminale Iyers en gevolglike onafwendware sterftes wereldwyd 

onder hierdie getraumatiseerde groep persone. Die wereldgesond

heidsorganisasie (WHO) stel die geskatte syfer van MIVNIGS-geYnfekteerde 

mense wereldwyd in 2007 op ongeveer oor die drie en dertig miljoen. In Suid

Afrika is 'n geskatte vyf komma sewe miljoen mense geYnfekteer hiermee, 

waarvan een komma agt miljoen tans weeskinders onder sewentien jaar is 

(Anon, 2007:7). Behalwe vir die emosionele uitputting, pyn en hag like 

omstandighede waarin so 'n enkeling en haarlsy gesin gedompel word, staar 

waarskynlike ekonomiese en finansiele krisisse hulle in die gesig (Annan 

2001:1 ). 

In teenstelling met hierdie hoop-Ioosheid en geen uitsig vir die huidige of 

toekomstige lewe vir 'n kleingelowige of ongelowige, het hoop die potensiaal om 

elke Christen te midde van die aliedaagse sukkelbestaan staande te hou. 

Christelike hoop bring mee dat die Christen uitsig het op ewige genesing, 

vernuwing en verheerliking van liggaam en gees. Hierdie hoop bring mee dat die 

terminale MIVNIGS Iyer 'n ander perspektief op die onafwendbare sterwe 

ontwikkel, en veroorsaak dat die Christen in hierdie omstandighede smag na 

volledige eenwording/gemeenskap met die, lewende God in die ~iernamaals, 

wanneer sy/hy deur die toedoen van Christus sonder vlek of rim pel sal wees 

(Efes. 5:26, 27). 

Die Christelike hoop het egter nie net vir die verre toekoms betekenis nie. 

Iemand "'{at die hoop het, ervaar die positiewe uitwerking daarvan in hierdie 

lewe. Een van die uitkomste is dat 'n gelowige nie kan stilbly hieroor nie. Uit die 

Skrif blyk 'n duidelike verband tussen hoop en getuienis. Hoop dring die gelowige 

tot getuienis (vgl.1 Pet. 3:15). Met die belofte van 1 Korintiers 13:13 dat geloof, 
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hoop en liefde standhoudend is, en die opdrag van die Here aan elke gelowige in 

Matleus 28: 18-20 om na al die nasies van die aarde te gaan en hulle sy dissipels 

te maak, blyk die noodsaak by en erns van God om Hom en sy Goeie Nuus aan 

aile mense bekend te maak. Die wat die boodskap aanneem, moet gedoop word 

in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees (Mat. 28:19). Hulle 

moet ook geleer word om alles te onderhou wat Jesus Christus sy dissipels 

beveel het. Die begronding vir hierdie opdragte is dat aile mag in die hemel en op 

aarde aan Jesus Christus gegee is, soos Hy self in die Nuwe Testament getuig 

(Mat. 28:18). En die belofte by hierdie opdragte is dat Hy teenwoordig is by die 

wat aan sy opdrag gehoorsaam is, al die dae tot die voleinding van die wereld 

(Mat. 28:20). Totdat hierdie voleinding van die wereld aanbreek, gryp gelowiges 

die beloftes van God aan en vertrou op Hom. Hoop word gekommunikeer deur 

onder meer die verkondiging en toeeiening van God se Woord. 

Juis wanneer dit met hulle swaar gaan en hulle Iy, moet hulle "altyd gereed wees 

om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in hulle leef" (1 Pet. 3:15). Daarom is 

die Jerusalem Conference on International Missionary Councel van 1928 steeds 

korrek wanneer hierdie konferensie verklaar dat die benadering van woord en 

daad in lewens, instelling enoptrede/gedrag in mense se lewens belangrik is 

(Verslag 1928). By die Willingen Conference in 1952 word die getuienis van 

genoemde konferensie geformuleer en word verklaar dat getuienis of missie 

uitgedruk word deur kerugma (verkondiging), koinonia (onderlinge 

verbondenheid) en diakonia (diens) (Konferensieverslag 1952, s.n.) 

By nadere verkenning van die navorsing wat tot dusver oor MIVNIGS gedoen is, 

blyk dit dat aspekte soos leierskap en leiding van regerings, 

sosialeipolitieke/ekonomiese benaderings, openbare - en . privaat-inisiatiewe, 

anti-retrovirale middelsbinne die mediese wetenskap, die impak op die 

arbeidmark en die stigma aan die siekte verbonde, reeds bestudeer is (UNAIDS 

2001 :3). Bybelse berading ten opsigte hiervan is onlangs indringend 

aangespreek (Minnie 2002 iv e.v.). Vir ander resente bronne sien Van Houten 

(2002) en Van Dyk (2001). Uit die Nexus Databasis asook die Sabinet Databasis 

blyk verder dat heelwat navorsing onderneem is oor die pastorale versorging en 

bystand van die terminale MIVNIGS Iyer. 

Navorsing is gedoen oor die pastorale begeleiding van die terminale pasient in 

die aanvaardingfase met besondere verwysing na die terapeutiese funksie van 
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die konsep "opstandingsliggaam" (sic) (vgl. Kotze 1994). Daar is ook vanuit 

vroulike perspektiewe goeie navorsing gedoen oor hoop, redding en 

transformasie (vergelyk by. Townes 1997). Geen gefokusde navorsing kon egter 

opgespoor word oor die toerusting van die terminale MIVNIGS Iyer om self te 

getuig oor die hoop wat in hulle lewe nie, en hoe hierdie getuienis kerugmaties, 

koinoniaal, diakoniaal en liturgies sou kon plaasvind nie. Die opsigtelike leemte in 

die navorsing noodsaak daarom hierdie studie. 

1.5.2 Probleemstelling 

Te midde van die huidige pandemie wat MIVNIGS dwarsoor die wereld 

veroorsaak en ten spyte van intensiewe navorsing, is daar menslikgesproke 

geen positiewe prognose vir die terminale MIVNIGS Iyer nie (Evian 1993:281 

e.v.). Medies-gesproke is daar tans geen vooruitsigte op lewe vir hierdie 

terminale MIVNIGS Iyer nie. Die uitwerking hiervan is gevoelens van 

hulpeloosheid en hoop-Ioosheid onder die sterwende ongelowiges. Daar is ook 

moontlik geen eskatologiese ingesteldheid nie, en by helpers, gesinlede en 

vriende word merendeels 'n traak-my-nie-agtigheid oor en selfs aversie teen 

Christelike hoop by die Iydendes ervaar (Evian 1993: 294). Die persepsie 

bestaan dat die "valse hoop" die Iyding net nog swaarder vir die Iydende maak. 

Terwyl die sterwende Christen MIVNIGS Iyer tans geen hoop (of hoogstens 'n 

valse tydelike hoop) op hlernoumaalse herstel van die /iggaam het nie, is die 

vraag hoe sy/hy toegerus kan word om effektief oor die Christelike hoop op die 

ewige lewe kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies, te getuig. 

Die oorkoepelende navorsingvraag is dus die volgende: Hoe kan die term inale 

MIVNIGS Iyer toegerus word am kerugmaties, koinoniaa/, diakoniaal en liturgies 

effektief oar die Christelike hoop wat in haar/hom leef, fe getuig? 

Die subvrae wat beantwoord moet word om die oorkoepelende navorsingvraag 

te beantwoord, is die volgende: 

• 	 Wat is volgens die Skrif, as Woord van God, die inhoud van die Christen se 

hoop, en watter plig en vreugde Ie op die Christen om, juis onder 

beproewende omstandighede, daaroor te getuig? 

6 



• 	 Watler perspektiewe kan die mediese -, kommunikasiewetenskappe en die 

Psigotogie bied op die vermoe van die terminate MIVNIGS Iyer am (oar die 

hoop) te getuig? 

• 	 Wat is effektiewe kerugmatiese getuienis oar die hoop, en hoe kan 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behets dit om koinoniaal oar die hoop te getuig, en hoe kan 'n terminale 

MtVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behels dit am diakoniaal oar die hoop te getuig, en hoe kan 'n terminale 

MIVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behets dit om liturgies oor die hoop te getuig, en hoe kan 'n 

terminate rvtlVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Watler praktykteoretiese riglyne tot hoop-getuienis vloei uit hierdie 

navorsing voort? 

1.6 DOELSTELLING EN DOELWITTE 

1.6.1 Doelstelling 

Die 	doe/stelling van die navorsing is am vas te stet hoe die terminale MIVNIGS 

Iyer toegerus kan word am kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies 

effektief oar haarlsy Christelike hoop te getuig. 

1.6.2 Doelwitte 

Om die geformuleerde doetstelling te bereik, geld die volgende as doelwitle: 

• 	 Om vas te stel wat volgens die Bybel die inhoud van die Christen se hoop is, 

en watler plig en vreugde op die Christen Ie am, juis onder beproewende 

omstandighede, daaroor te getuig. 
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• 	 Om na te vors watter perspektiewe die mediese - en ander wetenskappe 

bied op die vermos van die terminale MIVNIGS Iyer om (oor die hoop) te 

getuig. 

• 	 Om vas te stel wat effektiewe kerugmatiese getuienis oor die hoop is, en hoe 

'n terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om vas te stel wat dit behels om koinoniaal oor die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om na te vors wat dit behels om diakoniaal oor die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om na te vors wat dit behels om liturgies oor die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om vas te stel watter praktykteoretiese riglyne tot hoop-getuienis uit 

hierdie navorsing voortvloei. 

1.7 SENTRALE TEORETIESE ARGUMENT 

.	Di~ ,!,entrale teoretiese argument van hierdie studie is dat 'n gelowige terminale 

MIV/IGS Iyer toegerus kan word om kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en 

liturgies effektief oor Christelike hoop te getuig. 

1.8 METODOLOGIE 

Metodologies sal gepoog word om vas te stel watter basisteoretiese 

perspektiewe in die Praktiese Teologie te vind is met betrekking tot die inhoud 

van die Christen se hoop en getuienis daarvan. Navorsing vanuit die Skrif as 

kenbron asook uit ander teologiese perspektiewe met betrekking tot hoop, die 

dood, lyding, siekte, geloof en gebed wat kan lei tot genuanseerde getuienis deur 

die terminale MIVNIGS Iyer, word hiermee onderneem. 

Praktiese Teologie word as 'n normatiewe wetenskap verstaan en die teorie 

bepaal die norme van die praksis. Dogmatiek is die spesialisveld waarin teories 
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begrond is, volgens Heyns en Pieterse (1998:90). Die dogma as basis bind 

hierdie handelingvelde saam in die Praktiese Teologie en moet konkreet vertolk 

kan word. Heitink (1999:6) meen Praktiese Teologie kan as "the emipirically 

oriented theological theory of the mediation of the Christian faith in the praxis of 

modern society" gedefinieer word. 

'n Basisteorie is noodsaaklik vir die opstel van sinvolle riglyne in die praktyk. 

Venter (1996:25) dui tereg aan dat die basisteorie die wese en doel van die 

praxishandeling sistematies vanuit die Skrifopenbaring beskryf. 'n Haalbare en 

sinvolle praktykteorie moet ontwerp word met ondersteunende navorsing vanuit 

die metateoretiese hulpwetenskappe. Dlt ondersteun dus die basisteorie in die 

praktyk. Interdissiplinere verhoudinge met ander geesteswetenskappe verbreed 

hierdie perspektiewe en saam moet dit uitgebou word om nuwe teoriee te 

genereer en te toets. Vervolgens 'n nader blik op 'n prakties-teologiese model vir 

hierdie studie. In aansluiting by die teorie van Zerfass (1974:166) vir die 

p'raktiese Teologie, word 'n basisteorie gevorm uit die teologiese "tradisie". 

Basisteoreties sal toepaslike Skrifgedeeltes (telkens binne tekstuele konteks) 

ontleed word met die oog op die fundering van die gesag van die Skrif as 

uitgangspunt. In die bestudering van die Skrifdele sal gebruik gemaak word van 

die grammaties-historiese metode (De Klerk & Van Rensburg 2005), en spesifiek 

ook die metode vir openbaringhistoriese studie soos uiteengesit deur De Klerk & 

Van Rensburg (2005:77-86). 

Metateoreties sal mediese -, kommunikatiewe en psigologiese getuienis oor die 

lewensverwagting en lewenskwaliteit van die terminale MIVNIGS Iyer by wyse 

van Iiteratuurstudie ingewin word. 

'n Kwalitatiewe ondersoek sal deur groeponderhoude aan die hand van semi

gestruktureerde vraelyste met drie gelowige terminale MIVNIGS Iyers en drie 

mediese/para-mediese persone wat terminale MIVNIGS Iyers ondersteun, 

gevoer word. 'n Kwalitatiewe studie word dus onderneem met inbegrip van die 

analise van data en mediese/sosiale getuienis deur die terminale MIVNIGS Iyers 

en ondersteuners. 

Praktykteoretiese perspektiewe en riglyne sal aangebied word deur die 

basisteoretiese riglyne in wisselwerking met die metateoriee wat uit die ander 

wetenskappe en die empiriese ondersoek verkry is, te bring. 
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1.9 	 HOOFSTUK-INDELING 

Die volgende hoofstukindeling word in hierdie studie gevolg: 

Hoofstuk 1 	 Agtergrond en probleemstelling. 

Hoofstuk 2 	 Basisteoretiese beginsels rakende hoop-getuienis deur terminale 

MIVNIGS Iyers deur 'n openbaringhistoriese analise van Bybelse 

hoop en getuienis. 

Hoofstuk 3 	 Metateoretiese perspektiewe met betrekking tot hoop-getuienis 

vanuit mediese - , kommunikaiewetenskappe en Psigologie oar 

die terminale MIVNIGS Iyers met inbegrip van 'n empiriese 

ondersoek na die mediese/sosiale omstandighede. 

Hoofstuk 4 	 Praktykteoretiese riglyne vir die toerusting van terminale 

MIVNIGS Iyers tot hoop-getuienis. 

Hoofstuk 5 	 Samevatlende gevolgtrekking. 

1.10 	 SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE RELASIE TUSSEN PROBLEEM

STELLING, DOELSTELLING EN METODOLOGIE 

PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING ! IVIETODOLOGIE 

Wat is volgens die Skrif Om vas te stel hoe die 'n Basisteoretiese defini

die inhoud van die terminale M1VNIGS Iyer ering van hoop-getuienis vir 

Christen se hoop en vanuit die Skrif toegerus die ewige lewe uit die Skrif 

watler plig en vreugde kan word am deur eksegese van sommige 

Ie op die Christen am kerugmaties,· koinoniaal, Skrifdele volgens die gram- • 

• juis, 	 onder beproe- diakoniaal en liturgies maties-historiese metode. 

wende oar Christelike 

daaroor te getuig? 
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Watler perspektiewe Om in 'n ondersoek 'n Literatuurstudie van die 

kan die mediese -, vanuit mediese mediese -, kommunikasie

kom m un ikasieweten- kommunikasie-, wetenskappe en die 

skappe en Psigologie wetenskappe en Psigo- Positiewe Psigologie. 

bied op die vermoe van logie perspektief te kry 

die gelowige terminale op die prognose en 

MIVNIGS Iyer om (oor sosiale omstandighede 

die hoop) te getuig? van 'n terminale 

MIVNIGS Iyer en die 

vermoe om oor die hoop i 

i te getuig. 

Wat is effektiewe Om vas te stel wat 'n Literatuurstudie om vas te 

kerugmatiese getuienis effektiewe kerugmatiese stel wat die effe kti ewe 

oor die hoop, en hoe getuienis oor die hoop kommunikasiemodel oor 

kan 'n gelowige behels, en om vas te stel kerugmatiese getuienis van 

terminale MIVNIGS hoe die terminale hoop is en die toepassing 

Iyer daartoe toegerus MIVNIGS Iyer daartoe daarvan aan die hand van 'n 

word? toegerus kan word. . modelgesprek. 

Wat behels dit om Om vas te stel wat dit 'n Literatuurstudie om vas te 

koinoniaal oor die hoop behels om koinoniaal oor stel hoe koinoniaal oor die 

te getuig, en hoe kan 'n die hoop te getuig, en Christen se hoop getuig kan 

gelowige terminale hoe die terminale word, en hoe die MIVNIGS 

IVIIVNIGS Iyer daartoe MIVNIGS Iyer daartoe Iyer daartoe toegerus kan 

toegerus word? toegerus kan word. • word. 

Wat behels dit om Om vas te stel wat dit 'n Literatuurstudie om vas te 

diakoniaal oor die hoop behels om diakoniaal oor stel hoe diakoniaal oor die 

te getuig, en hoe kan 'n die hoop te getuig, en hoop getuig kan word, en 

gelowige terminale hoe 'n terminale hoe 'n terminale MIVNIGS 

MIVNIGS Iyer daartoe MIVNIGS Iyer daartoe Iyer daartoe toegerus kan 

• toegerus word? toegerus kan word. word . 
.. --...--.. ------1 

Wat behels dit om Om vas te stel wat dit 'n Literatuurstudie om vas te 

liturgies oor die hoop te behels om liturgies oor stel hoe liturgies oor die 

getuig, en hoe kan 'n die hoop te getuig, en hoop getuig kan word, en. 

gelowige terminale hoe 'n terminale hoe In terminale MIVNIGS I 
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MIVNIGS Iyer daartoe MIVNIGS Iyer daartoe Iyer toegerus 

toegerus word? toegerus kan word. word. 

Wat is die praktykon- Om in In ondersoek die In KwaI itatiewe empiriese 

dervinding ten opsigte praktykondervinding ten ondersoek met behulp van 'n 

van mediese en opsigte van mediese fasiliteerder aan die hand 

sosiale omstandighede en sosiale omstandig- van semi-gestruktureerde 

en pastorale behoeftes hede en pastorale be- groeponderhoude met drie 

van die gelowige hoeftes van die gelowige terminale MIVI 

terminale MIVNIGS terminale MIVNIGS Iyer VIGS Iyers en oak met drie 

Iyer en mediese -/hulp en mediese -/hulpwerker mediese personeellgesond

werker am (oar am (oar die hoop) te heidwerkers. 

hoop) te getuig? getuig, vas te stel. 

Watter praktyk- In Kritiese sintese van Analise en sintese van die 

teoretiese riglyne kan die basisteoretiese rig- ingesamelde data. 

aangebied word uit die Iyne in wisselwerking 

wisselwerking tussen met diegegewens uit die 

die basisteorie, die ander wetenskappe en 

metateoretiese pers- empiriese ondersoek am 

pektiewe en die sodoende riglyne vas te 

situasie/werklikheid am stel vir die bediening van 

! 	die terminale MIVNIGS hoop-getuienis deur In 


Iyer toe te rus am hoop- ! termlnale MIVNIGS Iyer. 


getuienis te kan lewer? 
 I 

1.11 SLOTOPMERKING 

In die volgende hoofstuk sal gepoog word am vas te stel watter basisteoretiese 

perspektiewe vanuit Prakties-Teologiese hoek te vind is met betrekking tot die 

inhoud van die Christen se hoop te midde van MIVNIGS as terminale siekte, en 

genuanseerde getuienis oar die hoop. 
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HOOFSTUK2 

BASISTEORETIESE FUNDERING VIR TERMINALE MIVNIGS LYERS SE HOOP EN 
GETUIENIS DAARVAN 

2.1 INLEIDING 

2.1.1 Prakties-teologiese model van Zerfass 

Rolf Zerfass gebruik 'n basisteorie wat 'n spesifiek-vakgerigte teorie verskaf en 

die prakties-teologiese vertrekpunte van die yak uitwys. Die metateorie 

verduidelik die wetenskapllke vertrekpunte van gemeenskaplike objekte van 

dieselfde aard uit verskillende vakke. Praktykteoriee word ontwerp vir elke 

kommunikatiewe handeling deur inligting uit ander teoriee na yore te bring 

(Zerfass, 1974:169). 

'n Basisteorie word gebore waar die probleem van bestaande handelinge wat nie 

meer bevredigend opgelos word nie, voorkom. Voortvloeiend hieruit kom 'n 

praktykteorie op 'n wetenskaplike wyse tot stand (Venter, 1996:25). Die verloop 

hiervan word nou kortliks bespreek: 'n probleem ontstaan omdat 'n beproefde of 

onontginde bedieningspraktyk nie slaag of effektief is nie. Die probleem word 

grondig ondersoek deurdat die reaksie ontleed word teen die tradisie of verlede, 

byvoorbeeld hoe gelowige terminale MIVNIGS Iyers hoop-getuienis aan ander in 

dieselfde situasie en aan ander betrokkenes, bedien het of kan bedien. Die 

berader word gedwing om na 'n sosiaal-aanvaarbare maar ook pastorale metode 

te soek om hierdie probleem op te los. 

Empiriese navorsing volg om vas te stel wat die mees effektiewe oplossing sou 

wees, en wat die wisselwerking tussen tradisie en die veranderende situasie is. 

As gevolg van die ou en veranderende situasie ontstaan spanning hieromtrent. 

Op grond van die nuwe praktyk onstaan die prakties-teologiese teorievorming. 

Die teorie moet sosiologies en teologies verantwoordbaar wees. 

Die wetenskaplike proses van hierdie empiriese navorsing behels dat 

metateoretiese insigte hiermee geYntegreer word, sodat 'n nuwe praktyk

teologiese teorievorming kan plaasvind. Heyns en Pieterse (1998:36) meen 

voorts dat ander wetenskappe soos Psigologie, Filosofie, Antropologie, 

Sosio\ogie, Teologie (Missiologie, Liturgie, Diakoniologie) en 
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Kommunikasiestudie van groot waarde kan wees by die verfyning van 'n nuwe 

praktykteorie. Die nuwe praktykteorie moet getoets en aangepas word totdat 

bevredigende en oortuigende resultate gevind word. Melodes kan herhaaldelik 

getoets word om die uitwerking en geslaagdheid van die toets vas te 

Met bogenoemde in ag geneem sal gepoog word om 'n Skrifgefundeerde 

basisteorie met betrekking tot riglyne vir hoop-getuienis deur die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer te stel. 

2.2 DOELSTELLING 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is die formulering van 'n basisteorie om die 

hermeneutiese samehang met die metateorie soos in Hoofstuk 3 vervat, aan te 

dui. Hieruit moet 'n sinvolle praktykteorie vloei om die riglyne vir hoop-getuienis 

deur gelowige terminale MIVNIGS Iyers daar te stel. 

Terminale siekte, Iyding en pyn, dood, hoop asook getuienis se basisteoriee 

vanuit die Skrif en ander literatuur wat betrekking het, sal vervolgens bestudeer 

word. 

2.3 DIE SKRIF AS VERTREKPUNT 

2.3.1 Kenbron 

Vir die doeleindes van hierdie studie word die onfeilbare Woord van die lewende 

God as die kenbron vir die basisteorie in die praktyk van teologle erken en 

ingebou. By die bestudering van getuienislewering oor hoop Qeur terminale 

MIVNIGS Iyers, sal die Skrifgesag as uitgangspunt geneem word. Heyns 

(1981 :29) erken die Skrif as "God se spreke" en hierdie spreke (of die roepstem 

van die Herder) is die oproep tot geloof in die hart van Sy gelowige kinders. 

Riglyne tot hoop-getuienis sal dan vanuit hierdie roepstem van God weerklink. 

2.3.2 Gesag van die Skrif 

Breed, Janse van Rensburg en Jordaan (2008:37-43) se beskrywing van die 

tersaaklike Skrifbeskoulike vertrekpunte, word deur skrywer vir die doel van die 

studie ondersteun: die Bybel is die ewige en altyd geldende Woord van God wat 

Hy deur die inspirasie van die Heilige Gees tydgerig vir en deur mense laat 

boekstaaf het. Hierdie voorveronderstel1ing bevat die volgende hoofmomente wat 

vir hierdie studie tersaaklik is: 
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• die Bybel is die Woord van God; 

• die Bybel is ewig en altyd geldend; 

• die Bybel is deur die Heilige Gees geYnspireer; en 

• die Bybel is tydgerig, maar nie tydgebonde nie. 

Vergelyk verder 2 Tlmoteus 3:16: "Die hele Skrif is deur God ge'inspireer en het 

groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede 

reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek". In Genesis 17:7 S8 God dat Hy sy 

verbond tussen Hom en sy kinders en hul nageslagte oprig as 'n ewige verbond. 

Vir die gelowige is Jesus Christus die vleesgeworde Woord van God wat 

haar/hom (binne hierdie verbond) kom verlos het van sonde. En daarmee dui Hy 

sy liefdevolle deernis en verbintenis met sy skepping en kinders aan. Sy beloftes ' 

geld vir tyd en ewigheid en vir die wat glo in Hom het Hy die reg gegee om sy 

kinders genoem te word (1 Pet. 2:9). Hlervan kan afgelei word dat God se 

beloftes aan sy kinders oor die hoop op die ewige lewe waar Is en in vervulling 

sal gaan met hul aardse heengaan en finaal met Sy wederkoms na die aarde. 

Sy kinders is sy erfgename, ook van hierdie beloftes. Hy maak sy kinders bewus 

van die beloftes en roep hu/le op om Sy liefde en hoop te verkondig en daarvan 

te getuig (vgl. Mat. 28:19-20). 

2.3.3 Opsommend 

In die poging en vasberadenheid om Jesus Christus se volmaakte soenoffer as 

vergifnis van sonde te proklameer (kerugma) en aile mense daarmee te bedien 

(diakoniologie), moet 'n ontwikkelde geloofsinstelling en -verwagting in die 

Christen-antropoloog/bedienaar/herder/berader teenwoordig wees en leef. Om 

getuie vir God van sy hoogste liefdesoffer, sy Seun, te wees, vra die 

proklamering van die Evangelie en 'n uitnodiging tot en verdieping van elke kind 

van God se geloof. Hierdie verdieping in geloof is essensieel vir veral ook die 

terminale MIVNIGS Iyer wat wi! getuig, proklameer/verkondig, meeleef en die 

Evangelie (Blye Boodskap) met ander wi! deel. Met die oog hlerop vir die 

betrokke navorsing, is dit voorts nodig om die Bybel openbarings-histories te 

ontgin oor: 
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• 	 hoop te midde van 'n terminale (menslik-nie geneesbare) siekte en die 

Iyding wat daarmee gepaardgaan, en 

• 	 getuienis oor hierdie hoop deur die gelowige terminale MIVNIGS Iyer. 

2.3.4 Basisteoretiese perspektief 

God se lewe-gewende asem in Sy opgetekende Woord, waarvan die inhoud 

genoegsaam is om Hom te leer ken, is die inspirasie en absolute gesag in die 

lewe van die gelowige. Dit is die volle waarheid, betroubaar en is volmaak om 

die saligheid wat Christus vir sy kinders aan die kruis verdien en laat erf het, aan 

aile mense te verkondig. Die gelowige terminale MIVNIGS Iyer kan met hierdie 

gesag oor haarlsy hoop tot vir ewige lewe getuig. 

2.4 SKRIFEKSEGESE 
2.4.1 Motivering van gekose Skrifverwysings 

Vir die doel van hierdie basisteoretiese studie, word 'n seleksie van Skrif

verwysings gemaak om te fokus op siekte, Iyding en pyn, dood, hoop en 

getuienis en die moontlike verband tussen hierdie sentrale begrippe aan te dui. 

Navorser maak nie enigsins aanspraak op volledigheid hieromtrent nie, maar die 

eenheid van die Skrif maak dit moontlik om op enkele en nie al die gedeeltes wat 

oor genoemde begrippe handel, te fokus. 

2.4.2 Siekte 

2.4.2.1 Definisie van siekte 

Siekte word beskryf as liggaamlike of geestesongesteldheid of krankheid. 

Hierdie toestand van ongewensde gesondheid in beide gevalle "kom te perd en 

vertrek te voet", oftewel ontwikkel dikwels vinnig en neem geruime tyd om te 

genees (HAT, 1987:960). In die studie-konteks kan uit Louw en Nida (1988: vol. 

270-271) afgelei word dat die term vir siekte ("Illness") in die Skrif op 'n 

algemene toestand van ongesteldheid dui, tensy die siekte in diepte 

gespesifiseer word. In konteks dui "siekte" in 'n geestelike sin die afwesigheid 

van motivering of 'n toestand van moedeloosheid aan. 'n Onvermoe om self 

genesing teweeg te bring in die ontmoedigde toestand, laat die gelowige sieke 

uitsien na genesing en beterskap deur 'n genesende krag buite sigself (vgl. Mat. 
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8:17). Die Groot Geneesheer, Jesus Christus, se krag om te genees "kom tot 

volle werking wanneer jy swak is" (vgl. 2 Kor. 12:9a). Siekte dui ook op 'n gevoel 

van waardeloosheid en skuldgevoelens as gevolg van 'n moontlike sondige 

daad, en daarom moet die hart van die gelowige gereinig word (vgl. Heb. 10:22), 

alvorens algehele genesing kan intree (Louw & Nida, vol. 2, 1988:202). 

2.4.2.2 Motivering van gekose Skrifverwysings 

Twee gevreesde siektes in die tyd van Jesus se lewe as mens op aarde, was 

blindheid en melaatsheid. Blindheid is kousaal (oorsaaklik) bevraagteken: wie of 

wat was die oorsaak van die siekte (vgl. Joh. 9:1-8)? Die keuse van blindheid as 

siekte-tipe vir hierdie studie is gedoen om aan te toon dat daar, in Jesus se 

woorde, nie kousaal na siekte gekyk kan word nie (vgl. Joh. 9:3) en dat Jesus die 

Ug is wat die duisternis (blindheid) verdryf (vgl. Joh. 1 :9-10). Oit dui selfs op 'n 

nog dieper vlak aan dat die Lig die duisternis vir ewig oorskadu en oorwin het. 

Aan die ander s}ekte-tipe, melaatsheid, het die stigma gekleef dat die sieke 

onrein was en dus nie langer binne die normale of gesonde gemeenskap kon 

leef nie (Louw & Nida, vol. 1, 1988:271-272) . Die melaatse is daarom uit die 

saamwoon-area en sosiale gemeenskap verban en kon slegs die gemeenskap 

weer betree na toestemming deur die priester, volgens die betrokke Joodse 

reinigingwetie (vgl. Luk. 5:12-15). In die studie word verwys na 'n moontlike 

parallelle sosiale situasie met die gestigmatiseerde MIVNIGS as gevreesde 

siekte in die "alreeds" (vir gelowiges die tyd na die opstanding van Jesus 

Christus uit die dood) en in afwagting van Sy wederkoms (die "nog nie"). 

2.4.2.3 Enkele Skrifverwysings na siekte 

• TEMA SKRIFVERWYSING RELEVANSIE VIR TEMA 
.~--~~--~------------------~ 

SIEKTE: Joh.9:1-8 Blindheid word in die Nuwe 
BLINDHEID Testament as 'n siekte/gestremd

heid beskou. In hierdie geval 

verneem die dissipels of daar 'n 

kousale verband tussen siekte en ! 

sonde is, en wie die oorsaak 

daarvan is. Jesus antwoord dat 

die Here se werk sigbaar word 

! deur siekte, en Hy skenk genesing
i 

i 
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aan die blinde. Jesus impliseer 

ook dat geestelike blindheid (om 

nie genesing van die gelowige se 

sondetoestand deur Sy dood aan 

die kruis raak te sien nie), 'n ewige 

toestand van siekte/lyding/dood 

meebring. 

MELAATSHEID Luk.5:1 5 	 Melaatsheid was 'n gevreesde 

siekte, enersyds omdat dit 

afstootlik gelyk en andersyds 

omdat dit sosiale isolasie beteken 

het. 'n Melaatse moes sigself aan 

die priester gaan toon ten einde 

reinheid en aanvaarbaarheid vir 

heropname in die gemeenskap te 

toets. Afsnyding van die 

gemeenskap het gestigmatiseer, 

en het gevolglik Iyding in aile 

opsigte meegebring. Jesus kon 

die siekte genees en die Iyding 

ophef, en geloof in Sy 

genesingkrag was die toetssteen. 

Die Geneesheer se liggaamlike en 

geestelike geneeskrag met die 

oog op die "nog nie" (vgl. 

omskrywing hiervan in 2.4.2.2), 

geld vandag nog net so, met die • 

. stigma wat MIVNIGS moontlik 

! meebring. 

2.4.2.4 Eksegese van Johannes 9:1-8 

• Gedagtestruktuur-ontleding 


Jesus merk 'n blinde man op 


11 Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat v?n sy geboorte af blind was.1 

(Jesus weet reeds dat die man van geboorte af blind is). 
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Die dissipels vra wie se sonde kousaal hiervoor verantwoordelik is 

vra Hom toe: "Rabbi, deur wie se sonde is dit dat 

eie of sy ouers s'n?". 

Jesus se antwoord werp Jig op die doel van siekte 

3 En Jesus antwoord: "Dit is nie deur sy eie sonde nie en~ ook nie deur syl 

ouers s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen,. in homl 
gesien sal kan word. 
'--------------------_.. .. 

Jesus se aansporing tot werk 

as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat 

nag kom, wanneer niemand kan werk nie. 

Jesus proklameer sy status 

lig vir die wereld." 

Metode van genesing deur Jesus 

6 Nadat Hy dit gese het, spoeg spoeg 'n bietjie 

klei aan. Toe smeer Hy die klei 

GeesteJike aanwysing van "afwassing" en "gestuurde" 

Genesing van die siekte vind plaas 

Hy het gegaan en hom gewas,en hy terugkom, kon hy sien. 

• Kernwoorde: Johannes 9:3 

Jesus se antwoord werp Jig op die doel van siekte 

Jesus antwoord: "Oit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy 

s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom 

gesien sal kan word. 
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• Blind 

Die Handboek van die Afrikaanse Taal (1987:97) definieer blind as "nie 

siende" of "sonder die vermoe om te sien". Blindheid is in Ou en Nuwe 

Testamentiese terme as 'n siekte/gestremdheid of selfs sonde beskou en 

het gevolglik heelwat Iyding vir die ongelukkige persoon en die betrokke 

familie ingehou. Selfs uitdrukkings en idiome in enige taal, byvoorbeeld 

"niemand is so blind as wie nie wi! sien nie" in Afrikaans, dui op iemand 

wat nie oortuig wi! word/wat nie vatbaar vir oortuiging is nie. Uit Skrif 

en hier ter saaklik kan aangedui word dat in figuurlike en geestelike sin 

blind beteken dat In persoon nie instaat is om die waarheid/'n saak in te 

sien of te verstaan hoe om te lewe nie (vgl. Mat 15:14). Daar word selfs 

van "skille" voor die oe melding gemaak: asof daar 'n 

wasigheid/mistigheid bestaan wat sig belemmer (vgL Hand. 13:11) (Louw 

& Nida, vol. 2, 1988: 249; vol. 1 :281). Dit blyk selfs uit Johannes 8:38 dat 

Jesus sien hoer aanslaan as hoor, wanneer Hy aandui dat Hy praat 

waarvan Hy gesien, en die JQde doen waarvan hulle net gehoor het 

(Verklarende Bybel, 1989: 127-128). Hierdie geestelike blindheid is selfs 

erger as fisieke blindheid. 

• . .. werke (wat God doen) ... 

Werk word gedefinieer as die liggaamlike of geestelike inspanning wat 

daarop gerig is am iets te doen (HAT, 1987:1357). God Drie-enig se 

werk in die konteks kan opsommend gestel word as Skepper/Onderhouer 

van die skepping, Jesus Christus as Verlosser en die Heilige Gees as 

Trooster/Krag totdat Jesus weer terugkeer na die aarde: dus 

Medewerkers as Vader, Seun en Gees aan "n gesamentlike taak. Die 

dissipels en gelowiges in breer sin is erfgename van hierdie werk en word 

ook medewerkers (Louw & Nida ,vol. 1,1988: 512, 515). God se werk 

word baie duidelik in Johannes 3:16-17 weerspieel: 

16 God het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, 

sodat die wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe 

sal he. 17God het nie sy Seun na die wereld toe gestuur om die wereld te 

veroordeel nie, maar sodat die wereld deur Hom gered kan word (Die 

Bybel NAV, 1998:126). 
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• ... gesien (sal kan word) 

Sien kan gedefinieer word as met die oe waarneemlkyk. Dit kan verder 

uitgebrei en verstaan word as onderskei of be/eet, wat begrip of In 

geestelike ervaring aandui. Die uitdrukking siende blind dui dus op 

iemand wat iets nie wi! raaksien nie (HAT, 1987:961). In konteks verwys 

sien na aile sienlike en onsienlike fisieke en geestelike belewenisse. 

Hierby word ingesluit raaksien (eien), uitsien (verlang), met die geloof-oog 

sien (in die toekomstige bedeling), intens en aanhoudend kyk (sien en 

verstaan), die persoonJike kennis en beJewing van ervarings wat tot 

getuienis lei, die blinde man wat (weer) kan sien en nou eers regtig sien 

(Louw & Nida, vol. 1, 1988:277-282). 

2.4.2.5 Kommentaar op Johannes 9:1-8 

'n Chroniese siekte (gestremdheid) vanaf die geboorte van die blinde man is hier 

ter sprake en die feit was aan almal, ook Jesus, bekend. Gevolglike armoede en 

bedelary by die stadpoort om aan die lewe te bly, was deel van die daaglikse 

bestaan van die blinde man. In die au Testament is die gawe om te kan sien, 

geassosieer met God self (vgl. Ex. 4:11; Ps. 146:8). Hy (as Ewige Ug - EdP) is 

die Gewer van hierdie gawe en is die Bran van lig (vgl. Jes. 35:5; 42:6-7). am te 

kon sien, het 'n Messiaanse boodskap gedra (Verklarende Bybel, 1989:128) en 

bring die voortdurende konflik tussen Ug en Duisternis na yore (Morris, 

1971 :476). Daar was redelik algemeen deur die Rabbi's geleer en aanvaar dat 

siekte, Iyding en veral blindheid (om nie te kon sien nie) die gevolg van sonde 

van die persoon of sy/haar ouers is. Hierdie perikoop se fokus is nie op die vraag 

van die dissipels aan Jesus nie, maar wei op Sy antwoord: dat niks sonder 'n 

doel gebeur nie (Hendriksen, 1959:73). Daarom moet die (wonder)

werke van God wat in hom gedoen word, gesien kan word. 'n Eskatologiese 

geloof-oog om (uit) te kan sien na die ewige glorie van en eenword met God, 

word moontlik hier ge"lmpliseer (vgl. Joh. 1 :14). Beasley-Murray (1999:152) merk 

op dat dit "not the sinfulness but his need' is wat hier deur Jesus aangespreek 

word. Hierdie plotselinge genesing is koninkrykwerk en is meer as wat die mens 

kan verstaan (vgl. Joh. 5:17, 20). Jesus se werk op aarde is voltooi wanneer hy 

aan die kruis roep: "Dit is volbring" (Joh. 19:30). In-"sig" bring Jig, en Jig ver-fig 

hoop op vervulling van die beloftes. Daarom kan die afleiding gemaak word dat 
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die Ug (Heilige Gees) ons laat sien in die "alreeds", en lig daarop bring hoop op 

die onsienlike (die "nog nie"). 

2.4.2.6 Eksegese van Lukas 5:12-15 

• Gedagtestruktuur-ontleding 


Jesus kom 'n melaatse man tee 


in een van die dorpe 

Die melaatse man se reaksie 

Toe die man Hom sien, val hy op sy kniee 


my gesond maak." 


Jesus beveel genesing 

13 Jesus steek sy hand uit, raak hom aan en se: "Ek wi!. Word gesond!" En 

melaatsheid was onmiddellik weg. 

Jesus se opdrag en instruksie na genesing 

14 Toe gee Jesus hom opdrag:"Moet dit aan niemand vertel nie, maar gaan wys 

jou vir die priester en bring offers vir jou reiniging soos Moses voorgeskryf het. 

8ewys van genesing 


Dit sal vir die mense die bewys wees datjy 


Gevolg van genesing 

15 Tog het die nuus oor Hom nog verder versprei, en groot menigtes het 

saamgedrom om na Hom te luister en van hulle siektes genees te word 

• Kernwoorde in Lukas 5:13 

Jesus beveel genesing 

steek sy hand uit, raak hom aan en S8: "Ek wi!. Word no""....... n 

"'<::I'rchQ,'; was onmiddellik weg. 
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• Jesus 

Jesus is Here (vgl. Rom. 10:9), en gelyk met die Vader (vgl. Joh. 5:18). 

Oaaram is Hyeen in wese met die Vader (vgl. Joh. 17:22) en gevolglik 

almagtig (vgl. Mat. 28:18). Hierdie Jesus is Immanuel (God met ons) (vgl. 

Mat. 1 :23) en aan Hom as Seun is aile mag in hemel en op aarde gegee. 

Op grand hiervan is Hy by magte om en wi! enige fisieke en/of geestelike 

(selfs chroniese) siekte genees, soos in Lukas 5:13 aangedui word. 

• ...raak ... aan ... 

Oit is die handeling van aanraak (HAT, 1987:9) en dui waarskynlik op "n 

liefdevolle gebaar. Volgens Louw en Nida (1988, vol. 1 :221-222) is 

aanraak 'n fisieke of geestelike handeling en kan ook gefokus wees om te 

help. Jesus skraom nie om fisiek aan die melaatse man te raak, anders 

as wat baie mense sou doen, en genees/help die melaatse om gesond te 

word van sy siekte. In konteks kan Jesus se handeling ook geestelik 

vertolk word, want-Hy bind die sieke deur die genesing aan Hom (Louw & 

Nida, vol. 1, 1988,:222) en bring hom s6 tot geloof. 

• Ek wi! 

Hierdie woorde dui op berekende beplanning om 'n doel te bereik of op 

grand van die voor-die-hand-liggende waarde wat dit inhou. Ojt is verder 

'n psigologiese voorneme waar vrye keuse van die wi! aanwesig is (Louw 

& l\Jida, vol. 1, 1988: 289, 296-7, 324, 358). God wi! die goeie vir sy 

kinders, die gelowiges, he (vgl. Rom. 8:28) en dit sluit soms siekte of 

swaarkry/lyding in (vgl. 1 Pet. 3:17). Jesus onderwerp Hom voorts aan die 

Vader se wi! (vgl. Mat. 26:39, 42) want alles gebeur volgens Sy wi! (vgl. 

Ef. 1 :11). In hierdie geval is dit Sy wil om die melaatse man te genees en 

Hy maak dit so bekend aan die sieke wat in Sy almag glo en dit verbind 

aan Sy wi! (Heb. 4: 15). 



• Word gesond 

Hier gee Jesus die kart opdrag tot genesing en proklameer so sy mag oar 

siekte. Dit herinner sterk aan die skeppingopdragte in Genesis 1 waar Hy 

bloat spreek, en dit gebeur. 'n Summiere genesing vind plaas, waar Hy in 

hierdie geval die sieke aanraak. Louw en Nida, (vol. 1,1988:156-157, 

269) wys daarop dat genesing ("word gesond") op die mag am gesond te 

maak en tot die oorspronklike gesonde toestand te bring, am verandering 

of heling teweeg te bring en am seremonieel aanvaarbaar te maak of am 

sorg te neem vir beterskap, dui. In 'n geestelike sin is dit in konteks Jesus 

se bedoeling en taak am die melaatse, maar oak al Sy kinders, van hul 

sonde te genees en dit het Hy reeds gedoen deur Sy kruisdood. Dit is op 

hierdie volkome genesing in die Ewige Lewe waarop die kinders van God 

hoop. 

2.4.2.7 Kommentaar op Lukas 5:12-15 

Melaatsheid was 'n uiters gevreesde siekte wat beteken het dat die sieke uit die 

(geloof)-gemeenskap verwyder is en in afsondering moes woon in die buitewyke 

van dorpe (Hendriksen, 1978: 288). Die melaatse moes waarskynlik van 

aalmoese leef en bedel daarvoor. Hierdie siek man glo vas dat as Jesus hom wil 

genees, Hy die mag daartoe het. Wanneer genesing intree, moes die voorheen

aangetasde persoon haar/hom aan die priester gaan toon volgens die Ou 

Testamentiese wette. Hieruit kan waarskynlik die rede afgelei word waarom 

Jesus versoek dat die geneesde persoon nie daaroor praat nie, maar sigself eers 

volgens die reinigingwet, aan die priester gaan toon (Hendriksen, 1978:289). 

Jesus is God en daarom kan en wil Hy siekes genees die genesing van die 

melaatse man is die Evangelie in 'n neutedop en wys heen na ons verlossing van 

die sonde wat ons aankleef, deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding 

(Culpepper, 1995:121). 

2.4.2.8 Skrifgedeeltes toegepas op siekte vandag 

Louw (1983:15) meen dat die mens se diepste en daarom mees wesenlike 

verhouding, naamlik haarlsy verhouding tot God, in siekte aangespreek word. 

Daarom is siekte in verskeie opsigte in wese 'n verhoudingaangeleentheid. Hy 

gaan voort (1994:30) deur aan te dui dat siekte die mens weerloos laat en dui op 
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die broosheid en gevolglike verganklikheid van die menslike liggaam op aarde 

(vgl. Job 7:6). Dit noop die mens om sy posisie en verhouding ten opsigte van 

God en die gemeenskap te analiseer en te oordink. In die Skrif is aanduibare 

gedeeltes oor siekte en Iyding in sowel die Ou- as Nuwe Testament. 

In die Ou Testamentiese tyd is daar dikwels 'n verband tussen sonde en siekte 

gel8. Hierdie kousale verband se bedoeling was dan om die siek persoon weer 

terug na die Verbondgemeenskap met sy God te lei (vgl. Ps. 41:4 e.v.). 

Melaatsheid was waarskynlik die mees gevreesde vorm van siekte in daardie tyd 

en die verwydering uit die Verbondgemeenskap was deur 'n Israeliet so gevrees 

soos die dood (Louw, 1994:30). Met net beloftes van God ten opsigte van 'n 

Verlosser van en Oorwinnaar oor die dood, is verwydering van God gevrees. Dit 

loon om melaatsheid van nader te bekyk: 

Minnie (2003:44) wys daarop dat melaatsheid 'n versamelnaam vir 'n 

verskeidenheid velaandoenings was, waarvan min aansteeklik of skadelik was. 

Hansen-siekte oftewel kliniese melaatsheid was die mees gevreesde siekte 

(Harrison, 1997:846). Die priester, as gesondheidamptenaar, moes die diagnose 

maak. 'n Melaatse is dan as onrein uitgewys, uit die midde van die volk 

verwyder, en moes eenkant buite die laer (byvoorbeeld in die Ou Testament met 

die tog deur die woestyn) bly. Sodoende is die reinheid van die volk beskerm en 

die verspreiding van die siekte beperk. Melaatses het selfs ondertrou omdat die 

stigma vir generasies teenwoordig was (Abogunrin, 1998:1385). Ook in die 

Nuwe Testament kon 'n persoon weer die Verbondgemeenskap ervaar wanneer 

die priester haar/hom rein verklaar en sy/hy weer tussen sy 

volkgenote/medegelowiges kon woon (vgl. Mark. 1 :44). 

Theodore Rynyon (in Moltmann, 1979:11) merk die volgende oor genesing en die 

gevolglike Verbondgemeenskap soos· deur die kerk beoefen, op: "Consciously 

Trinitarian: the cross of the Son is means used by the Father to bring new, 

reconciled life out of death and create a community that shares in the gifts of the 

Spirit for celebration and service - anticipating age to come". God wil vandag 

nog siekes genees en dan in die volste sin van die woord. Die volheid van die 

genesing van siekte en die Verbondgemeenskap breek vandag vir die geneesde 

gelowige aan wanneer sy/hy haarlsy sonde bely, vergifnis van God deur die 

versoening wat Jesus Christus aan die kruis bewerkstellig het, verkry en vandaar 

saam met ander gelowiges uit en van die Heilige Gees leef. 
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Sonder geloof en aanvaarding van hierdie vergifnis en versoening deur Jesus 

Christus, is die mens steeds sieklblind/melaats van die sonde. Eint!ike blindheid 

is waarskynlik spiritue!e blindheid: om nie met 'n geloof-oog die "nog nie" te kan 

of wi! sien of onderskei nie. Jesus verklaar dat Hy (as Lig EdP) juis 

gestuur is om onder meer sig aan die blindes te gee (Luk. 4:18) en dus die 

siekes te kom genees (Farmer, W.R. (red) e.a., 1998:1478). Samevattend uit 

bogemelde kan die volgende stellings oorweeg word om 'n basisteoretiese 

perspektief af te lei: 

2.4.2.9 Samevatting oor siekte 

Siekte/gestremdheid in die Ou - en Nuwe Testament het nie noodwendig 'n 

kousale verband met sonde nie. l\IIelaatsheid het afsondering van die 

geloofgemeenskap beteken, was gestigmatiseer en dus gevrees. Jesus 

verduidelik dat God se genesende werk sigbaar moet word deur die siekte. 

Jesus kan siekte onmiddellik genees en wil dit ook. Hy is die groot Geneesheer 

en sy krag en liefde vir die mens bewys Hy deur genesing. Hy laat die gelowige 

toe om met 'n geloof-oog te sien dat Hy die Jig van die wereld is en die Jig bring 

genesing van siekte/sonde. Deur Sy verlossingdaad uit die sonde-siek wereld, 

kom daar vir die gelowige hoop om die "nog nie" of die onsienlike te sien. 

2.4.2.10 Basisteoretiese perspektief op siekte 

Hoewel siekte In ingrypende Jiggaamlike - en geestelike uitwerking op enige 

persoon het, bring die krag en liefde van die Groot Geneesheer hoop op ewige 

genesing vir die siek persoon. 

2.4.3 Lyding 
2.4.3.1 Definisie van Iyding 

Lyding is smart, ellende, pyn of skade ondervind, volgens die Handboek van die 

Afrikaanse Taal (1987:668). Pyn verwys na bittere liggaamlike - sowel as 

sielelyding (1987:869) en ellende verwys na 'n beklaenswaardige (nood)

toestand wat rampspoedigheid inhou (1987:200). Smart dui op groot verdriet en 

In hartseer pynlike gemoed-aandoening (1987:1014). Louw en Nida.(vol. 1, 

1988:243; 285-288; 566; 807) meen Iyding dui in konteks op intense pyn wat 
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deur moeilike omstandighede veroorsaak word en waarskynlik voortduur. Oit is 

hierdie smartlike toestand van Iyding en pyn wat Job, waarvan in die Ou 

Testament verhaal word, ervaar het. Hier is In intense voorbeeld van verlies van 

geliefdes en besittings.'n Verdere betekenis is dat nie aileen gely word nie en dat 

die pyn saam gedra word. Geboortepyne se intensiteit is ter sprake en ook in 

Galasiers 4:19 wanneer Iyding kan voortduur totdat Christus in "julie gestalte 

kry". Vervolgens word enkele Skrifverwysings oor Iyding bestudeer. 

2.4.3.2 Motivering van gekose Skrifverwysings 

Om balans tussen siekte, summiere wondergenesing daarvan en In uitgerekte 

Iyding/siekte in die Ou- en Nuwe Testament te vind, word Job se onnoemlike 

Iyding, soos in die Ou Testament weergegee, bestudeer. Job word tot die uiterste 

. beproef terwyl hy In voorbeeldige en toegewyde lewe lei. Veral sy reaksie op en 

die verwerking van sy siekte en Iyding is merkwaardig en wyslik soek hy 

vertroosting buite homself. Hierdie unieke belydenis van God se grootsheid in tye 

van siekte en Iyding word daarom nou ontleed. 

2.4.3.3 Enkele Skrifverwysings na Iyding 

TEMA SKRIFVERWYSING RELEVANSIE VIR TEMA 
LYDING Job 1 :6-22 

Job 2:3-13 

------------------~ 
Satan meen dit is die rykmanlewe van 

Job wat hom getrou aan die Here maak. 

Oaarom toets die Here Job en laat Satan 

toe om hom met buitengewone 

Iyding/smart te tref deur sy kinders se 

- dood en die wegneem van al sy 

besittings. Te midde van bittere Jyding 

vervloek Job nie vir God, maar bly 

nederig en prys Hom. Die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer vandag kan in 

Job In voorbeeld van geestelike krag (wat 

hy buite homself vind), neem om lyding te 

verduur en te verwerk. 

Job het reeds swaar gely met die 

plotselinge dood van al sy kinders en die ~ 
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verloor van sy besittings. Satan glo 

steeds dat Job God sal vloek indien hy 

aan sy eie Iiggaam pyn en Iyding voe!. 

Daarom gee God Job aan die Satan oor 

maar maan dat Job se lewe nie aange

raak mag word nie. Job Iy swaar, maar 

vervloek God steeds nie, hoewel sy vrou 

hom daartoe aanmoedig. Sy vriende kom 

om in sy Iyding te deel en vind hom in 

pyn, hartseer en 'n beklaenswaardige 

toestand. Soos hierbo aangetoon, kan 'n 

riglyn vir die verstaan en belewing van 

Iyding deur die gelowige terminale 

Iyer uit Job se voorbeeld 

2.4.3.4 Eksegese van Job 1 :6-22 

• Gedagtestruktuur-ontleding 

Die hemelwesens en Satan verskyn voor die Here 

'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook i 

Die Here vra na Satan se spoor (vergelyk Adam en Eva in die paradys) 

!7Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaanT. En die Satan antwoord die 

Here: "Ek het die wereld deurkruis." 

Die Here se verheugdheid met Job 

Here vra toe vir die Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raakgesien? Sy 

nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die 

Satan se reaksie en sy uitdaging aan die Here 

!Toe antwoord die Satan die Here: "Dit is nie sonder rede dat Job U dien nie! 10 

\u beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen, 
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voorspoedig. sy vee teel vinnig aan. 11 Maar raak nou net aan sy besittings 

Ien kyk of hy U nie in U gesig vervloek nie." 

Die Here se toestemming met 'n voorwaarde 

12Toe se die Here vir die Satan: "Alles wat hy het, gee Ek in jou mag oar. Net 

aan hom self mag jy nie raak nie." Die Satan het daarna van die Here af 

weggegaan. 

Satan slaan met mening op Job se kinders en besittings toe 
13 En eendag, toe Job seseuns en dogters besig was om te eet en wyn te drink 

in hulle oudste broer se huis, 14kom 'n boodskapper by Job met die nuus: "Die 

osse was aan die ploeg. en die donkies het langsaan gewei. 15Toe oorval mense 

uit Skeba ons en hulle roof alles en maak die slawe dood. Net ek het weggekom 

am dit vir u te verte!." 16Hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die 

nuus: "Weerlig het die kleinvee en hulle wagters doodgeslaan en verbrand. Net 

ek het weggekom om dit vir u te verte!." 17Hy was nog aan die praat, toe kom 

daar nog een met die nuus: "Drie groepe Galdeers het die kamele geroof en is 

daarmee weg nadat hulle die slawe doodgemaak het. Net ek het weggekom om 

dit vir u te verte!." 18Hy was nag aan die praat. toe kom daar nog een met die 

nuus: "U seuns en dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van 

hulle oudste broer. 19Meteens het daar 'n sterk wind van die woestyn se kant af 

opgekom en die huis van a[ vier kante af op u kinders omgewaai. Almal is dood. 

Net ek het weggekom om dit vir u te verte!." 

Job se reaksie op die tyding 
20 Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeer. 

Daarna het hy op die grond gaan Ie en gese: 

Job se gevolgtrekking ten opsigte van sy Iyding 

21 "S~nder iets het ek jn die wereld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. 

Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here." 

220nder alles het Job nie gesondig of God iets verwyt nie. 

• Kernwoorde in Job 1:21-22 

Job se gevolgtrekking ten opsigte van sy Iyding 
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21 "Sonder iets het ek in die wereld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. 

Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here." 

220nder alles het Job nie gesondig of God iets verwyt nie. 

• Sonder iets...in die wereld gekom...sonder iets gaan ek daaruit 

Die 1933/1953- Afrikaanse weergawe van die Bybel vertaal hierdie 

gedeelte met "Naak ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek 

daarheen terugkeer". Dieselfde gedagte dat die mens met niks in die 

wereld kom en dus s6 vanhier vertrek, word ook in 1 Timoteus 6:7 gevind: 

goddelike tevredenheid dat die Here vir sy geliefdes sorg en dat die 

gelowiges oor geen verdere bagasie hoef te bekommer nie (New 

International Version, 1966:379). Naaktheid dui verder op ontvanklikheid 

en bekendmaking (Louw & Nida., vol, 1,1988:342; 527). In konteks hier 

dui naaktheid of "met niks in die wereld gekom" op geen toedoen he aan 

wat op aarde toegevoeg of weggeneem word deur God nie. Die goeie 

nuus is dat selfs nie naaktheid, enige siekte, Iyding, pyn of dood die 

gelowige van die liefde van God kan skei nie (vgl. Rom. 8:35). Die 

gelowige se heil is dus nie in aardse besittings of omstandighede vasgele 

nie (Godwin & Edgemon, 1988:593), maar in erkenning van God se 

soewereine almag oor alles. Die Iydende het God lief virwie Hy is, en nie 

vir wat Hy gee nie (Barton, 1991 :842). 

• Die Here gee en die Here neem 

Die Heerser van hemel en aarde het die outoriteit om opdragte te gee en 

toe te ken en is daarom superieur in gesag. Dit is outoriteit wat geskep is 

deur Homself en daarom het Hy volmag in hemel en op aarde (Louw & 

Nida, vol. 1, 1988:476-484; 739). In die konteks maak Job op niks 

aanspraak nie en getuig dat die Here 'n mens se lewe vol en leeg maak 

(vgl. Pred 7:14) (Verklarende Bybel, 1989:550). God se soewereiniteit en 

almag word deur Job geproklameer te midde van sy smart. So word Job 

1:21 een van die voorbeelde van onderwerping aan en vertroue in 

God se raadsplan deur 'n gelowige (Guthrie & Motyer, 1990:424), ook 

vandag te midde van Iyding en die onafwendbare aardse dood. 
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• Prys die Naam van die Here 

Dit blyk duidelik uit hierdie gebed van Job dat Satan die uitdaging wat hy 

aan God gerig het, verloor het. Ten spyte van Job se oorweldigende 

siekte en Iyding (wat hy nie wegsteek nie, dis immers uiters menslik), reik 

hy uit na die Here in lofprysing (Ufe Application Bible, 1991 :642). Daar is 

niemand wat die Here in hoogheid en majesteit oortref nie (vgl. Ps 113:1

6). Hierdie gedagtegang stem ooreen met die woordontleding van Louw 

e.a. (vol. 1, 1988:429-430) vir praiselprys: om lof te bring aan iemand wat 

prysenswaardig is, of om besonderlik van iemand te praat wat eer 

verdien, iemand van goeie reputasie en inbors, om die God van hemel en 

aarde te prys, die hoogste eer te betoon aan die Almagtige. 

• ... Job nie gesondig ... of God verwyt nie 

Dit is dan ook die rede waarom Job God nie kan verwyt nie: daar is 

niemand so os Hy nie (Verklarende Bybel, 1989: 550) Verwyt kan ook die 

betekenis van "sonder wysheid" he, en sou hier beteken dat Job die insig 

dat die raadpJan van God hier tot uitvoer gebring word, van die Heilige 

Gees ontvang het (vgl. Jak. 1 Die gelowige wat Iy is ook by God se 

raadsplan ingesluit en kan die voorbeeld van Job vorg. 

2.4.3.5 Eksegese van Job 2:3-13 

• Gedagtestruktuur-ontleding 

Die Here is steeds verheug oar Job se toew ding 
3 Die Here vra toe vir Satan: "En my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy 

gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die 

kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy My daartoe gebring om hom sonder rede te 

ru"lneer." 

Satan maak Job weer verdag en daag die Here uit 
4 Die Satan se toe vir die Here: HDit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee 

wat hy het, as hy net kan bly lewe. 5Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of 

hy U dan nie in u gesig vervloek nie." 
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Die Here reageer daarop met 'n voorwaarde 
6 Toe se die Here vir die Satan: "Goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie 

neem nie." 

Job word met 'n siekte getref 
7 Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, 

van sy kop tot sy tone. BJob het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat 

en hom daarmee gekrap. 

Sy vrou se reaksie 
9 sy vrou het vir hom gese: "Bly jy nog vroom? Vervloek God en sterf!" 

Job getui steeds vir die Here en betig sy vrou 
10 Toe sa hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As 

ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?". 

Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. 

Job se vriende staan hom in sy Iyding by 
11 Drie van Job se vriende het verneem van al die rampe wat hom oorgekom het. 

Hulle het elkeen van sy eie plek af gekom, uit Teman, Bildad uit Suag en 

Sofar uit Naama. Hulle het afgespreek om deelneming met hom te betuig en hom 

troos. 12Toe hulle hom op 'n afstand sien, het hulle hom eers nie herken nie. 

Daarna het hulle hardop begin huH, hulle klere geskeur en stof in die lug en op 

hulle koppe gegooi. 13Sewe dae en sewe nagte lank het hulle op die grond by 

hom gesit sonder om 'n woord met hom praat, want hulle het gesien dat sy 

baie groot is. 

• Kernwoorde in Job 2:10 

Job bely steeds die Here en betig sy Y~<?l::I ______________-, 
10 Toe se hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons I 

die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?". Onder ill 

alles het Job met geen woord gesondig nie. . 

• . .. sonder verstand 

Louw en Nida.(vol. 1, 1988:387) dui aan dat onwys/sonder verstand 

verklaar kan word met om nie jou verstand te gebruik of nie wysheid te he 

nie, of am onwys te handel en nie aan jou potensiaal am te verstaan, te 



voldoen nie. Die vrou van Job het dieselfde verliese ervaar as hy maar 

sy beleef die Iyding anders. Hier sal die dood as gevolg van die 

vervloeking van God, volgens haar, genadiger wees (Guthrie & Motayer, 

1990:424). Job wys haar hier op waarskynlik die dieper wysheid, oftewel 

die insig wat van die Heilige Gees kom. God se goedheid en 

regverdigheid word deur sy vrou bevraagteken wanneer Iyding ervaar 

word. Hy kan dus nie verder op haar spirituele ondersteuning pyltrek nie. 

Hy toon duidelik dat sy perspektief met die insig wat hy van die Gees 

bekom het, breer as sy eie gerief is (Vosloo & Van Rensburg, 1996:707). 

• . .. die goeie van God aanvaar...ook die slegte aanvaar. .. 

Job begryp dat beproewings beide kwaad en goed kan inhou, maar dat 

die uitkoms daarvan altyd die gelowige nader aan God bring (Barton & 

Muddiman, 2001 :335). Job se boodskap dat geloof in God nie waarborg 

dat geen probleme of Iyding op die gelowige se pad gaan kom nie 

(Vosloo & Van Rensburg, 1996:707), is vandag steeds geldig vir die 

gelowige wat beproef word en Iy. 

• Onder alles ...met geen woord gesondig... 

Sonde word deur Louw en Nida (voI.2, 1988:773, 774) as verkeerd-doen 

of teen die wi! en wet van God optree, beskryf. Dit het die gevolg dat 

morele skuld ervaar word. Die gelowige Job reageer die teenoorgestelde 

deur diep voor die soewereine God, wat hom swaar beproef en laat Iy, te 

buig. Hy aanvaar dat die Here se raadplan en Sy werke hier tot uitvoer 

gebring word in sy Iyding. Daarom sondig hy nie en ly in stilte (Guthrie & 

Motayer, 1990:424). Hy swyg vir eers, saam met sy vriende. 

2.4.3.6 Kornmentaar op Job 1:6·22 en Job 2:3-13 

Waarskynlik is die bekendste voorbeeld van Iyding in die Skrif die verhaal van 

Job wat sy kinders en ongeveer aile aardse besittings verloor, en boonop baie 

ernstig siek geword het. Die boek Job hoort saam met Spreuke, Prediker en in 

sin ook Hooglied, tot die wysheidliteratuur (tJOkma)-genre. 'n Aanduibare bydrae 

van hierdie literatuursoort is dat dit die relevansie van die fundamentele 

verbondopenbaring deur Moses tot die mens se lewe buite die teokratiese 
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konteks van die Israliete se heilgeskiedenis, blootlE~. Deur sy voorbeeld dui hy 

aan wat die kwaliteit van die mens se liefde vir God behoort te wees: sonder 

gewin en dus nie liefde ter wille van die self nie. God is alwetend hieroor, maar 

toets nog die gelowige se liefde vir Hom (vergelyk Genesis 22 waar Abraham vir 

Isak moes offer) (Murphy, 1998:762). Job verteenwoordig die unieke boodskap 

van verlossing-openbaring en die wysheid van God. 

Deurdat Job wysheid en insig van die Heilige ontvang, begryp hy dat God 

soewerein in sy besluite en die uitvoer daarvan is. Job kan daarom God nie 

verwyt in Iyding en beproewing nie, aangesien hy verstaan dat hy niks het om die 

Here te bied nie (sander enigiets het hy in die wereld gekom en so sal hy dit 

weer verlaat). Sy Iyding aan Iiggaam en gees word deur sy liefde vir God, deel 

van God se Iyding hier. Sy deelname aan en in die goddelike lewe impliseer 'n 

nuwe maatstaf vir die waardigheid van die mensdom as die beeld van God 

(Janzen, 1998:41). Daarom prys en proklameer hy die Naam van die Here in sy 

verswaarde omstandighede: God beskik oar hemet en aarde. Hy handhaaf tot op 

'n punt stilte gedurende sy beproewing, en sondig nie in die proses nie. In 

teenstelling met Job se stilword voor God, is sy vrou opstandig en toon sy nie 

dieselfde wysheid, insig en toegewydheid as Job nie. Dit blyk dat sy vrou net 

lippediens beoefen het deurdat sy haarself distansieer van haar man in die 

bitterste uur van hul Iyding. Sy dra by tot sy Iyding en vernedering. In plaas 

daarvan dat sy 'n pilaar van ondersteuning vir hom is, beskuldig sy die slagoffer 

(Job) en speel so in die hand van die oortreder deur die dood as uitkoms voor te 

stel. Sy is Job se he/per (soos EdP) maar help eintlik die aanklaer, Satan, 

in sy aanslag am Job saver te kry am God te vloek. Hierdie blindheid vir die 

geestelike waarheid is beduidend en vererger selfs die Iyding (Janzen, 1982:49, 

54). 

2.4.3.7 Skrifgedeeltes toegepas op Iyding vandag 

Die gesig van Iyding het nie verander sedert die Bybelse tyd nie: Iyding ken 

steeds nie kleur ofgeslag nie. Job se onnoemlike Iyding in terme van moord, 

natuurrampe, dood van kinders/familie, hartseer, verlies aan besittings en 

lewensbedreigende siekte is vandag nag bekend en word wereldwyd s6 ervaar. 

Daar is nie een mens wat tydens die aardse bestaan hieraan ontkom nie. Geloof 

in God vrywaar nie Sy kinders van Iyding nie. Soos Job, kan geen gelowige 

aanspraak maak op bevoorregting op grand van geloof nie en is die doel van 
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Iyding om die werk van God in mense sigbaar vir almal te maak. Die vertroue 

wat op God gestel word in Iyding en soms die gepaardgaande geloofkrisis (vgl. 

Jer.1S:1 8), maak dit draaglik en bring die gelowige om God te prys in Sy 

grate almag (Vosloo & Van Renburg, 1999: 1889). Om die almag van God te 

begin begryp, is moontlik die antwoord van God ten opsigte van die vraag oor 

die sin van Iyding, ook vir vandag. In Job 41:1 b en 2 stel God syalmag: "Wie 

wil dan nog teen My standhou? Wie wil aan My stel dat Ek iets aan hom 

verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My." Die skepsel is 

ondergeskik aan die Skepper. Met ander woorde, enige beg rip of verstaan van 

die raaisel ten opsigte van Iyding moet slegs in God se openbaring gesoek word 

en nie in die mens se denke nie. 8egrip kom dan deur geloof en nie andersom 

nie (Woodall, 2004:77). 

Die gelowige terminale MIVNIGS Iyer vandag ken ook 

siekte/lyding/verwerping/stigma. Alhoewel dit sekerlik soms voel dat dit beter sal 

wees om te sterf, is die hoop vir die Ewige lewe op grond van die veriossing in 

Jesus Christus, rede tot lofprysing van God en is dit vir die gelowige wys om die 

raadplan van God met die oog op die toekoms, hierin raak te sien. 

2.4.3.8 Samevatting oor Iyding 

Die gelowige het nie op grand van sy/haar gefoof die versekering dat Iyding, pyn, 

smart en ellende vrygespring word in die aardse lewe nie. Verlies aan besittings 

en dood is deel hiervan. God wi! dat sy kinders te midde van Iyding na Hom 

uitreik, Hom aanraep en hulle na Hom wend vir hulp en vertroosting. Hy is 

soewerein en die Iyding is deel van Sy raadplan met Sy kinders. God is trots op 

die gelowiges wat Hom te aile tye vertrau, Sy naam met blydskap prys en Hom 

sodoende eer. 

2.4.3.9 Basisteoretiese perspektief op Iyding 

Gelowiges kan te midde van Iyding, pyn, smart en ellende na God uitreik en met 

Hom daaraor worstel en tot innerlike vrede kom 



2.4.4 Dood 
2.4.4.1 Definisie van dood 

Dood is die toestand wanneer fisies opgehou word om te leef: die tydstip 

wanneer die hele liggaam met al die organe ophou om te funksioneer. Figuurlik 

sou dit die einde of ondergang van iets beteken. Dood word ook in idiomatiese 

uitdrukkings gebruik, byvoorbeeld die dood moet 'n oorsaak he of die dood kom 

soos 'n dief in die nag (HAT, 1987:167). Sinonieme of frases vir dood word 

onder meer gevind in uitdrukkings soos heengaan (vgl. Fil. 1 :23), (ont-)slaap 

(vgl. Dan. 12:2), om die lewe bring (vgl. Dan. 2:12) en laaste asem uffblaas (vgl. 

Luk. 23:46). In 'n geestelike konteks beteken dood "elkeen wat Christus nie het 

nie" (1 Joh. 5:12) en die tydduur hiervan is vir ewig (vgl. Mat. 25:46). Vervolgens 

'n motivering vir die keuse van Skrifverwysings oor die dood en eksegese van 

Genesis 1 :16-17 en Romeine 6:5-11 as relevante perikope oor die dood. 

2.4.4.2 Motivering van Skrifverwysings 

'n Toestand van terminale siekte, gevolglike Iyding en waarskynlik onvermydelik 

die dood, bring mee dat die gelowige 'n begrip moet kry dat die aardse dood nie 

die einde vir die gelowige beteken nie. Die dood, so os dit in die paradys as straf 

op ongehoorsaamheid aan Adam en Eva bekendgemaak is, is oorwin deur Jesus 

Christus se kruisdood en opstanding. Daarom is dit vir die gelowige moontlik 

gemaak om as kind van God 'n erfdeel te ontvang: die Ewige lewe saam met 

God. Hierdie enkele Skrifdele dui die aankondiging van dood in die paradys aan, 

maar ook die oorwinning daaroor deur Jesus Christus en sal vervolgens van 

nader beskou word. 

2.4.4.3 Enkele Skrifverwysings na dood 

TEMA • SKRIFVERWYSING RELEVANSIE VIR TEMA 
0000 Gen 2:16,17 God is hier aan die woord en gee vir Adam 

en Eva 'n opdrag met 'n uitdruklike verbod: 

moenie van die boom van aile kennis eet 

nie. Die gevolg van die verontagsaming 

van die opdrag was die dood. Dit het 'n 

direkte appel op die voortgang van !ewe vir 

hulle ingehou. Die dood het sy oorsprong 

hier en is die gevolg van 

ongehoorsaamheid van die mens. ! 
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Terminale siekte, Iyding en menslik

gesproke, die onvermydelike dood, is vir 

gelowige MIVNIGS Iyer net so 'n 

werklikheid vandag, maar nie die einde nie. 

Deurdat die ongehoorsaamheid en sOflde 

van die mens deur God gestraf word met 

die dood, moes Jesus Christus die 

gelowiges met Sy eie dood hieruit kom 

Rom 6:5-11 	 verlos. dood is dus oorwin en daarom 

is die gelowige MIVNIGS Iyer saam met 

Christus opgewek en dood vir die sonde. 

Alhoewel die Iyding en verwerping van 

mense tot die dood kan lei, kan die 

gelowige weet dat daar 'n Ewige lewe 

saam met God wag en dit is waarop aile 

hoop gevestig is. 

2.4.4.4 Eksegese van Genesis 2:16-17 

• Gedagtestruktuur-ontleding 

Die Here God se positiewe bevel aan die mens 
16 Die Here God het die mens beveel: "Van al die bome in die tuin mag jy eet 

soos jywil, 

God se verbod en die gevolg van ongehoorsaamheid 

17 maar van die boom van aile kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jYI 

daarvan eet, sterf jy.H 

• Kernwoorde in Genesis 2:16-17 

16 Die Here God het die mens beveel: "Van al die bome in die tuin mag jy eet 

soos jy wil, 17maar van die boom van aile kennis mag jy nie eet nie. Die dag as 

jy daarvan eet, sterf jy." 

• Die Here God beveel 

Louw en Nida. (vol. 1, 1988:425) wys daarop dat 'n bevel van 'n persoon 

wat die outoriteit het om kragtig te spreek, mag kom. Die Here God is die 
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Almagtige (vgl. Gen 17:1) en ook Here God van die hemel (vgl. Esra 1 :2). 

Hy is die Skepper van die heelal en die Heilige Gees was ook hierby 

betrakke (vgl. Gen. 1 :1-2). Alles het deur die Seun ontstaan (vgl. Joh. 1: 

3, 10). Op grand van hierdie outoriteit, kan en mag die Here God beveel 

en daarom gee Hy hierdie opdrag aan Adam en Eva in die paradys. Sien 

verder paragraaf 2.4.3.4 ("die Here gee en die Here neem") hierbo met 

betrekking tot die soewereiniteit van God. 

• . .. boom van aile kennis mag jy nie eet nie 

Die boom van aile kennis in die paradys was 'n simbool van die ken bare 

van die heelal (hier in die vorm van 'n boom met vrugte). God bied aan 

die geskape mens die keuse om Sy bevel (met 'n verbod op die kenbare) 

te gehoorsaam, en daarmee laat Hy ruimte om sodoende 'n verhouding 

met Hom te he en daarin te groei (Vosloo & Van Rensburg, 1993:11). Die 

gevolg van ongehoorsaamheid aan hierdie bevel word vervolgens 

uitgespel. 

• Die dag as jy daarvan eet, sterf jy 

Die verbod het 'n waarskuwing en 'n gevolg, maan God die mens. Die 

dood van die mens is die straf op ongehoorsaamheid aan God se 
I 

verardeninge en bevele. En God verbreek nooit Sy woord nie; Hy voer uit 

wat Hy beveel (Godwin & Edgemon, 1988:7). Sterf beteken hier asem 

uitblaas en ophou lewe in 'n fisieke, aardse konteks. Louw en Nida (vol. 

1, 1988:153, 266) verklaar dood as die staat waarin verkeer word 

wanneer opgehou word om te leef of die verlies aan lewe. Maar 

dieperliggend dui dit in geestefike konteks aan dat daar vir ewig sonder 

God se teenwoordigheid klaargekom moet word: dit is die ewige dood. 

2.4.4.5 Kommentaar op Genesis 2:16-17 

Hierdie openbaring van God se skepping is theopneust (die asem van God is 

daarin -vgl. 2 Tim. 3:16) en Hy gee hierin lering oor die verhouding tussen Hom 

en mense, die gedrag van mense en die gevolge daarvan. Die pad na die 

kenbare of kennis Ie nie in ongehoorsaamheid nie, maar in gehoorsaamheid aan 

God (vgl. Job 28:28). In Sy eerste gesprek met die mens, gee God (te midde van 
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groot vryheid aan die mens), die beheer van die skepping aan hom oor. Die 

voorbehoud binne die beheeNoorskrif is 'n integrale deel van die geskape orde 

en veronderstel vertroue in en ontsag vir die woo rde/beve I van God (Fretheim, 

1994:321). Maar Hy toets die mens se gehoorsaamheid aan die Skepper se 

woord hieraan: die verbod op die vrugte van die boom van aile kennis. Die boom 

van "kennis van goed en kwaad/alle kennis" dui op die allesomvattende en 

volmaakte kennis en wie dit het, sou soos God word (vgl. Gen. 3:5, 22). 

Die God van aile en volmaakte kennis is dus immer in beheer en eis 

gehoorsaamheid aan Hom (Verklarende Bybel, 1989:7). Daar is trouens nie een 

plek/"meum" waar die mens sou kon wees waar God nie van haar/hom sou weet 

of in beheer sou wees nie. En die sonde van ongehoorsaamheid aan God ter 

wille van die self (die "afgod" van self-ydelheid) was die essensie van die sonde 

(Lewis, 2002 :75-76). Die gevolg van ongehoorsaamheid aan God is die dood: 'n 

lewe sonder God/van God verlaat, waar die mens slegs die aftakeling van 

Iiggaam en gees, sonder enige teken van verdere lewe, ervaar. die toestand 

van dood sou voortduur totdat die allesoorvloedige genade van God 'n remedie 

(die verlossingdaad van Jesus Christus aan die kruis), meegebring het (Calvin, 

1979:126-128). Satan se oogmerk was Iyding en dood as verdoeming en 

vernietiging van die skepsel, maar met Jesus Christus se verlossing van die 

dood bedien Hy die skepping, omdat Hy juis kom herstel wat mank gegaan het 

en sug onder die uitwerking en gevolg van die sonde (en daarom Iy - EdP) 

(Fretheim, 1994:321). Hierdie getroue genade van God is magtiger as die sonde 

en die dood en is die basis van die verhouding tussen God en sy skepsel (Barth, 

1961 :332, 356). Die uitwerking en effek hiervan in die hier-en-nou, in die 

"alreeds", kan reeds/steeds as 'n werklikheid ervaar word (Dunn, 1988:317). 

2.4.4.6 Eksegese van Romeine 6:5-11 

• Gedagtestruktuur-ontleding 

Die eenword met Christus in sy dood en opstanding 

15 Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, salons sekerlik ook metl 

•Hom een wees in sy opstanding. 
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Sonde/slawerny daaraan is saam met Christus gekruisig en gelowiges is 

verlos hiervan 

. sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig 

liS, sodat ons sondige bestaan beeindig kon word. Ons is dus nie langer slawe 

van die sonde nie. 71emand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die 

Lewe saam met Christus vir God 

8 Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam 

met Hom sal lewe. 9 Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie 

weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 1°Hy het 

gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy 

Herinnering aan eenwees met Christus Jesus 

altyd onthou dat ook julie vir die 

een is met Christus Jesus. 

• Kernwoorde in Romeine 6:5-11 

Lewe saam met Christus vir God 

het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met 

sal lewe. 9 Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer 

sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. 10Hy het gesterwe en 

liS eens en vir altyd vir die sonde dood .. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. 

• . .. saam met Christus gesterwe... , saam met Hom sallewe 

In Romeine 6:3-7 word sterf as die gevolg van die sonde benadruk en 

weer in vers 8. 'n Voorveronderstelling dat 'n werklike gebeurtenis 

plaasgevind het (Christus se sterwe) en dat die gelowige nou saammet 

Christus 'n nuwe en veranderde, superieure lewe lei, word hier 

ge·(mpliseer (Louw & Nida, vol.1, 1988:594; vol. 2, 1988:358). Omdat 

Christus vir ons sonde betaal het (deur Sy versoeningwerk deurdat Hy 
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gesterf en opgestaan het), is dood en lewe nou net so deel van die 

mense wat dit glo en aanneem, se bestaan (Verklarende 8ybel, 

1989:201). AI sterf die gelowige terminale I\IlIVNIGS Iyer 'n 

onvermydelike fisieke dood, sal sy/hy saam met Christus vir ewig in die 

"nog nie" leef. 

• Christus wat uit die dood opgewek is 

Louw en Nida, (vol. 1, 1988:738) dui aan dat opgewek 'n hoer status of 

posisie toeken en daarom verhef word. Paulus gee ook in 1 Korintiers 

15:42-58 'n uitgebreide uiteensetting van die feit dat die dood deur die 

gekruisigde Jesus oorwin is en "so is dit ook met die opstanding van die 

dooies; wat gesaai word, is verganklik en word in 

onverganklikheid/(heerlikheid/krag) opgewek". Vers 45 dui aan dat '''n 

geestelike liggaam opgewek (word)" en "die laaste Adam het die 

lewendmakende Gees geword". Aan Christus word dus 'n ere-posisie 

deur God toegeken en Hy beklee vir aile ewigheid die hoogste posisie: 

aan die regterhand van God. Omdat die gelowiges Sy erfgename is, besit 

hulle saam met Hom hierdie verhewe status. 

• ... die dood het nie meer mag oor Hom nie ... 

Jesus Christus het na Sy opstanding uit die dood 'n plek in die hemel, ook 

vir die gelowiges (vgl. Ef. 2:4-6). Die dood is dus vernietig en die 

oorwinning is behaal (vgl. Jes. 25:8) toe Christus se Gees nuwe lewe 

bring vir altyd. Die lewe is Christus en die sterwe wins (vgl. Fil. 1 :21). Dit 

beteken in effek dat die dood nie meer 'n houvas en dus mag oor Hom 

het nie, en dat die ou lewe afgele is. Louw en Nida (vol.1, 1988:682) dui 

aan dat die dood(s)mag a/gehee/ onge/dig (on-magtig - EdP) gemaak is. 

Om hierdie rede kan die gelowige saam met Christus oor die dood heers. 

• Hy Jewe vir God 

Hierdie inspanning om vir God te leef was en is nie tevergeefs nie (vgl. 1 

Kor 15:58) en is die gelowige se hoogste doel, naamlik om God te eer 

met 'n lewe as offer vir Hom. Louw en Nida (vol.1, 1988:731) dui aan dat 

dit nie noodwendig binne 'n spesifieke area is nie, maar in figuurlike en 
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spirituele konteks beteken dit om in God se teenwoordigheid te Vir 

die gelowige MIVNIGS Iyer kan dit in die "alreeds" hier op aarde wees, 

en met die hoop op die voortsetting daarvan in die "nog nie". 

Vervolgens word kommentaar op die betekenis v.?n die dood en 

opstanding van Jesus Chrisuts vir die gelowige vandag oorweeg. 

2.4.4.7 Kommentaar op Romeine 6:5-11 

In Romeine word die mees kragtige getuienis ten opsigte van die Evangelie van 

genade en die verlossingwerk van Jesus Christus beskryf en die leer van 

regverdiging deur die geloof aileen, word in aile suiwerheid verkondig (Aletti, 

1998: 1553, 1555). Jesus Christus het die dood as die gevolg van 

ongehoorsaamheid en sonde van die mens (vgl. Gen. 2:16-17), oorwin deurdat 

Hy self met sy dood aan die kruis die versoening bewerkstellig het. Die 

versoening het die verhouding tussen God en sy skepsel, die mens, kom herstel. 

Die mag van die sonde en die binding wat daarmee gepaard gegaan het, is 

verbreek en die sonde het saam met Christus gesterf. Die sleutel hier is Christus 

se dood en opstanding as verlossing van die sonde, en nie die dood nie (Dunn, 

1988:323). Die teolog1ese doel van die skeiding van sonde of die ou lewe, is 'n 

nuwe lewe vir God (Aletti, 1998:1579). Die ou sondige natuur word vervang deur 

die nuwe lewe wat dood is vir die sonde (vgl. Ef. 4:21 Kol. 3:3-15). Hierdie 

een-wees in Sy dood, word verder in die een-wees met Christus se opstanding 

uit die dood weerspieel. Nou leef Christus en so ook die gelowiges uit Sy krag. 

Hierdie een-heid (Christus en Sy gelowige gemeenskap) lewe vir God en tot Sy 

eer (Barton, 1991 :2038). Die doop is dan die teken van inlywing by die lewende 

Christus (vgl. Rom. 6:5, 6, 8). 

2.4.4.8 Skrifgedeeltes toegepas op die dood vandag 

Die do()d wat in die paradys bekend gestel is as die gevolg van die sondeval, is 

'n gegewe werklikheid in elke mens se lewe vandag. Elkeen wat glo dat Jesus 

Christus vir haarlsy sonde aan die kruis betaal het en dus met God versoen is 

hierdeur, is dood vir die sonde. Hiermee saam kom die vreugde dat Christus 

opgestaan het uit die dood en Hy leef vir altyd. Die gelowiges is saam met Hom 

opgewek en leef voluit vir God. Gelowiges is God se getuies op aarde en 

verkondig die Evangelie met dankbaarheid en blydskap: die verlossing van die 
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dood het in Christus se dood en opstanding volmaak waar geword. En nou leef 

Christus in elkeen vir ewig en die Heilige Gees is altyd by die gelowige. 'n 

Gelowige wat terminaal siek is en die dood waarskyn[ik tegemoet gaan, weet 

verseker dat die dood s[egs 'n deurgang na die ewige [ewe saam met Christus is, 

en hoef nie die dood vrees nie (Vos[oo &Van Rensburg, 1996:1737). 

2.4.4.9 Samevatting oor dood 

Jesus Christus het die dood, as die gevolg van ongehoorsaamheid en sonde van 

die mens (vgl. Gen 2:16-17), oorwin deurdat Hy self met sy dood aan die kruis 

die versoening bewerkstel/ig het. Die versoening het die verhouding tussen God 

en sy skepsel en skepping kom herstel. Die mag van die sonde en die binding 

wat daarmee gepaard gegaan het, is verbreek en die sonde het saam met 

Christus gesterf. Hierdie een-wees in Sy dood, word verder in die een-wees met 

Christus se opstanding uit die dood weerspieel. Nou reef Christus en so oak die 

ge[owiges vanuit hierdie kragtige ver[ossing. Hierdie een-heid (Christus en sy 

ge[owige gemeenskap) [ewe vir God en tot Sy eer totdat Hy finaa[ weer na die 

die dood het tot gevolg gehad dat die hoop op Jesus 

ook lewend is. 

2.4.4.10 Basisteoretiese perspektief op dood 

is vir die gelowige 'n verbreking van die mag van die sonde deur die 

verlossingswerk van Christus en In deurgang tot die lewe by God. Dood word 

dus Lewe tot in ewigheid. 

2.4.5 HOOP 

2.4.5.1 Definisie van hoop 

Volgens die Handboek van die Afrikaanse Taal (1987:410) is hoop verwagting; 

dit waarvan mens iets goeds verwag, vertroue stel in, hoop op (- God). In die 

Skrif spel hoop nie net vertroue, verwagting of vooruitsig soos wat dit in 

gebruiktaal voorkom nie. Die Griekse woord vir hoop, elpfs, druk die absoluut 

sekere, God-geborgde toekomsverwagting van die gelowige uit (Coetzee, 
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1988:340). Die teologiese term vir hoop in die Ou Testament het vertroue in die 

bo-natuurlike en spesifiek in Jahweh as die God van Israel ge'(mpliseer (Vosloo & 

Van Rensburg, 1996: 1069). Louw en Nida (vol. 1, 1988:296) definieer hoop as 

dit waarop met vertroue gewag word; am die eerste te wees om te hoop op die 

rede vir die verwagting. Die toekomstige verwagting vir die "nag nie" wat die 

gelowige het in die "alreeds", is die ewige teenwoordigheid by God. En dit is die 

hoop wat die gelowige terminale MIVNIGS Iyer oak het vir die toekomstige lewe 

wat Jesus Christus vir Sy kinders aan die kruis verwerf het. 

2.4.5.2 Motivering van Skrifverwysings 

Die toekomstige ewige teenwoordigheid en nabyheid van God Drie-enig bring die 

enigste hoop in lewe en sterwe vir die terminale MlVNIGS Iyer. Hierdie gekose 

Skrifdele dui die kern van die hoop aan: Die skepping sien met gespanne 

verwagting uit na dit wat gelowiges op hoop en dat die Vader aan Sy kinders 

bekend sal maak dat Hy hulle aangeneem het. Hulle is dus verlos van die 

verganklike en die Iyding daarbinne weeg nie op teen die hemelse heerlikheid 

wat wag nie. By die gelowige word volharding, egtheid van geloof en hoop 

gekweek tydens die wag op die heerlikheid wat nag nie gesien kan word in die 

"alreeds" nie. Hierdie lewende (want Christus leef) hoop op die onverganklike, 

onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel vir die gelowige in 

bewaring gehou word, selfs al is dit nodig om 'n kart tydjie bedroef gemaak word 

deur °allerhande beproewings sodat die egtheid van geloof getoets kan word, 

vervul die gelowige met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap (vgl. Romo 

8:18-25; 1 Pet. 1:3-9). 

2.4.5.3 Enkele Skrifverwysings na hoop 

TEMA S KRIFVERWYSI NG RELEVANSIE VIR TEMA 
HOOP Rom 8:18-25 In die Nuwe Testament is die gelowige se 

hoop die opgestane Christus en om saam 

met God Drie-enig vir ewig te God 

kies vir Hom 'n volk uit en Hy gee hulle 

hoop deur hierdie Evangelie. Hoop is die 

finale beslag van die opstanding en by die 

openbaring van Jesus Christus/die Heilige 

se inwoning "as die glorie van God". 
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I 

HOOP Rom 5:3-5 

1 Pet 1 :3-5 

2.4.5.4 Eksegese van Romeine 8:18-25 

i Oit is die getowiges se hoop vir ewige lewe 

en is beter as enige vorige hoop. 

In di, Nuwe Testament word hoop in 

verband gebring met Iyding en geduld, wat 

ook op die gelowige se pad kom. Hoop is 

vertroue in God: 'n sekerheid wat bo aile 

aardse twyfel is. Met hierdie hoop as 

begronding, behoort gelowiges hul siekte 

en Iyding te verduur, heilig te lewe en 

gereed te wees om die "rede" vir hul hoop, 

met ander te dee!. 

Hulle leef in afwagting van die vervulling 

van hul begenadigde hoop: die 

herverskyning van hul grote God and 

Redder Jesus Christus. Oit dui ook op die 

verwagting van en staatmaak op God se 

seen en voorsiening in die hier-en-nou, die 

"alreeds", maar meer nog, vir die "nog nie" 

wat vir die gelowige in die ewige lewe wag. 

Selfs al moet die gelowige vir 'n kort tydjie 

beproef word en Iy (want so word die 

geloof getoets), weeg dit nie op teen die 

. onsienlike, die heerlikheid wat wag nie. 

i Dank God en sien met verwagting uit na 

die onverganklike lewe by God. 

• Gedagtestruktuur ontleding 

Oortuiging dat Iyding en heerlikheid nie opweeg 
18 Ek is daarvan oortuig dat die Iyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg 

teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sallaat aanbreek nie. 

Die skepping se gespanne verwagting op God se aankondiging 

sien met gespanne 


sy kinders is. 
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God onderwerp die skepping 

is immers nog aan verydeling ondelWorpe, nie uit 

dit daaraan ondelWerp het. 

Die belofte van hoop: bevryding van verslawing 

Da~rby het Hy die beloftevan hoop gegee: 21 die skepping sal self ook 

bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid 

te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal he. 

Die skepping sug in pyne van verwagting 

22 Ons weetdat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van velWagting. 23 

En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die 

eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend 

i maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy salons van die 

Lrganklikheid bevry. 

Hoop op die onsienlike 

Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens 


nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? 


Hoop kweek volharding 

wat ons nie sien nie, wag ons daarop 

• Kernwoorde in Romeine 8:18-25 

Die belofte van hoop: bevryding van verslawing 

Daarby het Hy die belofte van hoop gegee: 21 die skepping sal self ook bevry 

word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom 

van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal he. 

• . .. belofte van hoop... 

Titus 1:2 dui aan dat die waarheid lei tot die diens aan God en die be/ofte 

van die ewige lewe. God is getrou en Hy hou Sy woord. Dus kan die 
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gelowige God vertrou dat die belofte van hoop op die onsienlike, vir ewig 

waar sal word in die nuwe lewe. 

• bevry word van sy verslawing, ... vryheid 

Vryheid kom vanwee die ontsetting of verlossing van die sonde deur 

Jesus Christus se soendood aan die kruis. Die verslawing is vir altyd 

saam met die sonde dood in die "ou" lewe en vryheid breek aan in die 

"nuwe"lewe vir God. 

• Heerlikheid 

In Romeine 11 :36 word aangedui dat aile dinge uit Hom, deur Hom en tot 

Hom is en die heerlikheid aan Hom behoort tot in aile ewigheid. Hierdie 

heerlikheid openbaar God in Sy Seun, Jesus Christus en dit is vol genade 

en waarheid (vgl. Joh. 1 :14). Hy openbaar die heerlikheid ook in Sy werke 

(vgl. Ps. 111 :2-3). 

• ...kinders van God dee I sal he 

God se kinders glo dat hulle saam met Jesus Christus en op grand van 

Sy verlossing aan die kruis, dood is vir die sonde en die "ou" lewe afgele 

het. Hulle is saam met Hom opgewek tot die "nuwe" lewe en nou getuig 

hulle ook saam met die Gees van God dat hulle kinders van Hom is. En 

juis daarom is hulle erfgename van Sy Iyding, maar ook Sy heerlikheid 

(vgl. Rom. 8:16-17). 

2.4.5.5 Kommentaar op Romeine 8:18-25 

Paulus stel duidelik in die voorafgaande vers dat die kinders van God (die wat 

waaragtig glo in die verlossing en gevolglike vryspraak van die binding van die 

sonde deur Jesus Christus se soendood aan die kruis), erfgename van die 

heerlikheid van God is (vgl. Rom. 8:17). Hul gees getuig saam met die 

hieroor, want wie glo, Iy en sterf saam met Christus in die "ou" lewe en is saam 

met Hom opgewek en leef die "nuwe" lewe. En in hierdie nuwe lewe deel Sy 

kinders in die ve/Wagting/versugting van Sy volkome heerlikheid. Die siekte, 
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Iyding, beproewing en dood as fokuspunt van die "ou" lewe, weeg nie op die 

heerlikheid en volkomenheid as teenoorgestelde -punt in die "nuwe" lewe nie. 

In verse 19 en 22 word melding gemaak van spanning en verwagting wat in 

hierdie "barenstyd" tussen die "nog nie" en die "alreeds" bestaan. Dunn 

(1988:475) meen dat Paulus nie spanning of teenstelling ervaar wanneer hy die 

metafoor van aanneming/kindskap as erfenis van hierdie heerlikheid, in die "nog 

nie" sowel as die "alreeds" gebruik nie. Die Heilige Gees is die sleutel in die 

afwagtingstyd tot die "nog nie" vanuit die "alreeds". In die "alreeds" glo die 

gelowiges dat hulle reeds van die sonde, gevolglike Iyding/dood /ewige verderf 

gered is deur die soendood en opstanding van Jesus Christus. Die hoop op die 

"nog nie" is nie opsigself die vo/voering van die versoening (ewige en volkome 

heerlikheid en harmonie in God se teenwoordigheid) nie, maar die afwagting 

daartoe. Die Christelike perspektief word nie bepaal deur die frustrasie in die 

"alreeds" nle, maar deur die hoop op die toekomstige "nog nie" of endzeit 

(eindtyd) (1988:476). Iyding en die dood frustreer, maar kan nie die koms 

van die beloofde heerlikheid voorkom of onderdruk nie (Aletti, 1995:1588). 

Daarom word die metafoor van geboortepyne vir hierdie kosmiese geboorte 

gebruik, en dood en lewe as antitese gestel (Dunn, 1988:472). 

Die gelowige hoop onder meer op 'n permanente woning Cn volmaakte paradys) 

saam met God in die "nog nie": 'n vervulling van die belofte van 'n ewige 

Vaderhuis in die hiernamaals (vgl. Joh. 14:1-3). En in hierdie woning(e) sal 

gelowiges van aile nasies 'n volmaak-geharmoniseerde eenheid beleef (Farmer, 

1995:348, 330). 

2.4.5.6 Eksegese van 1 Petrus 1 :3-5 

• Gedagtestruktuur ontleding 

Lot aan God vir ontterming en die nuwe lewe as geskenk 

Aan G.....O.......d... , die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die loftoe! In sy groot
l. 

ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus ~ Christus uit die dood. 
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'n Lewende hoop op ons erfenis in die hemet 

NOU het ons 'n lewende hoop 4 op die onverganklike, onbesmette en 

!.onverwelklike erfenis wat in die hemet ook vir julie in bewaring gehou 

Geloof deur die krag van God verseker deel aan die saligheid wat gereed is 

glo, word ook jUlle deur die krag van 

reeds gereed is om aan die einde van die 

Blydskap te midde van beproewings 

1 
6 Verheug julie hieroor, selfs al is dit nodig dat julie 'n k~rt tydjie bedroef gemaak 

deur allerhande beproewings 

Die doel van die nOI......"O\l,,, 

dat die egtheid van julie geloof getoets 

• Kernwoorde in 1 Petrus 3:3-5 

'n Lewende hoop op ons erfenis in die hemet 

Nou het ons 'n lewende hoop 4 op die ~~verganklike, onbesmette en 

onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julie in bewaring gehou word. 

• "... Iewende hoop ..." 

Jesus Christus is opgewek uit die dood en het opgevaar na Sy Vader in 

die heme!. Die gelowige se Hoop, om saam met hulle Broer in aile 

ewigheid en heerlikheid by die Vader te wees en te woon, is lewend (vg!. 

1 Tim. 1:1). 

• " ... onverganklike .. ." 

Die sonde en gevolglike dood is deur Christus se sterwe en opstanding 

oorwin en die erfenis wat dit meegebring het, kan nie vergaan, besmet 

word met die sonde of verwelk nie. Die rede hiervoor is dat Jesus 

erfgenaam van alles is, en Hy kan nie vergaan nie (vgl. Heb. 1 :2). 
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• " ...erfenis.. .in bewaring gehou word" 

Die gelowige word mede-erfgenaam van die hemelse heerlikheid en 

hierdie heilige erfporsie word ongeskonde bewaar vir die "nog nie", totdat 

die laaste basuine klink en in die "testament" aangekondig word wie 

kinders van God is (vgl. Rom. 8:21,23). 

2.4.5.7 Kommentaar op 1 Petrus 1:3-5 

Miller (1995:132-138) meen dat die spreekwoord "While there's life, there's hope" 

ook omgekeerd sin maak: waar daar hoop is, is daar lewe. 'n Verlies aan hoop 

vir hierdie heerlikheid bring negering van die lewe (vgl. Es. 37:11 b). Anders as in 

die Griekse mitologie waar hoop as 'n illusie saam met die karakter verdwyn of 

vergaan het, is die hoop van die gelowige lewend, omdat Christus opgewek is en 

vir altyd lewe (1995:134). Hierdie onsterfbare/onverganklike hoop veroorsaak dat 

Petrus sy lesers in hierdie verse oproep om in sy doksologie te deel: om God te 

prys vir Sy verlossing van die doodstraf. Miller meen dat die gelowiges se hoop 

veroorsaak dat "they have no fear for death, but fear to die after death". 

Cyprianus, die biskop van Karthage, versoek sy Christenvriend om ander aan te 

moedig om nie "more concerned about death than about immortality" te wees 

nie. Hierdie lewende hoop van Christene het die koers van die geskiedenis van 

die wereld verander. Hoop en verwagting het die sentrum van gravitasie verskuif 

na die toekomstige bedeling: die huidige bedeling is min werd sonder die 

toekoms (vgl. Heb. 11: 16). God se onuitspreeklikegenade en deernis is die 

basis van ons hoop en toekomsverwagting, omdat Hy volledig betroubaar is (vgl. 

Heb 10:23). 

2.4.5.8 Skrifgedeeltes toegepas op hoop vandag 

Die belofte van hoop (vgl. Rom. 8:20, 21) word vir aile tye aan gelowige mens 

gegee (vgl. 1 Kor. 13:13), dit skep verwagting (vgl. Rom. 4:18-19) vir die ewige 

heerlikheid, wat met 'n vaste vertroue in die "dinge wat ons nie sien nie" (vgl. 

Rom. 8:25) gepaardgaan. Hierdie hoop is nog net so lewend vandag, want 

Christus lewe nadat Hy die dood oorwin het en daarom is Hy ons lewende Hoop. 

Weergeboorte (afsterwing van die "ou" mens en die geboorte van die "nuwe" -) 

impliseer dat die gelowige spiritueellewe toon in teenstelling met die afgode se 

hooploosheid. Hoop(-volheid) daarenteen, kweek volharding (vgl. Rom. 8:25) ten 

tye van die gelowige se gespanne afwagting van die erfenis. Daarom aileen 
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maak siekte, Iyding en dood in hierdie verganklike wereld enigsins sin: daar is 

hoop op God se beloftes om in vervulling te gaan. Trouens, die beloftes het 

reeds met Jesus Christus se versoening aan die kruis en Sy opstanding in die 

"alreeds" vervul geraak en moet in die "nog nie" tot voltooiing kom in die ewige 

lewe (vgl. Hand. 26:7). Gelowiges moet hul hoop ten volle op Jesus vestig, in die 

opstanding glo, die hoop moet al sterker word en nie verlore raak nie (vgl. 2 Tim. 

4:8; 1 Pet. 5:4; Op. 2:10; Tit. 1: 2,3, 7). Hierdie hoop laat die gelowige nie twyfel 

of stel nie teleur nie, dit inspireer tot volharding (vgl. 1 Kor. 1 :20), en laat ons bly 

wees (vgl. Kol.1 :27). Die hoop dring die gelowige om te getuig van die 

toekomstige heerlikheid (vgl. 1 Tess. 4:13). Vervolgens is dit noodsaaklik om die 

uitkoms van hoop in die gelowige se lewe, spesifiek getuienis, te bestudeer. 

2.4.5.9 Samevatting oor hoop 

In Sy groot genade en deernis, skenk God aan die wat in Hom glo, kindskap van 

Hom en kry so dee I aan Sy erfenis. Dit word verkry deurdat Jesus Christus vir die 

sonde betaal het aan die kruis deur self te sterf, en so die "ou" lewe saam met 

die oorwonne dood te begrawe. Meer nog, omdat Hy opgewek is, leef die 

igelowige nou vir altyd, aangesien sy/hy saam met Christus opgewek is in die 

"nuwe" lewe. Die lewende hoop in die "alreeds" vir die heerlikheid van die "nog 

nie", skep 'n vreugdevolle afwagting om deel aan God se hiernamaals te he. 

2.4.5.10 Basisteoretiese perspektief op hoop 

Hoop is die gespanne afwagting in die barensnood tussen dit wat God reeds in 

Christus gegee het ("alreeds) en die vaste sekerheid van dit wat Hy nog nie, 

maar beslis volgens sy beloftes oor hierdie "wedergeboorte", sal gee: : Ie wen de 

kinders vir tyd en ewigheid ("nog nie"). 

2.4.6 GETUIENIS 
2.4.6.1 Definisie van getuienis 

Getuienis word beskryf as 'n mededeling of verklaring van wat iemand van 'n 

persoon of 'n saak weet. Dit kan ook 'n gebod, belofte of openbaring van God 

beteken (Odendal, 1987:281). Die South African Oxford School Dictionary 

(2000:514) beskryf 'n getuie as "a person who sees or hears something 
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happen". 'n Getuie is dus iemand wat kan verklaar of proklameer wat op 'n 

sekere tyd/tye en plek(ke) plaasgevind en wat die waarheid is. 

2.4.6.2 Motivering van Skrifverwysings 

Jesus Christus gee na sy aardse dood aan sy dissipels die Die Groot Opdrag 

(vgl. Mat. 28: 19-20) om wat hulle gesien en gehoor en het, aan aile 

nasies in die hemel en op aarde te gaan verkondig. Hulle kry voorts ook die 

opdrag om aile nuwe bekeerlinge tot hierdie waarhede, te doop in die naam van 

die Vader, Seun en Heilige Gees. Dus is die opdrag tot afwassing van die sonde 

en inlywing tot die Nuwe Verbond deur die simboliese teken van die water wat 

reinig, ingebed in hierdie Groot Opdrag. Jesus gee die opdrag om die 

basuin/herout van die Blye Boodskap te wees, aan sy naaste kring, omdat hulle 

dit eerstehands beleef het en dus met die grootste selfvertroue en 

geloofsekerheid kan getuig oor die dinge wat hulle beleef, en sommige net 

gehoor en nog nie gesien het nie. Baie opvallend is die feit dat die dissipels en 

hul sintuie by hierdie verse direk aangespreek word deur Jesus. Hierdie 

kerugmatiese opdrag tot getuienis klink nerens in die Skrif so dringend op nie, en 

daarom word dit die fokus van hierdie studie. Getuienisfewer word nou die 

roeping van aile gefowiges tot die advent van Jesus Christus. Getuienis word dus 

lering om alles wat Hy hulle geleer het, te onderhou/aan vas te hou totdat Hy 

weer kom. Gelowiges oor eeue heen het, te midde van siekte, Iyding, pyn en 

dood getuig by wyse van 'n lewe van hoop, die oordra van God se 

genade, met luister na beproewinge van behoeftiges in afwagting van uitkoms 

en in lofprysing. Dit lei tot kragtige, Gees-ge'inspireerde getuienis oor die erfenis 

vir die kinders van God wat veilig in bewaring gehou word. 



2.4.6.3 Enkele Skrifverwysing na getuienis 

iTEMA SKRIFVERWYSING 	 RELEVANSIE VIR TEMA 
GETUIENIS Mat. 28: 19-20 	 Die dissipels kry hier 'n pertinente 

stuuropdrag van Jesus Christus om 

dissipels of navolgers van Hom onder 

aile nasies te gaan maak. Deel van Sy 

lering is om alles wat Hy hulle geleer het, 

te onderhou en aan vas te hou totdat Hy 

weer kom. Te midde van siekte, Iyding, 

beproewinge en dood, en in afwagting 

van en hoop op die "nog nie", kry 

gelowiges van aile tye die opdrag en 

oproep van Jesus om te getuig oor wie 

sy/hy deur die soendood van Jesus 

Christus is. Hierdie dissipel- of 

volgelingskap behels dat die getowige 

die nuwe dissipels moet doop in die 

Naam van die Vader, en die Seun en die 

Heilige Gees, sodat hulle ingelyf word in 

Sy erfdeel. Dit lei daarom tot kragtige, 

Gees-ge'lnspireerde getuienis oor die 

erfenis vir die kinders van God wat veilig 

in bewaring gehou word. Die gelowige 

getuig verder dat die Heilige Gees tot 

aan die voleinding met dood in die 

"alreeds", by die getowige is te midde 

van swaarkry, Iyding, beproewing, siekte 

en (spesifiek hier vir die terminale 

i 	 iMIVNIGS Iyer), die naderende dood. 

2.4.6.4 Eksegese van Matteus 28:19-20 

• Gedagtestruktuur ontleding 

Die groot oproep tot getuienis .._____-, 
1
19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my diss_iP_e_ls_:___---' 
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Opdrag tot en aanwysings vir doop 

doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, 

Opdrag tot lering 

om alles te wat Ekjulle beveel het. 

Selofte vir Geestelike bystand 

En onthou: Ek is by julie al die dae tot die voleinding van die wereld. 

• Kernwoorde in Matteus 28:19-20 

1 

19 Ga"n dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20 leer hulle 

10m alles te onderhou wat julie beveel het. En onthou: Ek is by julie al die 
I 
dae tot die voleinding van die wereld." 

• Gaan...na al die nasies... 

Die belangrike geleentheidwaar Jesus hierdie opdrag gee, word reeds in 

Matleus 26:32 en 28:7, 10 (dus drie maa!!) aangekondig en Hy bevestig 

dit deur Sy Woord gestand te doen. Die fokus is die onvermybare (soos 

Jesus Christus s'n EdP) taak van die kerk om die liefde van God aan 

aile mense en nasies te bring (Herrero, 2006:306, 307). Jesus gee 'n 

direkte stuur-opdrag aan/na aile nasies (dit sny oor aile geografiese -, 

taal- en kleurgrense heen) ter wereld en dit impliseer vir die dissipels 'n 

deurlopendheid van en gehoorsaamheid aan die opdrag. Hierdie 

uitnodiging om 'n dissipel te word, moet aan almal (sonder uitsondering) 

gerig word (Herrero, 2006:309). Louwen Nida (vol. 1, 1988:130) dui aan 

dat nasies/peoples aile mense of die grootste eenheid waartoe aile 

mense ter wereld op die basis van 'n sosio-politiese gemeenskap 

gekonstitueer is, impliseer. Verder word ook die groot 

verantwoordelikheid wat hiermee gepaardgaan, uitgewys. Jesus vertrou 

hierdie belangrike taak van getuienis en dissipels maak aan die dissipels 

in die wete dat hulle Hom Iiefhet en getrou sal wees hierin, toe (Louw 

&Nida, vol. 1,1988:513). Die send-(stuur-)mandaat wat Sy liefde en 



verlossing aan aile nasies verkondig, word tussen twee parallelle 

openbaringe gegee: die gesag wat Jesus van die Vader ontvang het (vgl. 

Mat. 28:18), en Sy Gees as deurlopende teenwoordigheid by die dissipels 

om die Blye Boodskap aan aile mense op aarde te verkondig (Herrero, 

2006:308). 

• 	 . .. maak dissipels ... 

Die woord dissipel beteken leerling of om instruksie te ontvang (Louw & 

Nida, vol. 1, 1988:[27:16]), en 'n dissipel is dus 'n leerling/volgeling wat 

formeel of informeel onderrig word. Die dissipels het die voorbereiding en 

deelname (as proses) om volgelinge of dissipels van Jesus te word, 

deurloop en was daarom deeglik voorberei om ander te leer hoe om 'n 

gehoorsame dissipel te wees. Vir 'n dissipel van Jesus staan die Persoon 

van Jesus en 'n persoonlike geloofverhouding met Hom voorop. 

Dissipelskap word 'n leefwyse vir die gelowige (Pretorius, 2003: 153, 157, 

158). l\Jamate gelowiges geloofsgroei beleef, word hierdie 

dissipelskapproses 'n vanselfsprekende identiteit (Pretorius, 2003:161) 

omdat dit die basis en rede word vir al hul toekomstige aktiwiteite 

(Herrero, 2006:309). 

• 	 ...deep hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige 

Gees 

Jesus gee opdrag dat van die mense dissipels ofvolgelinge gemaak word 

deur die boodskap van verlossing van sonde en hoop vir die ewige 

teenwoordigheid by God, te verkondig. Die daaropvolgende opdrag om 

die nuwe dissipels te doop, slaan terug op die afwassing van die sonde 

wat dood meegebing het. Veral die formule om die doop in die Naam van 

die Drie-Eenheid as Persone, Vader (Skepper), Seun (Verlosser) en 

Heilige Gees (Trooster) te bedien, maak dit uniek van enige ander 

godsdiens se doop-ritueel. Die Griekse konstruksie eis to onoma dui 'n 

beweging na 'n konkrete doelwit aan. Geparafraseerd sou dit dus die 

betekenis he om die bekeerling aan die invloed-area van God bekend te 

stel, na die beskerming van God te bring of aan God te behoort. As in 

gedagte gehou word dat die doop van 'n gelowige in Nuwe 

Testamentiese tyd waarskynlik 'n onderdompeling was, sou hierdie doop 
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in 'n geestelike konteks die "total immersion" in die Vader, Seun en Gees 

impliseer (Herrero, 2006:310). Die doop is dus die gebruik van water in 'n 

religieuse seremonie met die simboliek van reiniging en infywing in, op 

die basis van bekering vir hierdie nuweling-bekeerdes (Louw & Nida, vol. 

1, 1988:537). Die doop getuig van 'n open bare geloof in die Goddelikheid 

van Jesus Christus en dus 'n radikale bekering of lewensverandering 

binne die mistieke een-wees met die onverklaarbare God (Pretorius, 

2003:169,171). dit is hiervan en van die hoop op die ewige inlywing 

met die Vader, Seun en Gees wat die Heilige Gees nou saam met die 

gelowige getuig. 

• . . .leer hulle om alles te onderhou ... 

Elke dissipel moet nou self 'n leermeester word nadat sy/hy 'n hoe vlak 

van lering/leerinhoud ontvang het en in 'n dissipelskap-verhouding met 

Jesus is. Louw en Nida (vol. 1, 1988:328) dui aan dat die instruksie of 

lering op 'n formele of informele wyse gegee kon word. Die aktiewe 

teenwoordige tyd beteken dat dit volgehoue, gehoorsame aksie impliseer 

wat ook prakties toegepas moet word (Pretorius, 2003: 174). In Matteus 

13:52 word genoem dat elke kenner van die Skrif wat 'n leerling in die 

hemel (koninkryk) word, soos 'n huiseienaar is wat ou en nuwe dinge uit 

sy voorraad haal (Louw & Nida, vol. 1, 1988:352). Onderrig en ingebed 

leef in die wye spektrum van leringe van Jesus Christus op aarde, word 

nou die opdrag van elke dissipel omdat die doer van die lering 'n 

voortgesette lewensverandering van 'n dissipel van Jesus Christus vra. 

• En onthou: Ek is by julie al die dae tot die voleinding van die wereld 

'n Herinnering daaraan en belofte van Jesus om tot met Sy wederkoms 

om die "nog nie" in te lei, in die dissipels se midde te wees en hulle te 

versterk, motiveer hulle en verdryf aile onsekerheid oor die uitvoering van 

hierdie grootse opdrag by hulle. Die opdrag is dinamies en 

onomkeerbaar. Pretorius (2003:183) haal AT. Robertson aan wanneer hy 

dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie as 'n 

kafmeermiddef aan die dissipels beloof word nie, maar as 

bemoediginglversterking om die opdrag tot die uithoeke van die aarde te 

neem. Die Heilige Gees as teenwoordige Persoon (Louw & Nida, vol. 1 , 
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1988:726) word hier aan die dissipels beloof en kart daarna uitgestort as 

versterking en versekering hiervan (vgl. Hand. 2:1-4). "KyklEn 

onthou ... Ek is ... " dui die onmiddellikheid van die hier-en-nou-situasie aan 

en Jesus vestig al die aandag op Sy Goddelike Self (Sy Gees as Een van 

die Drie Persone). Dit op sigself is Profetiese teenwoordigheid tot die 

voleinding van die wereld (vgl. Mat. 1 :23) (Pretorius, 2003:184). 

2.4.6.5 Kommentaar op Matteus 28:19-20 

In die voorafgaande vers proklameer Jesus dat aile mag in hemel en op aarde 

deur God (wat alles geskep het) aan Hom gegee is (let op die passiewe 

werkwoord - EdP). Vanuit en op grand van hierdie gesagposisie, ontmoet Hy die 

vrese en twyfel wat daar nag by die dissipels mag bestaan. Hierdie gesag maar 

oak die krag waarmee Hy uit die dood opgewek is, bevestig dat Sy bediening 

inherente outoriteit het. Hierdie outoriteit vind oak neerslag in Sy lering (vgl. Mat. 

7:29), genesing (vgl. Mat. 8:9), vergifnis (vgl. Mat. 9:68) en die uitdrywing van 

geeste (vgl. Mat. 1 0:1). Jesus proklameer op 'n universele vlak hierdie outoriteit of 

gesag en daaram oak so wanneer die opgestane Jesus Christus opdrag aan die 

dissipels gee am "dissipels van aile nasies" te gaan maak (Leske, 1998: 1329). 

Die "dan" in die Afrikaanse of "therefore" in die Engelse vertaling suggereer die 

verbintenis tussen die gesag en die opdrag wat Jesus aan Sy dissipels gee. Die 

universele gesag is die basis vir die universele missionere opdrag (Hagner, 

1995:886). En die doel van die opdrag is am aile mense te onderrig dat God 

almal liefhet en dat hierdie liefde vir almal toeganklik is deur Sy Seun se vergifnis 

van sonde aan die kruis (Herrera, 2006:313). Hierdie opdrag sluit Israel by die 

Verbond van aile gelowiges met God in en hulle almal sal die lig wees waarheen 

aile nasies getrek word (vgl. Jes. 60:1-4). Insiggewend is die kontras tussen die 

stuuropdrag na die uithoeke van die aarde en die Lig wat aile nasies sal aantrek. 

Die uitverkose, oorspronklike getuies van Jesus se werk op aarde kry opdrag am 

die nuwe dissipels te leer am alles te onderhou wat Jesus hulle beveel het: am te 

leef soos mense wat aan die Koninkryk van God deel het. Boonop moet hulle 

gedoop word as simbool van reiniging (die afwas van sonde) en die 

weergeboorte (metanoia EdP) as kind van God in die "alreeds". Hierdie doop 

simboleer dan toewyding aan die herstelde verhouding tussen die Vader en sy 

kinders. Die eenheid binne hierdie verhouding waarvan in Matteus 18:20 melding 

gemaak word, word versterk in die daaropvolgende viering van die heilige 

NagmaaJ (koinonia - EdP) (vgl. Mat. 26:26-29). Hierdie band is 'n deurlopende 

59 



troos en versekering aan aile dissipels tot aan die einde V$n die "alreeds". Die 

Immanuel (God met ons - vgl. 7:14) se opstanding beteken dus Sy 

teenwoordigheid vir altyd. En met hierdie belofte en versekering in Matteus 

28:20, dat Hy (die Heilige Gees as Persoon) altyd met Sy dissipels sal wees, 

word die Groot Opdrag ("the Great Commission") aan aile dissipels gegee 

(Leske, 1998:1329). Die leerling/volgeling word nou die leermeester: enersyds 

vanwee eie ondervinding wat opgedoen is, en andersyds om "a gift of 

themselves" (Herrero, 2006:315) te maak, soos Jesus ons die ewige lewe as 

geskenk gee. Dit is die Groot Opdrag. 

2.4.6.6 Skrifgedeelte toegepas op getuienis vandag 

Uit Handelinge 4:31,9:17-20 en 13:7-10 word dit duidelik dat getuienis 
, 

deurgaans voorafgegaan word deur vervulling met en inwoning van die Heilige 

Die Gees stel die gelowige vandag nog in staat om te kan en wil getuig, 

soos wat die opdrag van Jesus aan Sy dissipels en die kerk van aile tye, bedoel 

was. Die dieper insig in die kennis en leringe van Jesus (openbaring van God se 

werk en wil) en die onderhouding daarvan, word van die ontvang. So is die 

gelowige verseker dat die Gees van God altyddeur naby en teenwoordig is waar 

getuig moet word. Daar moet getuig word van die omvang van God se 

reddingwerk (vgl. 1:17-20; 3:18) om die gelowige en ander te laat besef wat 

die implikasie daarvan vir 'n gekose leefstyl is. Die Gees laat die gelowige insig 

in interpretasiewerk doen onder die beskutting van sy wysheid, sodat die 

getuienis diepte en deurleefdheid het. Verder bring die die insig om die 

eskatologiese implikasie (dit waarop die gelowige hoop en wat sy/hy verwag) te 

verstaan en die verlossing van sonde en dood, maar ook die opstanding van 

Jesus Christus vreesloosheid, vrymoedigheid en nederigheid kragdadig te 

preek en die waarhede te proklameer (en dus te getuig) (vgl. Hand. 4:29,31). 

Hierdie getuienis van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer se hoop op God se 

teenwoordigheid vir ewig, te midde van siekte, Iyding en onafwendbare dood, is 

uiters noodsaaklik en is gehoorsaamheid aan Jesus se Groot Opdrag vir aile 

eeue. 

2.4.6.7 Samevatting oor getuienis 

Die Groot Opdrag (vgl. Mat. 28:19-20) tot getuienis en verkondiging van God se 

verlossing deur die versoening van Jesus Christus se sterwe aan die kruis en Sy 
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opstanding, word gerig aan die eerste getuies van Jesus se lewe op aarde. Dit is 

egter 'n geldende opdrag vir aile gelowiges van aile eeue, totdat Hy weer na die 

aarde terugkeer. Die universele gesag wat Jesus van God ontvang en waarmee 

Hy hierdie opdrag gee, regverdig ook die universele missie. Die atlegging van 

die ou - en die opwekking van die nuwe lewe wat deur Jesus Christus se dood 

en opstanding verkry is, is basis van die verhouding tussen God en 

(gelowige) mens. Wanneer die nuwe bekeerlinge na aanlelding van die dissipels 

se getuienis gedoop word, is dit 'n simbool van die afwassing van die sonde en 

die nuwe lewe wat tegemoet gegaan word. Die leringe moet klem Ie op die 

onderhouding van die Waarhede soos deur Jesus Christus dit aan die dissipels 

voorgehou het. Die Hellige is die inspirasie en krag vir elke gelowige se 

getuienis en gaan altyd die getuienis vooraf. Die teenwoordigheid van die Heilige 

Gees van God aan getuies word gewaarborg tot aan die einde van die 

2.4.6.8 Basisteoretiese perspektief op getuienis 

Getuienis is om grense te deurbreek en omvattend van die groot dade van God 

in Christus te vertel ongeag van die omstandighede waarin die persoon wat 

getuig haar/hom bevind. Die Heilige Gees is die inspirasie en krag vir elke 

gelowige se getuienis en gaan altyd die getuienis vooraf. 

2.4.7 Samevatting van bevindings oor siekte, Iyding, dood, hoop en getuienis 

God se lewe-gewende asem in Sy opgetekende Woord, is die inspirasie en 

absolute gesag in die lewe van die gelowige. Dit is die volle waarheid, 

betroubaar en volmaak. Met hierdie gesag as basis, het 

siekte/gestremdheid/lyding in die Ou - en Nuwe Testament nie noodwendig 'n· 

kousale verband met sonde nie. Jesus maak in Sy werk op aarde duidelik dat 

God se genesende krag sigbaar moet word deur siekte/lyding. Hy is die Groot 

Geneesheer en sy krag en liefde vir die mens bewys Hy deur genesing. Die 

gelowige het nie op grand van haarlsy geloof die versekering dat Iyding, pyn, 

smart en ellende vrygespring word in die aardse lewe nie. God wi! dat sy kinders 

midde van Iyding na Hom uitreik, Hom aanroep en hulle na Hom wend vir hulp 
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en vertroosting. Deur Sy Seun, Jesus Christus, se eie wonde en verlossingdaad 

uit die sonde-siek wereld, naamlik die dood en die opstanding daaruit, is daar vir 

die gelowige 'n lewende hoop om die "nog nle i 
' of die onslen/ike te kan sien. Die 

versoening het die verhouding tussen God en sy skepsel en skepping kom 

herstel. Nou leM Christus en so ook die gelowiges vanuit hierdie kragtige 

verlossing tot eer van God. In Sy groot genade en deernis, skenk God aan die 

wat in Hom glo, kindskap van Hom en kry so deel aan Sy erfenis. Die lewende 

hoop in die "alreeds" vir die heerlikheid van die "nag nie", skep 'n vreugdevolle 

afwagting am deel aan God se heerlikheid in die hiernamaals te he. Die groat 

opdrag tot getuienis en verkondiging van God se verlossing deur die versoening 

van Jesus Christus se sterwe aan die kruis en Sy opstanding, word gerig aan die 

eerste getuies van Jesus se lewe op aarde. Dit is egter 'n ge/dende opdrag vir 

aIle geJowiges van aile eeue, totdat Hy weer na die aarde terugkeer. Die 

universele gesag wat van God ontvang en waarmee Hy hierdie opdrag 

gee, regverdig ook die universele Missie. Wanneer die nuwe bekeerlinge na 

aanleiding van die dissipels se getuienis gedoop word, is dit 'n simboof van die 

afwassing van die sonde en die inlywing in die nuwe fewe wat tegemoet gegaan 

word. Die leringe moet klem Ie op die onderhouding van die Waarhede soos deur 

Jesus Christus dit aan die dissipels voorgehou het. Die Heilige Gees is die 

inspirasie en krag vir elke gelowige se getuienis en gaan altyd die getuienis 

vooraf. Die teenwoordigheid en troos van die Hef/ige Gees van God aan aile 

getuies word gewaarborg tot aan die einde van die aardse Jewe. Dit word oak 

aan die gelowige terminale MIVNIGS Iyers beloof en is die inspirasie vir hul 

hoop-getuienis. 

2.4.8 	 Finale basisteoretiese beginsels vir Skrifgesag, siekte, Iyding, dood, hoop 

en getuienis 

• 	 God se lewe-gewende asem in Sy opgetekende Woord, waarvan die 

inhoud genoegsaam is om Hom te leer ken, is die inspirasie en 

absolute gesag in die lewe van die gelowige. Dit is die volle 

waarheid, betroubaar en is volmaak om die saligheid waf Christus 

vir sy kinders aan die kruis verdien en laat erf het, aan aile mense 

te verkondig. 
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• 	 Hoewel siekte 'n ingrypende uitwerking op enige persoon het, bring 

die krag en liefde van die Groot Geneesheer hoop vir die siek 

persoon. 

• 	 Gelowiges kan te midde van fyding, pyn, smart en eflende na God 

uitreik en met Hom daaroor worstel en tot innerlike vrede kom. 

• 	 Dood is vir die gelowige 'n verbreking van die mag van die sonde 

deur die verlossingwerk van Christus en 'n deurgang tot die lewe by 

God. 

• 	 Hoop is die spanning van die "weergeboorte" tussen dit wat God 

reeds in Christus gegee het en die vaste sekerheid van dit wat Hy 

nog nie, maar beslis volgens sy beloftes, sal gee. 

• 	 Getuienis is om grense te deurbreek en omvattend van die groot 

dade van God in Christus te vertel ongeag van die omstandighede 

waarin die persoon wat getuig haar/hom bevind. 

Vervolgens word die metateoretieseperspektiewe van die mediese - en sosiale 

omstandighede van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer met betrekking tot 

hoop-getuienis, nagevors. 
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HOOFSTUK3 

METATEORETIESE PERSPEKTIEWE MET BETREKKING TOT HOOP-GETUIENrS 

VANUIT DIE MEDIESE - , KOMMUNIKASIEWETENSKAPPE EN POSITIEWE 

PSrGOLOGIE OP TERMINALE MIVNIGS L YERS 

3.1 VERANTWOORDING 

Soos in Hoofstuk 2 van hierdie studie aangedui, ken die mandaatlGroot Opdrag 

van Jesus Christus aan aile gelowiges (om die Blye Boodskap van verlossing en 

ewige lewe aan aile nasies te verkondig [vgl. Mat. 28:19, 20]), geen menslike 

imensgemaakte grense nie. Die opdrag omsluit al/e mense, ook die in fisieke1 

en/of geestelike nood. Die gelowige gemeenskap word opgeroep om verby aile 

grense te beweeg in 'n wereld wat Iy en roep om redding en verlossing van 

Iyding en pyn (Hoffman & Grenz, 1990:31). Binne konteks hier die vraag na 

die sin/doel van siekte, Iyding en dood gedurende die aardse bestaan, die 

gelowige na haarlsy getuienis van hoop op die ewige lewe en verlossing van 

hierdie ellende. 

Die oorkoepelende navorsingvraag in die studie is: Hoe kan die terminale 

MIVNIGS Iyer toegerus word om kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies 

effektief oor die Christefike hoop wat in haar/hom leef, te getuig? Die doelwit in 

hierdie hoofstuk is dus om vas te stel watter perspektiewe die mediese -, 

psigologiese en kommunikasiewetenskappe op die vermoe van die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer om (oor die hoop) te getuig, kan bied. 'n Verdere 

doelwit is om vanuit hierdie dissiplines perspektief te kry op die prognose en 

sosiale omstandighede van 'n terminale I'v1IVNIGS Iyer ten einde hierdie doelwit 

van getuienislewering te kan bereik. Vir hierdie doeleinde word die metateoriee 

van die ander deelwetenskappe by die studie betrek om saam met die 

basisteorie na 'n nuwe of aangepaste praktykteorie te beweeg. Die hipotese vir 

hierdie studie is dat die gelowige terminale MIVNIGS Iyer waarskynlik tot in die 

vierde fase van 'n volskaalse MIVNIGS protiel, medies-gesproke daartoe in staat 

1 In Onderskeid sou gemaak kon word tussen die begrippe tisieke wat op 'n pertinent
teenwoordige toestand dui, of fisiese wat die chemiese werking binne die liggaam aandui. 
(HA T, 1987:224). Omdat beide begrippe by die gesondheidstoestand van die persoon wat 
terminaal met MIVNIGS lewe, hier ter sprake is, word volstaan met die begrip tisieklfisieke. 
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is om getuienis oor haarlsy hoop te gee. Vervolgens 'n nader kennismaak met 

metateoriee. 

3.2 INLEIDENDE PERSPEKTIEF OP METATEORIEe 

Venter (1996:89) definieer 'n metateorie as 'n teorie waarin wetenskaplike 

vertrekpunte gestel word en wat raakvlakke met ander vakgebiede deel. 

Dieselfde werklikheidveld word dus vanuit verskillende perspektiewe bestudeer 

en nagevors om 'n juiste beeld van die werklikheid te verkry (Heyns en Pieterse, 

1990:37). Hierdie metateoriee of raamwerke binne die onderskeie vakgebiede 

ondersteun die wetenskaplike ondersoek en die empiriese navorsing verleen die 

teorie-praxis-verhouding binne die dissipline. Hiervoigens kan die ingesamelde 

data ge"interpreteer en 'n nuwe of aangepasde praktykteorie gestel word. Dit 

alles kan net verstaan word binne die werklikheid en die praxis van God - Hy 

neem aile inisiatief. Hy is die lewende en sprekende geopenbaarde God. Die 

hoogtepunt hiervan is die versoeningwerk van God deur Sy Seun Jesus Christus, 

soos in die Skrif geopenbaar (Pieterse, 1993:6). 

Vir die doer van hierdie studie en allermins volledig, sal die mediese -, 

psigologiese - en kommunikasiewetenskappe as metateoriee tot die basisteorie 

bestudeer word. Die totale werklikheidveld van die terminale MIVNIGS Iyer se 

mediese en sosiale omstandighede, prognose van die siekte, pyn en Iyding van 

die -Iyer en haarlsy naasbestaandes en versorgers, waarskynlike 

sterwensbegeleiding en hoop-getuienis deur die sieke voor die kritieke laaste 

fase van MIVNIGS, word met behulp van die metateoriee nagevors. 

Daar word dus voorts na die navorsingontwerp en metodologie hiertoe 

omgesien. 

3.3 NAVORSINGONTWERP EN METODOLOGIE 

3.3.1 Metateoretiese vertrekpunte 

Alhoewel verskeie dissipJines en ondersteunende wetenskappe inspeel op 

navorsing oor die lewer varL hoop-getuienis deur die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer, konsentreer hierdie studie weens die beperkte omvang daarvan, 

grotendeels op die mediese - , psigologiese - en kommunikasiewetenskappe. 

Die teoriee van hierdie wetenskappe kan Jig werp op die kliniese en sosiale 

omstandighede waarin die persoon haar/hom bevind en waartoe sy/hy instaat is 
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in terme van getuienislewering. Die metateoriee komplementeer die basisteorie 

(as uitgangspunt vir die gelowige) en die wisselwerking daartussen lei tot 'n 

verstelde praktykteorie (Pretorius, 2003:243). Die navorsing se uitkoms in die 

praktyk is dus wat belangrik en relevant is vir die persone wie se handelinge 

nagevors word, om sodoende meer betekenis aan die sosiale en geestelike 

werklikheid toe te voeg. Dit is daarom nodig om na die metode van navorsing te 

verwys. 

3.3.2 Navorsingmetodologie 

Ten einde die mediese -, psigologiese - en kommunikasiewetenskappe as 

ondersteunende metateoriee binne genoemde kliniese en sosiale 

omstandighede, asook die prognose (Iewensverwagting en -kwaliteit) van die 

terminale MIVNIGS Iyer te ontplooi, word 'n literatuurstudie ten opsigte hiervan 

onderneem. In terme van die mediese wetenskap sal literatuur oor die 

geskiedenis en ontstaan, aard van die veroorsakende virus(se) van MIVNIGS, 

gevo/ge hiervan wat lei tot 'n terminale siektetoestand, die begrip terminaal en 

die prognose van die siektetoestand nagevors word. Die mediese wetenskap as 

metateorie word deeglik vir hierdie doeleinde bestudeer. 'n Verdere 

literatuurstudie sal onderneem word om die relevansie van die 

kommunikasiewetenskap as basis vir getuienislewering te ondersoek. Voorts sal 

beperkte begrippe uit die Psigologie by hierdie navorsing betrek word om die 

konteks hiervan vir die studie aan te dui. Hierdie literatuurstudie sal in die 

volgende hoofstuk opgevolg word met 'n kwa/itatiewe empirfese ondersoek, wat 

groeponderhoude aan die hand van semf-gestruktureerde vrae/yste met drie 

gelowige terminale MIVNIGS Iyers en drie mediese/para-mediese persone wat 

betrokke is by die versorging van die terminale MIVNIGS Iyers, insluit. Die 

empiriese situasie-analise sal in die volgende hoofstuk bespreek word en as 

uitkoms van die studie word riglyne vir hoop-getuienis deur gelowige terminale 

MIVNIGS Iyers in die vooruitsig gestel. 

Die mediese wetenskap as metateorie word voorts die onderwerp van navorsing. 
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3.4 	 METATEORIE VANUIT DIE MEDIESE WETENSKAP MET BETREKKING TOT 

DIE TERMINALE MIVNIGS LYER SE FISIEKE PROFIEL 

3.4.1 	 Voorkoms en ontstaan van die MIVNIGS-pandemie 
3.4.1.1 Voorkoms 

Die MI-virus se verwoestende effek wereldwyd word wyd erken as die ergste 

pandemie wat die mensdom in mensheugenis getref het. Dit Iy geen twyfel dat 

die voorkoms van MIVNIGS globaal en ook in Suid-Afrika, epidemiese en selfs 

pandemiese afmetings aanneem. Daar word tans by benadering geskat dat 

ongeveer veertig miljoen mense wereldwyd ge"infekteer is met die betrokke MI

virus, waarvan ses en 'n halfmiljoen in Suid-Afrika woon (Department of Health 

[geen datum beskikbaar]:2). Nooit vantevore in die geskiedenis van die 

mensdom het 'n enkele siekte soveel uitdagings en onverwagte veranderinge 

teweeggebring nie. Selfs die uitdaging wat dit wereldwyd aan gesondheidwerkers 

se toegewyde en volledige mediese sorg stel, moet nie liggeskat word nie (Van 

Dyk, 2001 :iii, 4). Dit blyk tans in die een en twintigste eeu dat ongeveer vyf en 

twintig miljoen mense met MIV in die sub-Sahara-Afrikastreek woon (UN AIDS, 

2007). Vir die mees resente statistiek kan die webwerf: http:/www.unaicls.org 

besoek word (Van Dyk, 2001 :6). Die vraag na die ontstaan van hierdie pandemie 

duik volgende op. 

3.4.1.2 Ontstaan 

MIVNIGS het sonder waarskuwing ongeveer in 1981 opwagting in die 

geskiedenis van die mens gemaak. Die eerste aangetekende geval het in die 

Verenigde State van Amerika voorgekom nadat'n raar vorm van longontsteking, 

"Pneumocystis carini", asook "Kaposi's sarcoma" Cn vorm van velkanker), 

terselfdertyd by verskeie pasiente gediagnoseer is. Hierdie pasiente was almal 

jong homoseksueel-georienteerde mans met ongeba/anseerde 

immuniteitstelsels. Kort hierna is die eerste gevalle in Afrika onder 

heteroseksueel-georienteerde persone aangemeld, met simptome wat wissel van 

diarree tot gewigverlies. Daar bestaan selfs 'n aantal eienaardige teoriee in die 

sosiologiese wetenskappe oor die ontstaan van die Nil-virus, byvoorbeeld dat dit 

'n instrument in die hand van biologiese oorlogvoering is of dat dit ekstra

territoriale vernietigingwapens is (I). 'n Meer aanvaarbare teorie is dat die MI

virus die spesie-skeiding deurbreek het en dat geTnfekteerde oerdiere mense 
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besmet het (Van Dyk, 2001 :5,6). Dit noop die navorser om die mediese profiel 

van die MI-virus en VIGS na te vors. 

3.4.2 'n Mediese profiel van MIV en VIGS 

3.4.2.1 Definiering van die MI-virus en VIGS-sindroom 

VIGS ('n akroniem vir die Verworwe-Immunneit-Gebrek-Sindroom) word 

veroorsaak deur 'n virus, die sogenaamde MI-virus (Menslike ImmunHeit-virus). 

Voortaan sal in hierdie studfe na die sindroom as MIVNIGS en na die virus as 

MIV verwys word. 'n Virus is 'n klein lewende organisme en daar is verskeie 

soorte virusse. Selfs 'n groot aantal gegroepeerde virusse kan nie met die blote 

oog waargeneem word nie. Virusse veroorsaak baie verskillende siektes in 

mense, diere en selfs plante. Viru$se kan nie op sigself reproduseer nie en is 

afhanklik van 'n mens/dier/plant wat as gasheer ge"infekteer word, ten einde te 

vermeerder en te groei. MIV reproduseer in die witbloedselie van die gasheer, en 

hierdie selle is 'n belangrike deel van die immun'iteitstelsel wat die liggaam teen 

infeksies beskerm. Die mens like liggaam herken vreemde en gevaarlike virusse 

el1 begin dit aanval deur middel van die immunHeitstelsel. Gedurende hierdie 

teen-kaping-proses begin die liggaam om teenliggame te vervaardig wat aktief 

die virusinfeksie beveg (Theron, 2007:14). Huidig word twee virusse met VIGS 

geassosieer: die MIV-1 en die MIV-2. Die IVlIV-1 word met infeksies in Sentraal-, 

Oos-, Suidelike Afrika, Noord- en Suid-Amerika, Europa en die res van die 

wereld geassosieer, en die MIV-2 langsamerhand sedert 1986, met Wes-Afrika 

(Kaap Verdiese eilande, Guinea-Bissau en Senegal) (Van Dyk, 2001 :5). 

3.4.2.2 Eienskappe van die terminale siekte MIVNIGS 

MIVNIGS maak die wereld, maar veral Afrika, in 'n kombers van vrees, 

onsekerheid en Iyding toe. MIV, as die onsigbare vyand, het die hoop, wense en 

toekomsplanne van baie mense vernietig. Hierdie menslike katastrofe/pandemie 

laat niemand onaangeraak nie, en die omvang hiervan sal elke maand van elke 

jaar in die toekoms, duideliker word. Die siekte vereis dat elke professionele of 

geaffekteerde gesondheidwerker en Indiwidu uitgebreide versorging, advies, 

opvoeding en berading in diverse sosiale en kulturele omgewings, moet kan 

bied. Die fisieke, spirituele, psigologiese, sosiale, finansiele en opvoedkundige 

behoeftes van MIV ge"infekteerde sowel as geaffekteerde persone in haar/sy 
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onmiddellike leefwereld, moet aangespreek word (Van Dyk, 2001 :iii). Vervolgens 

word opgelet na die verloop van die infeksie. 

3.4.2.3 Verloop van die virusinfeksie 

Wanneer die MIV in die geTnfekteerde menslike liggaam se witbloedselle begin 

leef en reproduseer, vermeerder dit tot miljoene. Die "spioene" van die 

immuunstelsel van die menslike liggaam neem onmiddellik potensieel-gevaarlike 

objekte of organismes, soos die MIV, waar. Teenliggame wat deur die liggaam 

vervaardig word na infeksie met die virus, kan binne ses weke in die bloed per 

toets waargeneem word. 'n SpesiFieke verdedigingstelsel in die menslike liggaam 

word die limfosiete oftewel die T- en B-selle genoem. Hierdie selle omring die 

virus deur besit te neem van die partikel wat die "antigeen" heet. Hierdie T-selle 

wat bekendstaan as die CD-4 selle, beskerm die liggaam teen die infiltrasie van 

bakteries, virusse, fungi en parasiete. Wanneer hierdie CD-:-4 selle radikaal 

vernietig is, neem opportunistiese infeksies die liggaam oar. Die virus vernietig 

geleidelik die witbloedselle sodat dit nie meer die liggaam teen die virus kan 

beskerm nie en dus geen immunYteit teen die virus kan opbou nie (Evian, 

2000:7). 

Die MIV heg aan die wand van die CD-4 sel en die membrane word verenig. Die 

ribonukle"lensuur (RNA en hierna so genoem) van die MIV word in die sel 

ingestort, en die virus het die vermos om die RNA na deoksiribonukleYensuur 

(DNA en hierna so genoem) te verander, in die proses wat as omgekeerde 

transkripsie bekend staan. Die virale DNA verenig dan met die sel se DNA in die 

kern daarvan, wat veroorsaak dat meer virale RNA voortgebring word. Die RNA 

produseer dan weer MI-virusse. Hierdie nuwe virusse breek weg van die 

vernietigde sel wat op 'n parasitiese wyse gebruik is, en infekteer weer ander 

selle. Die MIV het die vermos om blitsig te muteer sodat hierdie liggaamlike 

vyand konstant van identiteit verander en maak dit dus moeilik vir die 

immuunstelsel van die liggaam om die identiteit van die indringer-virus te herken 

(Van Dyk, 2001 :14-16). Wanneer meer van hierdie infeksies in die liggaam 

teenwoordig is en dit progressief aanval, word gereken dat so 'n persoon VIGS 

het. Die virus wat in die omgewing teenwoordig was, kry dus geleentheid am 

binne die verswakte immuniteitstelsel van die Iyer se liggaam, onbeheersd te 

reproduseer. Baie geYnfekteerde persone is onbewus dat hulle die MIV wat 

allerlei opportunistiese infeksies veroorsaak, het, en kan tot tien jaar slegs per 
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geleentheid 'n infeksie opdoen wat behandelbaar is (Theron, 2007:14-15). 

Persone wat reeds kroniese siektes soos malaria of tuberkulose het en 

verswakte gesondheid het, sal 'n baie vinniger pas en verloop van VIGS ervaar. 

Indien wanvoeding, armoede, voortdurende swangerskappe en anemia ook 

teenwoordig is in die leefstyl van so 'n persoon, sal agteruitgang van die 

gesondheid van so 'n persoon duideliker blyk (Evian, 2000:21). Ter opsomming 

hiervan word na die fases van die siekte verwys. 

3.4.2.4 Fases van MIVNIGS 

Ongeveer vyffases word by IVIIV-infeksie ge'(dentifiseer, alhoewel die fases nie in 

praktyk presies afgebaken kan word nie. Die onderskeie fases is: 

die primere MIV-infeksie-fase; 


die asimptomatiese latente fase; 


die mineure simptomatiese fase; 


die majeure simptomatiese fase en opportunistiese siekte-fase; 


VIGS-definierende toestande: die kritiek-simptomatiese fase. 


Wanneer die ge"infekteerde persoon se status verander om van MIV-negatief na 

IV1IV-postief te verander en die IVIIV antigene-toets duidelik positief toets, is die 

persoon in die primere fase van MIVNIGS (Van Dyk, 2001 :36-37). Geen of min 

simptome is vir vier tot agt weke waarneembaar. Griepverwante simptome soos 

'n seer keel, hoofpyn, moegheid, spier- en gewrigpyn, ligte koors en swelling van 

die limfkliere kom Yo-or. As gevolg van die tempo waarteen die virus vermeerder, 

is die virale vrag baie hoog gedurende die akute fase. Onmiddellike en 

aggressiewe anti-retrovirale terapie mag, effektief blyk (Van Dyk, 2001 :37). Die 

asimptomatiese fase word ook die latente - of stilfase genoem. Geen simptome 

word vertoon nie en sommige persone is dan ook nie bewus van hul MIV-status 

nie. Die virus bly aktief in die liggaam en die immuniteitstelsel van die persoon 

word verder beskadig en aangeval. Sommige persone geniet goeie gesondheid, 

terwyl ander se toestand vinnig agteruitgaan en selfs binne maande tot die dood 

lei (De Klerk & Letsosa, 2007: ongepubliseerd). Dit is verder noodsaaklik om die 

oordrag yah die MIV te bestudeer. 
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3.4.2.5 Die oordrag van die MI-virus 

Die M1V word hoofsaaklik deur seksuele omgang oorgedra wanneer MIV 

geTnfekteerde bloed/semen direk in die liggaam van 'n ander persoon ingedra 

word. Dit kan ook gedurende swangerskap, geboorte of met borsvoeding van 'n 

ma na haar kind oorgedra word. Die MIV word in liggaamlike vloeistof 

ge'identifiseer en is veral in bloed, semen en vaginale vloeistof te vind. Die MIV is 

teenwoordig in speeksel, trane, sweet en uriene maar die konsentrasie daarvan 

hierin is baie laag (Van Dyk, 2001: 19). Dit blyk verder dat onbeskermde vaginale 

of anale om gang en moontlik orale seksuele kontak onder sekere' 

omstandighede die oorsaak van die besmetting met die MIV is. Die membraan

voerings van weefsel in die genitaliee en anale dele is delikaat en kan vanwee 

friksie gedurende omgang maklik skeur. Die bloeding wat sodanig veroorsaak 

word, is 'n ideale toestand vir die MIV om die weefsel binne te dring en parasities 

aan die werk te spring om die immuunselle te infekteer en te vermeerder. 

Persone wat reeds met seksueel-oordraagbare siektes ge'infekteer is, is uit die 

aard van die saak meer vatbaar om deur die MIV geaffekteer te word. Dit blyk 

dat vroue in sommige gevalle twee .na vier kanse meer as mans het om 

ge'infekteer te raak (W.H.O, 2000a). Die rede hiervoor is dat vroue wat in· 'n 

heteroseksuele verhouding is en die ontvangers van semen is, langer aan die 

semen blootgestel is en dat semen waarskynlik 'n hoer konsentrasie van die MIV 

het (Van Dyk, 2001 :20). 

Die MIV kan ook tydens 'n bloedoortapping met ge'lnfekteerde MIV bloed 

oorgedra word, en die kans hiervoor is tot vyf en negentig persent (WHO,2000a). 

Aile bloed moet dus by bloedbanke die vensterperiode deurstaan om hierdie 

moontlikheid tot die minimum te beperk of onder ideale omstandighede, selfs uit 

te weer. Dwelmverslaafdes kan met dieMIV ge'lnfekteer word deur besmette en 

gedeelde naalde omdat daar bloed by betrokke is en die konsentrasie van die 

MIV in bloed besonder hoog is (Van Dyk, 2001 :25). Sommige persone meen dat 

dit 'n mite is en is bloot non-chalant oor die erns van die infeksie. 

Daar bestaan verskeie mites rondom infeksie met die MIV: 

• 	 lugwee en reaksies daarvan soos hoes en nies (behalwe in die geval 

van tuberkulose); 

• 	 toevallige velkontak soos handskud, aanraking of omhelsing; 
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• deel van voedsel, water, eetgerei, toiletsitplekke, badkamers; 

• openbare swembaddens; 

• troeteldiere of insekbyte; 

• kontaksport; en 

• restaurante. 

Hiervan kan slegs aangedui word dat dit mites is en onnodige stres veroorsaak 

omdat dit suiwer ongegronde vrese vir oordrag van die MIV is (Van Dyk, 

2001 :33). 

3.4.3 Voorkoming en invloed van MIVNIGS op die gernfekteerde persoon 

3.4.3.1 Voorkoming van MIVNIGS 

Hierdie gevreesde en gestigmatiseerde siekte is, ironies genoeg, effektief 

voorkombaar deur in teorie en praktyk volledig afstand te doen van onder meer 

nomoseksualiteit, seksuele promiskuHeit en dwelmverslawing. Dit blyk egter dat 

hierdie keuse nie algemeen aanvaarbaar of prakties uitvoerbaar is nie (De Klerk 

& LetSosa, 2007: ongepubliseerd). Die enigste wyse waarop die opmars van die 

fVllV gestuit kan word, is om die oordrag van die virus van een persoon na 'n 

volgende, te voorkom (Van Dyk, 2001 :17). Dit is bekend dat MIVNIGS se spore 

slegs in Uganda, Afrika vir 'n tyd lank gestuit kon word, toe "total abstinence" of 

volledige onthouding buite 'n enkelverhouding, in praktyk gestel is (Kondro, 

1998:174). 

3.4.3.2Invloed van MIVNIGS op die fisieke en sosiale vlakke van die samelewing 

MIVNIGS, waarskynlik die mees gevreesde pandemie tot nog toe in die wereld, 

veroorsaak siekte, stigmatisering, Iyding, vrees vir die dood, dood, onsekerheid 

en 'n versteuring van verhoudinge. Hierdie siekte is 'n onsigbare vyand (vergelyk 

N.P van Wyk Louw se gedig Raka in die Afrikaanse literatuur), en 

versteur/vernietig samelewingstrukture en familiebande. Niemand bly 

onaangeraak of is immuun hierteen nie, en die omvang hiervan sal in die 

toekoms elke dag duideliker word. Die siekte vereis dat elke professionele of 

geaffekteerde gesondheidwerker en indiwidu uitgebreide versorging, advies, 

opvoeding en berading in diverse sosiale en kulturele omgewings, moet kan 

bied. Die fisieke, spirituele, emosionele, psigologiese, sosiale, finansiele en 
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opvoedkundige behoeftes van MIV ge'(nfekteerde, sowel as geaffekteerde 

persone in haarlsy onmiddellike leefwereld, word aangespreek. Dit is die 

daaglikse invloed van hierdie gevreesde en gestigmatiseerde infeksie op die 

fisieke ., emosionele - en elke ander aspek van die gelowige terminale MIV 

' g~'(nfekteerde persoon se lewe, wat haar/hom tot getuienis oor die hoop kan 

. bnng. 
I 

3.4.4 Siotopmerking 

MIVNIGS is 'n baie ernstige pandemie van die huidige tyd en be'invloed 

individue en gemeenskappe regoor die wereld ten diepste in byna aile sfere 

van die lewe. Die genade is dat die mediese wetenskap reeds presies kan 

vasstel watter virusse die siekte veroorsaak en hoe dit oorgedra word_ Die 

voorkoming van oordraging van die MIV is essensieel aangesien daar tot op 

hede nie In kuur gevind kon word vir MIVNIGS nie. Dit is 'n stigmatiserende 

siekte wat, soos melaatsheid wat in hoofstuk 2 van hierdie studie bestudeer 

is, oneindige hartseer in individue en gemeenskappe indra. Effektiewe 

gesondheidbestuur op aile vlakke is uiters noodsaaklik om hierdie pandemie 

wereldwyd te bestuur en te beheer. Waar die mediese wetenskap as 

metateorie lig werp op die vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer en tot in 

watter fase van die siekte dit moontlik sou wees om te kan getuig oor haarlsy 

geloof en hoop, skep die kommunikasiewetenskap as metateorie riglyne oor 

die bestuur van informasie/kennis asook kommunikasiestyle, vir 

getuienislewering oor hoop vir die hiernamaals. 

Die mens as kommunikeerder en die kommunikasiewetenskap as metateorie, 

word vervolgens bestudeer. 

3.5 	 METATEORIE VANUIT DIE KOM MUNI KASI EWETENSKAP MET 

BETREKKING TOT GETUIENISLEWERING DEUR DIE TERMINALE MIVNIGS 

LYER 

3.5.1 	 Verantwoording 

H.G. Stoker (Snyman,1983:31) aanvaar vir die wetenskap en spesifiek in hierdie 

studie die geestelike wetenskappe, 'n stel globale visies van In veld van 

ondersoek (of kontekste), wat voorstelbaar is met 'n stel konsentriese sirkels. Die 

staat (met owerheid/onderdane) sou byvoorbeeld gesien kan word binne die 
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opeenvolgende (telkens meer omvattende) kontekste van die menslike 

samelewing, van die mens-wees van die mens, van die plek en rol van die mens 

in die kosmos, van die kosmos en van die fundamentele waarhede aangaande 

God en sy verhouding tot die kosmos/mens/samelewing/staat. Dit gaan dus om 

voorwetenskaplik-aanvaarde globale visies of kontekste vir die gelowige mens 

wat hier die Groot Opdrag van God wi! uitvoer. Soos in Hoofstuk Twee as 

basisteoretiese uitgangspunt van hierdie studie reeds vasgestel en onderskryf is, 

is die Groot Opdrag van God aan Sy kinders (die Christengelowiges) om te gaan 

en die Blye Boodskap (dat verlossing van sonde op grond van die kruisdood en 

opstanding uit die dood van Sy Seun, Jesus Christus, verwerf en beskikbaar is 

vir wie dit volkome glo), te verkondig. Hierdie uitdra of verkondiging van die Blye 

Boodskap staan waarskynlik op twee bene: die mondelinge oordrag, maar ook 

die praktykgerigte uitleef ("practice what you preach") hiervan deur die mens (vgl. 

Mat. 18:19-20). 

Die mens wat God geskape het, is die handefende wese by die uitvoer van 

hierdie Groot Opdrag. Dit is daarom van kardinale belang om die uitdraer van die 

Blye Boodskap en terselfdertyd die uitvoerder van die Groot Opdrag van God, 

onder die loep te neem. Die mens en haar/sy doen en late is geheel en al 

kosmies. Dus kom hierdie Goddelike opdrag vanuit die Goddelike oorsprong van 

die kosmos binne die doenbare leefwereld van die gelowige en gehoorsame kind 

van God. Die teale konteks (ook vir die Groot Opdrag), is gestel: uit, deur en tot 

God is alfe dinge. En binne hierdie konteks is die mens 'n onselfgenoegsame 

kosmiese en deonties-onderworpe wese, wat haar/sy rentmeesterskap 

(mandator Dei) en roeping tot eer en verheerliking van God moet vervul 

(Snyman:1983:35, 37). Volgens Stoker (1976:146) is die vier fundamentele 

roepingwyses die: 

• 	 kreatuurlike heerskappy oor die natuur en sigself; 

• 	 kultuurskepping (creativity); 

• 	 sorg vir alles wat God aan haar/hom toevertrou het, en 

• 	 diens met die aanroep van God se naam (godsdiens) en in die vervulling 

van haarlsy van-God-gegewe-alomvattende roeping (religie). 

Hierdie menslike handelinge moet in hul samehang as 'n eenheid gesien word. 


Snyman (1983:15) meen verder tereg dat vir die Christen 'n "harte-beslissing" 
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("commitment") deel van haar/sy volle menswees is, en dat slegs vanuit hierdie 

wilbesluit/-oortuiging haar/sy roeping tot byvoorbeeld die uitdra van die Opdrag, 

volledig verstaan en uitgevoer kan word. Met die wil oorweeg die mens die 

moontlikhede, dade spruit daaruit voort (soos hierbo reeds aangedui by die uitdra 

en uitleef van die Groot Opdrag), sy/hy bepaal ook moontlike gevolge daarvan en 

oorweeg dit aan die hand van norme. Die siening van menstake (ook vir die 

oordra, uitleef en inkleding van die Groot Opdrag) is van diepgaande betekenis 

vir die uitbou van 'n Christelike perspektief op die Kommunikasiewetenskap 

(Snyman, 1983:41,43). 

Daarom moet die mens as kommunikeerder en rentmeester van die Groot 

Opdrag daaroor heers, die akker voorberei vir die saai van hierdie saad en dus 

vrugbare grond verseker. Sy/hy moet sorg vir die moontlikhede tot ontplooiing 

daarvan, vir die welsyn van die toehoorders en ook terselfdertyd in diens van 

God en die skepping staan. Die ontiese belangeverhouding wat alles in die 

skepping tot mekaar het, is deur God bepaal: die mens is as heerser geskep en 

verantwoordelik gestel om te skep, te (ver)-sorg en te dien (Genesis 1). En in 

hierdie wydste sin is die uitdra van die Groot Opdrag om sorgend en hande/end 

te kommunikeer. 

Voorts word die kommunikasiewetenskap as metateorie bestudeer. 

3.S.2 Die kommunikasiewetenskap as metateorie 

3.S.2.1Inleiding tot die kommunikasiewetenskap 

Uoyd et al (1997:17) en Huebsch (1990:3, 9 e.v.) stem saam dat 'any study of 

human activity must touch on communiction processes in one form or another', 

omdat aile lewende wesens kommunikeer. Want sonder kommunikasie is 

gesonde gemeenskaplewe onmoontlik: inligting word s6 oorgedra en begrip word 

bevorder. Die uiting van gedagtes na aanleiding van inligting wat oorgedra word, 

word moontlik gemaak deur die gebruik van simbole (byvoorbeeld taal/skrif) en 

ander hulpmiddels (byvoorbeeld gebare/geluide/uitdrukkings). Hierdie 

kommunikasieproses bring mense nader aan mekaar deurdat betekenis en 

begrip tussen hulle vestig. Gedeelde betekenis tussen die sender en die 

ontvanger word vergemaklik deur die verband wat die samelewing hiervoor 

voorsien. Die samelewing Ie verder die reels neer waardeur die kommunikasie 

beheer word (Frost et a/., 1993:9, 91). 
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Kommunikasie as proses vind altyd tussen twee of meer persone plaas, naamlik 

die sender(s) en ontvanger(s). Die sender(s) inisieer die kommunikasieproses 

deur die boodskap in die vorm van inligting oor dra, te vermaak of die 

handelwyse/gedrag/denkpatroon van die ontvanger(s) te be"invloed. Die 

ontvanger(s) ontvang die boodskap(pe), interpreteer dit en reageer (moontlik) 

daarop. Vir die kommunikasie- en die interpretasieproses is die sender(s) en 

ontvanger(s) afhanklik en maak staat op hul eie aangebore en verworwe 

ervarings, motiewe, waardes, kultuur, karaktereienskappe, vrese, emosies en 

verwysingraamwerke. Hierdie stel instellings word die filters in die 

kommunikasiewetenskap genoem en kan die sender(s) en ontvanger(s) positief 

of negatief beYnvloed. Naas filters, moet die sender(s) en ontvanger(s) die vlakke 

van kommunikasie verstaan en begryp. Louw (1993:100-101) identifiseer vyf 

vlakke: 

• neutrale kontak (die onderwerp van kommunikasie is dinge); 

• inligtingkontak (inligting word beredeneer); 

• standpuntkontak (eie menings word gelug); 

• dieptekontak (die ander persoon is die onderwerp); en 

• beoordelende kontak (kritiek). 

Oit wi! dus voorkom asof hoop-getuienis van die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer ten minste op die kommunikasievlakke van inligting-, standpunt- en 

dieptekontak sal fokus. Dit is van uiterste belang dat die gelowige sender, maar 

ook as ontvanger van boodskappe/reaksies van toehoorders,. deeglik kennis 

neem van die proses van kommunikasie tussen mense. Sy/hy moet doelbewus 

ingestel wees op die wisselwerking tussen sender(s) en ontvanger(s), hetsy as 

individu of as groep, wanneer getuienis as kommunikasieproses ingespan word. 

'n Oorsig oor huidige tendense in die kommunikasiewetenskap as metateorie vir 

hierdie studie, kom nou aan die beurt. 

3.5.2.2 Oorsig oor huidige tendense in die kommunikasiewetenskap 

3.5.2.2.1 Inleiding tot die informasie/kennis- en kreatiwiteit-era 

Voigens Naisbitt en Aburdene in Re-inventing the corporation, geld die voigende 

stelling in moderne kommunikasie: "In the information era, however, the strategic 

resource is information, knowledge and creativity" (Puth, 1994:25). Die mens as 
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handelende, heersende, sorgende en dienende wese voor God, en in 

gehoorsaamheid en uitvoering van die Groot Opdrag, sal dus wys wees en durf 

nie anders as om kommunikasie as wetenskap te bestudeer en van die huidige 

tendense in die wereld en haarlsy gemeenskap kennis te neem en toe te pas nie. 

'n Paar algemene wenke ten opsigte van die bestuur van hierdie informasie en 

die kommunikasie daatvan, sluit die volgende in: 

• 	 basiese en eenvoudige fundamentele begrippe; 

• 	 kollektiewe interafhanklikheid, veral in die Afrika-konteks; 

• 	 leierskap en die ontwikkeling en opleiding van nuwe leiers; 

• 	 nie-amptelike mag en invloed; en 

• 	 dinamiese netwerke. 

In terme van mens-georienteerdheid ten opsigte van die bestuur van inligting (en 

in konteks hier die kommunikeer van die siekte-profiel van MIVNIGS en die 

sosiale omstandighede waarin dit voorkom en mee gepaardgaan), is begrip van 

die volgende bestuurmetode van kennis vir die indiwidu, ook vir die uitvoerder 

van die Groot Opdrag, van die allergrootste belang: 

• 	 selfbestuur; 

• 	 verbintenis tot die doelwit (van die getuienis oor hoop
\ 

byvoorbeeld); 

• 	 bevoegheid (om die getuienis te kan lewer en te fokus op die 

boodskap van hoop en tr~~s vir die ewige lewe); en 

• 	 moed en durf (Puth, 1994:30). 

Dit is verder baie noodsaaklik dat 'n klimaat hiervoor geskep word deur die rol 

van die leier(s) te re-definieer en vir die indiwidu volger-vaardighede aan te leer. 

Verder sou die vofgende rigfyne nut inhou vir die feier of vofger wat gaan 

getuienis gee: 

• 	 'n kreatiewe en positiewe ingesteldheid; 

• 	 funksionele geloofw'aardigheid; 

• 	 gestroomlynde persoonlike en gemeenskaplike doelwitte; 

• 	 verantwoordelike beplanning en optrede; en 
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• 	 gereelde afwisseling en wisselwerking tussen leier- en volger-rol 

(Puth, 1994:32). 

Met al hierdie kennis kan die kommunikeerder of getuienisdraer, toegerus en 

verantwoordelik, haarlsy heerser-, skepper-, sorger- en diener-Groot Opdrag 

uitvoer en bestuur. Benewens die bestuur van hierdie kennis, is daar 'n 

verskeidenheid kommunikasiestyle waarop die kommunfkeerder (of getuie) beslis 

moet let en van moet kennisdra, vir haarlsy besondere taak. Oft geld nie net die 

oordra van die kommunikasie nie, maar ook vir die uitleef van die 

boodskap/getuienis, waarby nie-verbale kommunikasie inbegrepe is. 

3.5.2.2.2 Kommunikasiestyle 

3.5.2.2.2.1 Orientering ten opsigte van die kommunikeerder se styl 

Oit is uiters belangrik om in enige kommunikasiegeleentheid die invloed van die 

selfbeeld (as filter) van die kommunikeerder (sender/ontvanger) te begryp. Oit is 

kompleks en altyd-veranderend as gevolg van gevoelens, persoonlike 

verhoudings, belangstellings en die omgewing. Impulse en oorgange in die lewe 

vestig by elke mens indrukke. Hierdie indrukke moet in werkbare kennis verander 

word sodat die selfbeeld telkens versterk word. Van verdere belang is 

selfontdekking: die begrip en beheer van aangeleerde gedrag om effektiewe 

kommunikasie aan te leer. Oiep kennis van die self om te weet wie die 

kommunikeerder as mens is, maar ook wie sy/hy wens om wees en wie sy/hy 

wi! wees vir ander om te leer ken, is deel vah die selfkonsep. Boonop is self

openbaarmaking (veral in 'n groep) belangrik, sodat die kommuni

keerder/fasiliteerder almal as individue kan betrek. Hierdie individuele deelname 

is veral in die huidige post-modernistiese era van kritieke be lang (Puth, 1994:60

68). Oie kennis in totaal is belangrik, meer nog omdat die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer as gelowige besig sal wees om die Groot Opdrag as 

kommunikeerder/getuie oor haarlsy hoop vir die Ewige Lewe uit te dra. 'n Ander 

baie belangrike faktor vir die kommunikeerder/getuie is om die groot voorbeeld 

van Jesus Christus as die Leermeester, in terme ook van Sy luistervaardighede, 

aan te leer en toe te pas. 
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3.5.2.2.2.2 Die belangrikheid van luister 

Effektiewe luister blyk uit kennis, begrip en toepassing van die soorle luister. die 

interpretatiewe ondersteunende -, uitvraende aanmoedigende 

begriptonende - en empatiese luister. Hindernisse in die weg van 'n 

begriptonende luisteraar C"n goeie oor verleen") is vooropgestelde idees, meer 

weet as die spreker, bekommerd-wees oor iets anders (byvoorbeeld tyd), moeg 

en 	fisiek ongemaklik voel, oorywerig wees vir eie idees, 'n vreemde aksent 

gebruik, hoes en nies deur die spreker, In stadige manier van praat en nie goeie 

gebruik van woordkeuse, eksterne faktore en onderbreking tydens 'n 

kommunikasiegeleentheid. Riglyne vir effektiewe luister is empatie (vir die ander 

persoon se idees/standpunte), erkenning van eie en ander se vooroordele, 

oorweging van elke stand punt met In oop gemoed, soeke na die area van 

gedeelde belang, weerstaning van en beheer van onderbrekings, aanleer van 

konsentrasie, om krities te wees, beoefening van geduld, om te luister na idees, 

vrae te vra, kapitalisering op dinkspoed, om te probeer verstaan en laastens die 

inoefen van luistervaardighede (Puth, 1994:61-69). Indien hierdie vaardighede 

aangeleer en die belangrikheid van luister ten volle begryp en toegepas word, 

veral by die lewering van getuienis oor hoop wat in hierdie studie nagevors word, 

bied die kommukasiewetenskap In grondige bydrae as metateorie met betrekking 

tot riglyne vir die kommunikeerder/getuie van die hoop. 


Daar is verder nie-verbale kommunikasiestyle wat aandag verdien. 


3.5.2.2.2.3 Nie-verbale kommunikasiestyle 

Kommunikasie vind gelyktydig op twee onderskeie dimensies plaas. Die inhoud

dimensie handel oor dit waarna die boodskap verwys en die konteks-dimensie 

bring begrip hiervan. Die metakommunikatiewe dimensie word voorsien deur die 

nie-verba/e leidrade van kommunikasie en dit kwalifiseer die boodskap. Elke 

uitdrukking en beweging dra by tot inligting wat onontbeerlik is om ander te help 

om In persoon se intensies en bedoelings te begryp. Hieronder kan die volgende 

nie-verbale kommunikasiestyle onderskei word: 

• 	 Para-taaI - die gesproke woord is nooit neutraal nie en word gekwalifiseer 

deur die stemtoon, beklemtoning, pouses in die kommunikasie, die spoed 

waarteen die boodskap gekommunikeer word, die volume en die toonhoogte. 
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Die para-taaI ondersteun die betekenis van die sin en vergesel die woorde 

(Puth, 1994:70). 

• Gebare - Puth (1994:71) dui verder aan dat dit moontlik die eerste vorm van 

kommunikasie by mense is, omdat dit selfs nog meer basies is as gesproke 

taal is. Aile kulture het 'n stelsel van gebare wat betekenisdraend is. Dit kan 

die gesproke taal vergesel of aileen gebruik word om 'n spesifieke boodskap 

oor te dra (selfs 'n baba se kommunikasie met gebare dra betekenis). 

• Gesiguitdrukkings of liggaambeweging - In kommunikeerder is seide 

immobiel of uitdrukkingloos terwyl kommunikasie plaasvind. Gesig en 

liggaam beweeg en kommunikeer baie ten opsigte van gevoelens, emosies 

en reaksies. Soms is hierdie bewegings intensioneel en bewustelik en ander 

kere nie-intensioneel, aangesien dit so deel van 'n persoon se persoonlikheid 

weerspieel. 

• Onderwerp-taal - die betekenis van en waarde aan opjekte waarmee 'n 

persoon sigself omring: klere, juwele, fisieke voorkoms, haarstyl, 

verbruikergoedere. Dit kan egter stereotipeer of wan-ge"interpreteer word en 

behoort slegs as 'n riglyn te dien. 

• Taktiele kommunikasie babas begin kommunikeer deur aanraking en leer 

die omgewing hierdeur verken. Hierdie kommunikasie kan byvoorbeeld lang, 

gesproke kommunikasie vervang, dra 'n reeks gevoelens oor en is uiters 

kragtig. Dit verdien daarop te let dat taktiele kommunikasie, soos in aile ander 

gevalle, positiewe of negatiewe uitwerking en boodskappe kan oordra. 

• Tyd - word op interpersoonlike vlak gekommunikeer en word 'n objek waarby 

bygevoeg, weggeneem en kosbaarheid gemeet kan word. 

• Ruimte - kulturele patrone bepaal soms hierde persoonlike spasie waarbinne 

elke persoon gemaklik kan kommunikeer. Hierdie persoonlike afstand (die 

sogenaamde sosiale "blasie" rondom 'n persoon) reel sosiale verhoudings: 

intieme sosiale en openbare afstand. Meubelrangskikking, 

konferensiekamers se ontwerp en hoeveelheid-mense-tot-spasie-relasie vir 'n 

vergadering, be"invloed die kommunikasieproses, meen Puth (1994:72). 
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3.5.2.2.2.4 'n Model van kommunikasiewaarde-orientasie 

Die vooropgestelde kommunikasiewaarde-orientasie van elke persoon beYnvloed 

die kommunikasiestyl. Daar moet op die volgende orientasie gelet word en 'n 

verskuiwing hierbinne vind wei plaas: 

• 	 Aksie-waarde - persone wil aksie sien, dinge gedoen kry, probleme oplos 

en verbeterings bewerkstellig. Hulle is gewoonlik pragmaties, op die punt 

af en soms ongeduldig. Hulle het baie idees en verander dit dikwels, 

praat oor resultate, doelstellings, optrede en hulle verlaat hulle op vorige 

ondervinding. 

• 	 Proses-waarde - hierdie persone hou van feite, organiseer, strukture en 

strategiee. Hulle is sistematies, logies, onemosioneel, versigtig en 

geduldig. Hulle verkies prosedure en beplanning en praat oor beheer, 

toetsings, analisering en waarneming. Hulle dring aan op bewyse. 

• 	 Mens-waarde - fokus op sosiale prosesse, interaksie, kommunikasie, 

spanwerk, sosiale sisteme en motivering. Hulle praat oor behoeftes, 

gevoelens, begrip en samewerking. Hulle is spontaan, empaties, warm en 

soms emosioneel. Hulle neem goed waar en is sensitief. Die terminale 

MIVNIGS Iyer se getuienislewering sal waarskynlik in hierdie mens

waarde-kategorie van kommunikasie die beste vertolk kan word. 

3.5.3 	 Opsomming van die invloed van die kommunikasiewetenskap as 

metateorie 

Die mens wat God geskape het, is die handelende wese by die uitvoer van die 

Groot Opdrag. Dit gaan hier om voorwetenskaplik-aanvaarde globale visies of 

kontekste vir die gelowige terminale MIVNIGS Iyer as mens wat hoop-getuienis 

wil lewer en die Groot Opdrag van God wil kommunikeer. Praktiese teologie as 

kommunikatiewe handelingteorie wil die teorie en die praxis bestudeer, en 

hiertoe steun dit grootliks op die navorsing van die kommunikasiewetenskap. 

Kommunikasie is 'n proses en word ge"lnisieer deur die sender(s) wat die 

boodskap op verskeie maniere en met sekere filters, vlakke, dimensies, style en 

intensies aan die sender(s) kommunikeer. Vir effektiewe kommunikasie moet die 
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belangrikheid van luister en luistervaardighede, en selfs 


faktore daarop het, in ag geneem te word. 


3.5.4 	 Siotopmerking 

Bogemelde perspektiewe vanuit die kommunikasiewetenskap op die 

kommunikeerder as sender of ontvanger van die boodskap, kommunikasiestyle, 

die belangrikheid van luister en selfs die invloed wat nie-verbale faktore op 

effektiewe kommunikasie het, behoort nou aanduibare riglyne vir die terminale 

MIVNIGS Iyer as getuie oor hoop, daar te ste!. Hieruit kan 'n haalbare en sinvolle 

praktykteorie o ntwerp , ook met ondersteunende navorsing vanuit ander 

metateoretiese hulpwetenskappe. Oit ondersteun dus die basisteorie in die 

praktyk. Interdissiplinere verhoudinge met ander geesteswetenskappe verbreed 

hierdie perspektiewe en saam moet dit uitgebou word om nuwe teoriee te 

genereer en te toets. 

Oit lei gevolglik daartoe om perspektief op die mens as kommunikeerder van die 

getuienis, se psige vanuit die Psigologie as metateorie na te vors. 

3.6. 	 METATEORIE VANUIT DIE PSIGOLOGIESE WETENSKAP MET 

BETREKKING TOT GETUIENISLEWERING DEUR DIE TERMINALE MIVNIGS 

LYER 

3.6.1 	 Verantwoording 

As uitgangspunt vir hierdie studie word die waarheid van die Skrif geneem, 

naamlik dat die vrug van die HeiJige Gees (vgl. Gal. 5:22), die toerusting is 

waarmee die gelowige terminale MIVNIGS Iyer getuienis kan lewer. Oit beskryf 

die eienskappe waarmee die Heilige Gees die gelowige toerus, en is 'n 

afskaduwing van die Gees se eienskappe in die gelowige se mens-wees as 

beeld van God. En met hierdie eienskappe straal die getuie selfversekerdheid uit 

in terme van die Groot Opdrag en Blye Boodskap. Oit dui op Iiefdevolheid, 

lankmoedigheid met siekte en pyn en ellen de, vreugde in die wete dat die hoop 

op 'n lewe hiernamaals en tot in aile ewigheid, lewend is en dat die dood oorwin 

is deur Jesus Christusse dood. Oaarom is dit nie moeilik om te getuig met 

vriendelikheid, geduld, getrouheid en goedhartigheid nie: die vrede is tot in aile 
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ewigheid met die gelowige al die dae van haar/sy aardse lewe. Hierdie kragpunte 

dien as die inspirasie vir die gelowige terminale MIVNIGS getuie, omdat dit van 

die Heilige Gees is en beskikbaar bly. Die psige van die mens is wei 

Godgegewe, maar is deur die sondeval verwring. 

Vervolgens word Psigologie as metateorie tot hierdie navorsing bestudeer. 

3.6.2 Inleiding tot die Psigologie 

Die Psigologie is 'n geweldig-omvattende wetenskap met betrekking tot die psige 

van die totale skepping. Die wetenskap hou sigself besig met die bestudering 

van die psige van die mens en dier in die skepping: die motlvering en aanlefding 

tot sekere gedrag, die gedrag self, die afvvykings daarvan en die remedies of 

regstellfngs en aanpassings om In gesonde same/ewing van individue daar te 

stel. Daarom word vir die doeleinde van hierdie studie slegs gepoog am die 

relevante perspektiewe en invloede wat sekere aspekte van die metateorie bied, 

uit te sander. Dit is die mens wat getuienis lewer am gehoor en uitvoering te gee 

aan die Groot Opdrag van God aan aile gelowigeso Die psige van hierdie 

kommunikeerder sowel as van die toehoorder van die getuienis/ontvanger van 

die boodskap, is hier ter sprakeo Die kennis ten opsigte van die mediese teorie 

rakende die terminale siekte MIVNIGS, die kommunikasiewetenskap as 

oordragmedium vir die getuienis deur die mens, en beslis oak die kennis met 

betrekking tot die psige van die sender en ontvanger van die Blye Boodskap, is 

metateoriee waarvan deeglik kennisgeneem moet word vir doeleinde van hierdie 

studie. 

'n Nuwer wetenskaplike studieveld in die Psigologie is die teorie dat daar nie 

slegs na liggaamlike/geestelike gesondheid verwys kan word by die blote 

afvvesigheid van Iiggaamlike/geestelike siektes nieo Hierdie teorie word reeds vir 

'n aantal jare sedert 1998 empiries ondersoek en heet die Positiewe Psigologieo 

Hierdie nuwe dimensie van PSigologie ondersoek die kragte, eienskappe en 

vaardighede wat individue en gemeenskappe in staatstel om te gedy. Dr MoE.P. 

Seligman, hoogleraar in Psigologie aan die Universiteit van Pennsylvania in die 

Verenigde State van Amerika, is die vader van hierdie nuwe studieveld (Wallis, 

2005). 
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3.6.3 'n Nuwe studieveld in die Psigologie: die Positiewe Psigologie 

Die studieveld van die Positiewe Psigologie is die verskeidenheid en 

implementering van bronne en moontlikhede vir innerlike krag, persoonlike 

karaktereienskappe (die sogenaamde "signature strengths"), geleenthede en 

moontlikhede vir groei, gesondheid/geluklbehae asook die inv/oed van positiewe 

ervarings en versterking van hoop as gevolg daarvan, vir die individu. Hierby kan 

die invloed van optimisme en altruTsme of onbaatsugtigheid/selfontdaning, 

deelneming en moed as eienskappe van positief-menswees gevoeg word. Die 

wetenskap poog om kennis in te win, te ontdek, te kodifiseer en om daarmee 'n 

ge'integreerde paradigma van instrumente, tegnologie en tegnieke vir praktiese 

integrasie van teorie en praktyk daar te stel. Die doel hiervan is dan 

optima/isering van mens/ike psige en sosiafe funksionering, imp/em entering van 

tegnieke, gesondheid, b/ydskap en ge/uk vir die mens. 

Karaktereienskappe wat in 'n studie deur die Virtues in Action Institute in die 

Verenigde State van Amerika onderneem, die mees algemene geblyk het, was 

weetgierigheid, liefde, billikheidlregverdigheid, standpuntinname en bree visie, 

asook goedgunstigheid/barmhartigheid of "kindness" (Mayerson, 2008; Dean, 

2009). Ander karaktereienskappe waarop toegespits word in die Positiewe 

Psigologie, is kreatiwiteit, toerusting vir die /ewe, wysheid, moed, vo/harding, 

integriteit, onbaatsugtigheid, /ewenskragtigheid en spiritualiteit. Lyubomirsky stel 

in 'n studie dat vyf dade van barmhartigheid per dag/week, 'n positiewe en 

gelukkige lewe kan begin genereer (Lyobimirsky e.a., 2004). Dit is in teenstelling 

met die letterlik duisende psigologiese studies wat reeds onderneem is oor 

negatiewe gedrag en eienskappe, hoe om daarteenoor op te tree en hoe en waar 

die negatiwiteit of gedragsafwykinge moontlik sou ontstaan het. Die positiewe 

visie van die Positiewe Psig%gie, Psigoneuro-immunologie, Antroplogie, l\leuro

biologie, Fisi%gie en Opvoedkunde wil na 'n spesifieke doel beweeg: 'n 

broeikas vir omgee, b/ydskap, ge/uk en mededee/saamheid. Die navorsingvraag 

hier sou dan kon wees: "Hoe ver kan daar gevorder word met hierdie positiewe 

benadering tot gedrag en reaksie? Kan woede, depressie, angs en so meer 

beheer of genees word of kan die impak van intervensie versterk word deur die 

positiewe benadering hiertoe?" (Lyobimirsky e.a., 2004). 

Hierdie persoonlikheid-eienskappe kry weliswaar eers ware betekenis en ins lag 

indien dit 'n direkte uitvloeisel en inwerking vantlit die gelowige se 
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geloofoortuigings is. Dit is slegs vanuit hierdie diepe geloof en gehoorsaamheid 

aan die Groot Opdrag van die Groot Leermeester, waarmee hoop-getuienis deur 

die terminale MIVNIGS Iyer gelewer kan word. 

Die belangrikheid van die invloed van die Positiewe Psigologie as metateorie op 

die lewering van getuienis kom nou aan die beurt. 

3.6.4 	 Die invloed van die Positiewe Psigologie as metateorie op die lewering van 

getuienis deur die gelowige terminale MIVNIGS Iyer 

Daar moet baie duidelik gelet word op die basisteoretiese verskil tussen 

"signature strengths" soos in die Positiewe Psigologie onderskei word, en die 

vrug van die Heilige Gees (vgl. 6.1 hierbo). Die oorsprong daarvan en inspirasie 

daartoe word uit verskillende perspektiewe benader. Een van hierdie 

perspektiewe word weerspieel in In studie wat Gallup in die Verenigde State van 

Amerika onderneem het ten opsigte van hoe belangrik Amerikaners godsdiens in 

hul lewens ago Vyf en vyftig persent van die persone wat aan die studie 

deelgeneem het, het aangedui dat hulle godsdiens as uiters belangrik ago Hierin 

word die teorie van die Positiewe Psigologie gesteun. Die sterk 

karaktereienskappe ("signature strengths") wat die kommunikeerder 

besitlaanleer/toepas, word aangewend om geluk entevredenheid ("happiness") 

te versterk (Gallup, 2005). Spiritualiteit is steeds 'n relatiewe begrip, tensy dit 

spesifiek gedefinieer word deur in hierdie geval, die getuie wat hoop wil oordra 

aan hoorders. Die spirituele instelling van die getuie sal dus die wat en hoe van 

die hoop-getuienis bepaal. Die invloed van die Positiewe Psigologie word 

hiermee herken/erken as 'n nuwe studieveld/metateorie met nuwe insigte en 

perspektiewe vir hoop-getuienis deur die gelowige MIVNIGS Iyer. Daar kan met 

gesag gestel word dat empiries reeds bevind is dat indien 'n persoon positief 

ingestel is, sy/hy haar-/homself as 'n gelukkiger ("happier") mens kan orienteer. 

Daar kan dus ook afgelei word dat die persone wat met hierdie tevrede mens te 

doen het, ook in 'n gelukkiger omgewing begin beweeg. 

Hierteenoor moet onomwonde gestel word dat die gelowige, indien sy/hy God in 

aile opregtheid en gehoorsaamheid dien, die vrug van die Hel/ige Gees sal 

openbaar. Die getuienis wat so 'n gelowige oor hoop op die ewige lewe 

verkondig, sal van God kom en vol van Waarheid wees. Indien hierdie gelowige 

'n terminale MIVNIGS Iyer is, sal die visie op haarlsy huidige Iyding, siekte en 

onafwendbare dood, in dieselfde paradigma kan geskied. Die verkondiging van 
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hoop op In lewe wat nie aan tyd, siekte, Iyding en dood onderworpe sal wees nie, 

en in aile ewigheid in die teenwoordigheid van die Heilige God van hemel en 

aarde sal wees, behoort dan as uitvloeisel van die vrug van die Heilige Gees 

gesien te word. En dit is die motivering vir die lewering van die kragtige getuienis 

oor hoop: die Heilige Gees self wat met hierdie kragtige karaktertrekke as vrug 

van die Gees, saam getuig. 

3.6.5 Opsomming van die invloed van die Psigologie as metateorie 

Die Psigologie en veral die nuwe studieveld van die Positiewe Psigologie, bied 

insiggewende perspektiewe op die psige van die mens as kommunikeerder/toe

hoorder van getuienis. Die positiewe visie van die Positiewe Psigologie en ander 

wetenskappe wil na "n spesifieke doel beweeg: In broeikas vir omgee, blydskap, 

geluk en mededeelsaamheid. Die gelowige kan die sogenaamde "signature 

strengths" inspan by getuienislewering. Hierdie persoonlike karaktereienskappe 

kan terugherlei word na die vrug van die Heilige waarvan Galasiers 5, en 

na die liefde waarvan I Korintiers 13, melding maak. Vir die gelowige MIVNIGS 

Iyer is dit die gawes waarmee die Here haar/hom toerus, en tot almal se 

beskikking is, om die Groot Opdrag te gaan uitvoer: liefde, vriendelikheid, vrede, 

vreugde, goedhartigheid, lankmoedigheid, geduld, nederigheid en 

selfbeheersing. 'n Prakties-uitvoerbare teorie kan ontwerp word, met 

ondersteunende navorsing vanuit die Psigolgie as metateoretiese 

hulpwetenskappe om die basisteorie in die praktyk te rugsteun. 

3.6.6 Siotopmerking • 

Baie insiggewende perspektiewe vanuit die Psigologie en spesifiek die Positiewe 

Psigologie, bied nuwe visie ten opsigte van die psige van ook (terminale) 

MIVNIGS Iyer. As kommunikeerder van haarlsy hoop-getuienis, funksioneer 

hierdie mens fisiek, geestelik maar ook psigies. Ten spyte van siekte, pyn, Iyding 

en In warboel van emosies, kan die vrug van vervulling met die Heilige Gees 'n 

defnitiewe verskil in gedrag meebring. Dit verskil van die "signature strengths" 

deurdat dit Geesge'inspireerd is: liefde, vriendelikheid, vrede, vreugde, 

goedhartigheid, lankmoedigheid, geduld, nederigheid en selfbeheersing. Die 

implementering hiervan kan in die algemeen In positiewer ingesteldheid teenoor 
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die gestigmatiseerde siekte en die gevolge daarvan, meebring. Dit behoort 

verdere aanduibare riglyne vir die terminale MIVNIGS Iyer as getuie oor hoop, 

daar te stel. Hieruit kan 'n haalbare en sinvolle praktykteorie ontwerp, ook met 

ondersteunende navorsing vanuit die Positiewe Psigolgie. Dit ondersteun ook die 

basisteorie dat daar positief na siekte en Iyding gekyk moet word. 

Die verdieping vir die gelowige se hoop kom egter by haarlsy enigste troos in 

lewe en sterwe, naamlik om aan Jesus Christus te behoort (Heidelbergse 

Kategismus Vraag 1). 

3.7 	 FINALE METATEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE MEDIESE -, 

KOMMUNIKATIEWE EN PSIGOLOGIESE LEEFWeRELD VAN DIE 

GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYER WAT OOR HAARISY HOOP WIL 

GETUIG 

MIVNIGS is 'n pandemiese terminale siekte van die huidige tyd en be'lnvloed 

individue/gemeenskappe regoor die wereld ten diepste in byna aile sfere van die 

lewe. Die mediese wetenskap is kan reeds vasstel watter virus en -stringe die 

siekte veroorsaak en hoe dit oorgedra word. Die voorkoming van oordraging van 

die MIV is essensieel aangesiendaar tot op hede nie 'n kuur gevind kon word vir 

MIVNIGS nie. Dit is 'n stigmatiserende siekte wat, soos melaatsheid wat in 

Hoofstuk Twee van hierdie studie bestudeer is, oneindige hartseer in individue 

en gemeenskappe indra. Effektiewe gesondheidbestuur op aile vlakke is uiters 

noodsaaklik om hierdie pandemie wereldwyd te bestuur en te beheer. Waar.die 

mediese wetenskap lig werp op die vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer en 

tot in waUer fase van die siekte dit moontlik sou wees om te kan getuig oor 

h<?-arlsy geloof en hoop, skep die Kommunikasiewetenskap as metateorie riglyne 

oor die proses van kommunikasie (sender/boodskap/ontvanger) deur die mens 

as getuie. Die bestuur van informasie/kennis asook kennis van 

kommunikasiestyle vir getuienislewering oor hoop vir die hiernamaals, is van 

wesenlike belang. Die belangrikheid van luister en selfs die invloed wat nie

verbale faktore op effektiewe kommunikasie het, behoort aanduibare riglyne vir 

die terminale MIVNIGS Iyer as getuie oor hoop, daar te stel. Baie insiggewende 

perspektiewe vanuit die Psigologie en spesifiek die Positiewe Psigologie, bied 

nuwe visie ten opsigte van die psige van die terminale MIVNIGS Iyer. As 

kommunikeerder van haarlsy hoop-getuienis, funksioneer hierdie mens fisiek, 

geestelik maar ook psigies. Ten spyte van siekte, pyn, Iyding en 'n warboel van 
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emosies, kan die vrug van vervulling met die Heilige 'n defnitiewe verskil in 

gedrag meebring. Dit verskil van die "signature strengths" deurdat dit 

Geesge'I'nspireerd is: liefde, vriendelikheid, vrede, vreugde, goedhartigheid, 

lankmoedigheid, geduld, nederigheid en selfbeheersing. Die implementering 

hiervan kan in die algemeen 'n positiewer ingesteldheid teenoor die 

gestigmatiseerde siekte en die gevolge daarvan, meebring. Die verdieping vir die 

gelowige se hoop kom egter by haarlsy enigste troos in [ewe en sterwe, naam[ik 

om aan Jesus Christus te behoort (Heidelbergse Kategismus Vraag 1). 

In die volgende hoofstuk word 'n empiriese ondersoek geloods na die 

omstandighede en ervaring rondom die gestigmatiseerde, terminale siekte 

MIVNIGS, asook na die pyn, Iyding en smart van die verloop van die siekte. Die 

impak wat die gevolglike dood meebring, word ook nagevors. 
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HOOFSTUK4 

'N KWALITATIEWE EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE MEDIESE - EN SOS/ALE 

OMSTANDIGHEDE VAN TERMINALE MIVNIGS LYERS EN HUL VERSORGERS 

TEN EINDE RIGL YNE VIR HOOP-GETUIENIS TE BEPAAL 

4.1 VERANTWOORDING 

In die vorige hoofstuk van hierdie studie is klem gele op perspektiewe vanuit die 

metateoriee met betrekking tot die mediese -, sosiale -, psigiese en 

kommunikatiewe omstandighede van die gelowige MIVNIGS Iyer as mens. 

Hoofstuk Twee konsentreer op die basisteorie, wat as 'n vakgerigte teorie binne 

'n spesifieke yak ontwikkel word vir die doeleindes van die yak. Dit Ie in Iyn met 

die metateorie en bied prakties-teologiese vertrekpunte (De Klerk en LetSosa, 

2007:ongepubliseer). Hierdie teorie uit die Woord van God oor siekte, pyn, Iyding 

en dood word dan as basis (deur die mens as handelende wese) aangewend om 

die leefwereld van die gelowige MIVNIGS Iyer as getuie oor die ewige hoop, 

praktyk toe te bring. So voer die gelowige mens die Groot Opdrag van haarlsy 

Opdraggewer uit. Pieterse (1990:29) meen dat die lewens- en 

wereldbeskouinglreformatoriese Christelike geloof orienterend funksioneer en 

daarom moet die navorser haarlsy voorveronderstellings bekendmaak. Hier kan 

"'n besliste transendente orientasie ingesluit (word) by die ondersoek na 

dinamiese ontmoetingsgebeure tussen God en mens " (sic) (De Klerk en 

LetSosa, 2007:ongepubliseerd). 

Om gewig en balans aan die teorie te verleen, is dit vervolgens nodig om 'n 

empiriese ondersoek te doen na die sosiale en mediese omstandighede en 

ervaringe van die gelowige MIVNIGS Iyer rondom die gestigmatiseerde 

terminale siekte, asook na die pyn, Iyding en smart binne die verloop van die 

siekte. Die impak wat die gevolglike dood van die terminale gelowige MIVNIGS 

Iyer vir die naasbestaandes en versorgers meebring, word ook nagevors. In 

konteks lei die vraag na die sin van siekte, Iyding en dood gedurende die aardse 

bestaan, die gelowige na haarlsy getuienis van hoop op die ewige lewe en 

verlossing van hierdie aardse ellende. Die oorkoepelende navorsingvraag in die 

studie, naamlik Hoe die termina/e MIVN/GS /yer toegerus kan word om 

kerugmaties, koinoniaa/, diakoniaaf en liturgies effektief oor die Christelike hoop 
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wat in haarlhom leef: te getuig, is die hooffokus van die empiriese ondersoek in 

hierdie hoofstuk. 

4.2 INLEIDING 

Die doe/wit van hierdie hoofstuk is om in 'n kwalitatiewe studie empiries vas te 

stel hoe die sosiale omstandighede en mediese toestand van die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer haarlsy vermoe om oor die hoop te getuig, beYnvloed. 

Die MIVNIGS Iyer se begrip van gevolglike dood, visie vir die ewige lewe en 

hoop wat daaruit spruit, sal nagevors word. Hieruit voortvloeiend sal na riglyne 

gesoek word om die terminale MIVNIGS Iyer toe te rus om kerugmaties, 

koinoniaal, diakoniaal en liturgies effektief oor die Christelike hoop te getuig. Die 

hipotese is dat die gelowige terminale MIVNIGS Iyer waarskynlik tot in die vierde 

fase van 'n volskaalse MIVNIGS-profiel, medies-gesproke daartoe in staat is om 

getuienis oor haarl sy hoop te gee. Vanuit hierdie verantwoording en inleiding tot 

die kwalitatiewe empiriese stL!die, word die navorsingontwerp en metodologie 

van nader beskou. 

4.3 NAVORSINGONTWERP EN METODOLOGIE 

4.3.1 Empiriese vertrekpunte 

4.3.1.1 Inleiding 

Heitink (1999:221) dui aan dat die Griekse oorsprong van die woord "empirie" 

(empiricism) eintlik emperia is, en as sodanig "ervaring" (of ondervinding) 

beteken. Empiriese navorsing is 'n sikliese proses van ervaring binne 'n gegewe 

situasie, waartussen waarneming, ondervinding (probeer/induksie), afleiding 

(deduksie) en evaluering onderskei word. Hierdie term impliseer dus die 

empiriese bestudering van die inwerking van die omgewing op die mens en vise 

versa, asook die ondersoek of die omgewing wei deur die mens se optrede 

verander is. Aile ondersoeke begin met 'n teorie waarmee die werklikheid krities 

en evaluerend ondersoek word. Daarom meen Heyns en Pieterse (1990:75 e.v.) 

dat teologiese teoriee en empiriese navorsing saamhoort en nie afsonderlik 

beoefen kan word, veral ten opsigte van die Praktiese Teologie nie. 

Laasgenoemde is 'n handelingteorie, en die basisteorie (ten opsigte van 

interaksie) hiervan is die dialogiese kommunikasieteorie, wat dan deur empiriese 

navorsing ondersteun word. Empiriese navorsing binne die teologie kan onder 

meer volgens die volgende drie metodologiese wyses beoefen word: 
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• litirer-krities (beskrywend) 

• sistematies-krities (ondersoekend/beskywend/toetsend) 

• histories-krities (histories-beskrywend) 

Dit blyk dat die post-modernistiese mens in terme van haarlsy huidige geloof

ervaring groat nadruk Ie op die hermeneutiese begrip van teks en konteks. 

Hiervan kan afgelei word dat die empiries-kritiese navorsingmetode deur die 

Praktiese Teologie met welslae ingespan word. In ooreenstemming met 

oorspronklike menings van Augustinus, Luther en Calvyn, kan huidige Praktiese 

Teologie beskou word as 'n vakgebied met 'n kerugmatiese en heilmatige 

bedoeling. Geloof (en hoop in die konteks van die studie - EdP) moet nie slegs 

vanuit skriftelike bronne nie, maar ook in huidige verskyningvorm onder 

Christene vandag ondersoek word (De Klerk en Letsosa, 2007:ongepubliseer). 

Volgens De Wet (2006:62, 68) kan daar dus minder op spekulatiewe vrae 

(byvoorbeeld "wat"en "waarom") gefokus word en meer op hoe dit wei in praksis 

funksioneer. 

Naas die empiries-kritiese navorsingmetode, moet onderskei word tussen 

kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing, en daaropvolgend beredenering van 

die navorser se besluit am 'n kwalitatiewe empiriese studie te onderneem. 

4.3.1.2 Kwantitatiewe - versus kwalitatiewe navorsing 

4.3.1.2.1 Kwantitatiewe navorsing 

In 'n neutedop kan· kwantitatiewe navorsing opgesom word as deduktiewe 

navorsing wat die logiese positivisme (feite) as filosofiese basis het. Statistieke 

word na aanleiding van intensiteit, opeenvolging en algemeenheid gemeet en 

evalueer. Afleidings van statistiese gegewens word gemaak am die hipotese as 

korrek of nie-korrek te bewys. Hierdie rasionele metode beskou oorsaak en 

gevolg as 'n liniere proses am die algemene aard en impak van fenomene te 

verklaar. Dit is maksimaal objektief en geloofwaardig, en poog am feitlik 

waardevry te wees. Omdat hierdie navorsing van 'n afstand gedoen word, kan 

dit moeilik gekontekstualiseer word. Die tendens is eerder am te veralgemeen, 

hoewel die beplanning hiervan uiters gestruktureerd moet wees. Slegs een 

antwoord op elke vraag moet moontlik wees en daarom moet terminologie 
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duidelik wees. Daar moet ook 'n toetsgroep as kontrole wees (Janse van 

Rensburg, 2007:1-2). 

4.3.1.2.2 Kwalitatiewe navorsing 

In teensteliing met die kwantitatiewe navorsing, is kwalitatiewe navorsing ingestel 

op konteks, emosie en ondervinding en is induktief van aard. Die fokus is op 

verstaan/begrip binne konteks en die klem verskuif na die 

subjektiewe/intersubjektiewe. Hierdie metode van navorsing werk met woorde en 

die betekenis en emosies daaragter (byvoorbeeld "wat het jou gemotiveer?"), in 

plaas van statistieke. Die dieper motiewe en emosies vir sosiale en religieuse 

gedrag word nagevors. Die hermeneutiese fokus stel die navorser in staat om 

deur persoonlike kontak te interpreteer en te begryp. Kwalitatiewe navorsing is 

klient-georienteerd aangesien die deelnemer se emosies, handelinge en 

gedagtes van die grootste belang is en beskryf word (dit is dus deskriptief). Dit 

bied geleentheid vir die deelnemer om narratief (verhalend) omstandighede, 

emosies en gedrag in woorde te stel. Die intensie is nie noodwendig om enigiets 

te bewys nie en die gevolg hiervan lewer steeds waardige en geldige navorsing. 

Hierdie navorsing word op 'n veel kleiner skaal aangepak en daarom moet die 

seleksie van deelnemers met groot omsigtigheid gedoen word, soos ook die 

metodologie en dokumentering van die data (Janse van Rensburg, 2007:2). 

Slegs indien die metodologie en data verifieerbaar is, kan In ware weergawe van 

die deelnemer se emosies en respons daargestel word (Steyn en Lotter, 

2006:108). Terselfdertyd induseer die navorser die studie met kennis, 

professionele integriteit en 'n vermoe om waar te neem en te evalueer. Hierdie 

kwaliteite van die navorser verhoog die geloofwaardigheid van die studie. Daar is 

verskillende metodes waarvan gebruikgemaak kan word, naamlik observasie, 

persoonlike dokumente, biografiee, gestruktureerde en ongestruktureerde 

gesprekke of deelnemende (narratiewe) aksie-navorsing (Janse van Rensburg, 

2007:2-3). 

Hieruit blyk dit dat kwalitatiewe navorsing· in die studieveld van die Praktiese 

Teologie waarskynlik die beste navorsingresultate sal lewer en vervolgens word 

die keuse van die navorser hiertoe, beredeneer. 
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4.3.1.3 Keuse vir hierdie studie: empiriese navorsing met behulp van 'n 

kwalitatiewe ondersoek 

Die doe/wit is om vas te stel hoe die sosiale omstandighede en mediese toestand 

van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer haarlsy vermoe om oor die hoop te 

getuig, be·(nvloed. Die MIVNIGS Iyer se begrip van gevolglike dood, visie vir die 

ewige lewe en hoop wat daaruit spruit, moet nagevors word. Hieruit 

voortvloeiend sal na riglyne gesoek word om die terminale MIVNIGS lyer toe te 

rus om kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies effektief oor die 

Christelike hoop te getuig. Die hipotese is dat die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer waarskynlik tot in die vierde fase van 'n volskaalse MIVNIGS profiel, 

medies-gesproke daartoe in staat is om getuienis oar haarl sy hoop te gee. 

Gevolglik word 'n empiriese studie as 'n sikliese proses onderneem om die 

ervaring/ondervinding van bogemelde omstandighede binne 'n gegewe sosiale 

situasie waar te neem, te induseer, afleidings te maak en te evalueer. Dit 

impliseer die empiriese bestudering van die inwerking van die omgewing op die 

mens en vise versa, asook op die omgewing wei deur die mens se optrede 

verander is. Hierdie ondersoek het begin met 'n basisteorie waarmee die 

werklikheid krities en evaluerend ondersoek is. Die Praktiese Teologle is 'n 

handelingteorie, en die basisteorie (ten opsigte van interaksie) hiervan is die 

dialogiese kommunikasieteorie. Praktiese Teologie word ook beskou word as 'n 

vakgebied met 'n kerugmatiese en heilmatige bedoeling. Geloof en hoop in die 

konteks van die studie, moet nle slegs vanuit skriftelike bronne nie, maar oak in 

huidige verskyningvorm onder Christene vandag ondersoek word. Die empiriese 

navorsing word hier op die empiries-kritiese navorsingmetode onderneem en wei 

in die post-modernistiese idioom. Hiervolgens Ie die mens in terme van haarlsy 

huidige geloofervaring groot nadruk Ie op die hermeneutiese beg rip van teks en 

konteks. Naas die empiries-kritiese navorsingmetode, sal die studie aan die hand 

van die kwalitatiewe metode onderneem word. Die rede hiervoor is dat dit 

ingestel is op konteks, emosie en ondelVinding van die mens en haarlsy sosia/e 

en refigieuse omstandighede. Die fokus is op begrip binne konteks en op die 

subjektiewe/intersubjektiewe. Hlerdie metode van navorsing werk met woorde en 

die betekenis en emosies daaragter. Die dieper motiewe en emosies vir sosia/e 

en religieuse gedrag word nagevors. Die hermeneutiese fokus stel die navorser 

in staat am deur persoonfike kontak te interpreteer en te begryp. Kwalitatiewe 

navorsing is klient-georienteerd en is deskriptief en verhalend. Kortom, dlt bled 
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geleentheid vir die deelnemer om narratief die omstandighede en belewenis 

rondom terminale MIVNIGS in woorde te stel. Hieruit blyk dit dat kwalitatiewe 

navorsing oor die mens as handelende en sorgen de wese (verge/yk Hoofstuk 

!Twee en Drie), in die studieveld van die Praktiese Teologie waarskynlik die beste 

navorsingresultate sal lewer en daarom besluit die navorser hierop. Vanuit , 

hierdie beredenering tot 'n kwalitatiewe empiriese studie, word die 

E~orsingontwerp en metodolo:ie van nader beskou. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.3.2 Navorsingmetodologie 

4.3.2.1 Oorsig en aard 

Die doel van hierdie kwalitatiewe empiriese ondersoek is om gedurende hierdie 

proses navorsingvrae en voorlopige aannames te pro beer beantwoord. Die 

oorkoepelende navorsingvraag word weer gestel: Hoe kan die terminale 

MIVNIGS Iyer toegerus word om kerugmaties, koinoniaa/, diakoniaal en liturgies 

effektief oor die Christe/ike hoop wat in haar/hom leet, te getuig? Die subvrae wat 

beantwoord moet word om die oorkoepelende navorsingvraag te beantwoord, is 

die volgende: watter perspektiewe kan die mediese -, kommunikasie- en 

psigologiese wetenskappe bied op die vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer 

om (oor die hoop) te getuig? Die aard van die navorsing word vervolgens 

aangespreek. 

'n Kwalitatiewe ondersoek word onderneem waarin drie anonieme gevalle

studies nagevors word. Biografiese data van elke deelnemer word per 

gestruktureerde vraelys ingesamel en word opgevolg met 'n gefasiliteerde 

begeleidinggesprek aan die hand van 'n semi-gestruktureerde onderhoud met 

die drie gelowige terminale MIVNIGS Iyers. Ten einde die empiriese ondersoek 

na die sosiale en mediese omstandighede (van hierdie deelnemers) ten volle te 

ontplooi, word 'n begeleidinggesprek en 'n semi-gestruktureerde onderhoud ook 

met drie mediese personeel/gesondheidwerkers gevoer. Die ondersoek be he Is 

vraelyste met oop-eind-vrae ten einde die respondente die geleentheid te gee 

om te reageer op die rol en diepte wat geloof in hul lewens inneem, hoe dit hul 

toekomsperspektief rig en wat die inhoud van hul hoop is. Die uitkoms hiervan 

behoort beg rip vir die omstandighede waarbinne die getuienis oor hoop gegee 

kan word, te bewerkstellig en ook riglyne te voorsien om getuienis te gee en so 

hoop by ander terminale MIVNIGS Iyers lewend te hou/maak. Dit is verder 

belangrik om daarop te wys dat die intensie van die navorser is om 'n 
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geleentheid vir die gelowige terminale MIVNIGS Iyer te bied/fasiliteer, om van 

haarlsy hoop te kan getuig en sigself daarin te oefen, eerder as om feite te 

bewys. Daarmee saam bring dit die navorser se etiese instelling na vore. 

4.3.2.2 Etiese instelling 

Die navorser onderneem teenoor die deelnemers aan die kwalitatiewe empiriese 

ondersoek om data vertroulik en anoniem te hanteer tydens die insameling en 

analisering daarvan. 'n Versoek word verder aan die deelnemers gerig om die 

ingesamelde data in opvolgende studie beskikbaar te hou. Die deelnemers 

voltooi elk 'n anonieme vorm (in die mees algemeen-verstaanbare taal, Engels, 

vir doeleinde van die studie), waarby elkeen erken dat sy/hy 'n ingeligte 

deelnemer is. 

'n Voorbeeld hiervan Iyk soos volg: 

Voltooi asseblief vorm. Jy onderneem om vrywillig deel te neem 

aan 'n kwalitatiewe empiriese studie wat onderneem word deur 'n navorser van 

die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Jy registreer hiermee om 

deel te neem aan 'n semi-gestruktureerde vraelys/onderhoud. Ons weet dat jy 

omgee hoe inligting aangaande jou gebruik en vertroulik hanteer word. Jou 

terugvoering op die vraelys sal anoniem gebruik word, ook in opvolg-navorsing 

van die Noordwes-Universiteit en die opsteller van die vraelys, om hul begrip vanl 

emosionele gesondheid te verbeter. 'n Regmerkie in die aangewese ruimte 

hieronder dui aan dat jy die navorsing wat hier uitgevoer gaan word verstaan, en 

dat jy die anonieme gebruik van jou data in die vraelys en onderhoud 

navorsingdoeleindes goedkeur. 

Die navorser poog deurtentyd om te midde van eie lewens- en wereldbeskouing 

(die Christelike geloof in hierdie geval), algehele onbenadelende waarneming, 

handeling en oordeel tydens insameling en analisering van die data, aan die dag 

te Ie. Ten spyte hiervan, bestaan daar weliswaar nog 'n moontlikheid dat 

waarnemervooroordeel die navorsingproses kon be"(nvloed" 

Voorts word die relasie tussen probleem-, doelstelling en metodologie van die 

empiriese ondersoek, skematies voorgestel. 
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4.3.2.3 Skematiese voorstelling van die relasie tussen probleemstelling, 
doelstelling en metodologie 

PROBLEEMSTELLI METODOLOGIE 
Wat is die sosiale em 'n Kwalitatiewe empi

mediese en psigolo piriese studie om die riese ondersoek met 

giese omstandighede van sosiale -, mediese en behulp van 'n fasili

die gelowige terminale psigologiese omstan teerder aan die hand van 

MIVNIGS Iyer vandag? dighede van die semi-gestruktureerde 

Welke kommunikasle is gelowige MIVNIGS Iyer groeponderhoude met 

effektief om kerugmatiese vas te stel. Om riglyne drie gelowige terminale 

-, koinoniale -, dlakoniale vir die bediening van MIVNIGS Iyers en ook 

- en liturgiese getuienis hoop-getuienis deur 'n met drie mediese perso

oor die ewige hoop te gelowige terminale MIVI neel/gesondheidwerkers. 

getuig, en hoe kan 'n VIGS Iyer daar te stel. 

gelowige terminale MIVI 

VI GS Iyer daartoe toege

rus word? 

4.3.2.4 Metode van ondersoek 

Die kwalitatiewe empiriese ondersoek is soos volg onderneem: 

4.3.2.4.1 Die werkomgewing: 'n motorvervaardigingaanleg 

Die verkose stedelike motorvervaardigingaanleg wat by hierdie studie betrek 

word, het werkers/ambagmanne en -vroue/bestuur/vakbondlede uit aile 

van 'n sosiale omgewing. Hierdie werknemers is afkomstig uit verskillende rasse, 

kulture, taalgroepe, godsdienste en geslag. Die maatskappy voorsien onder 

meer mediese dienste en toegang tot 'n mediese fonds, maatskaplike dienste, 'n 

sosiale netwerk en 'n vrywillige MIVNIGS-program by die gesondheidsentrum. 

Die werkers kan vrywillig aan 'n vakbond vir metaalwerkers behoort. Die bestuur 

van die maatskappy het via die Departement van Mensehulpbronne toestemming 

verleen tot In kwalitatiewe empiriese ondersoek. Die ooreenkoms tussen die 

navorser en laasgenoemde departement is dat daar met drie ingeligte, gelowige 

terminale MIVNIGS _Iyers, asook met drie ingeligte mediese/para-mediese of 

maatskaplike versorgers onderhoude gevoer word. Die onderhoude sal ter 

plaatse in die aangewese lokaal gevoer word. 
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43.2.4.2 Die deelnemers 

Die drie gelowige terminale MIVNIGS deelnemers sal deur die maatskappy 

geYdentifiseer en hul ingeligte toestemming tot deelname aan die empiriese 

stud ie, sal versoek word. Omdat navorsing bewys het dat vroue in Afrika die 

groep is wat die swaarste Iy in terme van sosiale -, ekonomiese - en psigologiese 

omstandighede, sal twee derdes van die deelnemers vroulik en een derde manlik 

wees. Die deelnemers kom uit verskillende taal-, kultuur-, geslag-, ouderdom-, 

godsdiensgroepe en werknemervlakke van die maatskappy. Die dienste van 'n 

fasiliteerder van die maatskappy sal gebruik word om die onderhoude te voer, 

aangesien die gestigmatiseerde terminale siekte MIVNIGS deelnemers nie 

noodwendig op hul gemak laat voel met 'n vreemdeling (die navorser) wat vrae 

vra nie. 

4.3.2.4.3 Biografiese besonderhede van die deelnemers 

Vier van die deelnemers sal vroulik en twee manlik wees. Hul ouderdomme 

behoort tussen verskillende jaar-kategoriee te wissel: 

• tussen dertig en vyf-en-dertig; 

• tussen ses-en-dertig en veertig; en 

• veertig en ouer. 

AI die deelnemers is werknemers met diensjare wat wissel tussen nul en vyftien 

jaar by die maatskappy. Van die deelnemers is gelowige terminale MIVNIGS 

Iyers en die gesondheidwerkers!mediese personeel as kontrolegroep is nie almal 

praktiserende gelowiges nie. Van die ses deelnemers het alma I 'n gesin!familie 

wat ondersteuning vir die siekte MIVNIGS (of hulp/begrip aan sodaniges) bied. 

4.3.2.4.4 Tegniese aspekte 

Die totaliteit van die veldnotas van die vraelyste en semi-gestruktureerde 

onderhoude sal gerekenariseer word. Die klankbaan van die response van die 

deelnemers op die oopeinde-vrae tydens die semi-gestruktureerde onderhoude 

sal bewaar word en by die navorser ter insae beskikbaar wees. 
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4.3.2.4.5 Die samestelling van die vraelys 

Die samestelling van die vraelys is daarop gemik om die doel van die navorsing 

te bereik, naamlik om die navorsingvrae te kan beantwoord: Hoe die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer toegerus kan word om kerugmatiesJ koinoniaalJ 

diakoniaal en liturgies effektief oor die Christelike hoop wat in haar/hom lee4 te 

getuig. Oft bring mee dat 'n ondersoek gedoen moet word na die sosfale 

omstandighede en ervaringe van die gelowfge IVIIVNIGS Iyer rondom die 

gestigmatiseerde terminale siekte, asook na die sin van pyn, Iyding en smart 

binne die verloop van die siekte. Hiermee saam word die fokuspunt van die 

vraelys wat die impak van gevolglike dood en visie van ewige lewe vir die 

terminale gelowige MIVNIGS Iyer se naasbestaandes en versorgers meebring. 

In konteks lei die vraag na die sin van Iyding en dood gedurende die 

aardse bestaan, die gelowige na haarlsy getuienis van hoop op die ewige lewe 

en verlossing van hierdie aardse ellende. 

Nadat die persoonlike biografiese en werknemer-gegewens per 

gestruktureerde vraelys voltooi is, wi! die semi-gestruktureerde vraelys vir die 

onderhoude (induktief) die volgende vasstel om die navorsingvrae te kan 

beantwoord: 

• 	 hoe die sosiale omstandighede van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer 

daar uitsien; 

• 	 wat die deelnemer se begrip van terminaliteit van die siektetoestand 

MIVNIGS is; 

• 	 hoe die deelnemer die ewige lewe na die dood ervaar/visualiseer; 

• 	 waarop die deelnemer se hoop daartoe gebaseer is; 

• 	 waarom hoop vir die deelnemer belangrik is en die gewig in die lewe wat 

deelnemer daaraan toeken; 

• 	 wat die deelnemer se begrip en motivering is om die Groot Opdrag (om te 

getuig/verkondig) uit te voer; 

• 	 watter aanbevelings en riglyne die deelnemer maak ten opsigte van die 

uitvoering hiervan; en 

• 	 wat die grootste pastorale behoeftes van die deelnemer is. 
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Die volledige gestruktureerde vraelyste vir biografiese gegewens en semi

gestruktureerde vrae vir die onderhoude, is in Afrikaans as Bylaag A/AA en in 

Engels as Bylaag BIBB (vir Onderhoude I en 2 in albei tale onderskeidelik), aan 

die einde van hierdie studie ter insae beskikbaar. Die vraelys/onderhoude sal in 

Engels aangebied en gevoer word, soos hierbo onderneem. 

4.3.2.4.6 Dokumentering van die prosesse 

Die onderhoude word aan die hand van oop-einde vraelyste gevoer en by wyse 

van 'n gerekenariseerde klankopname-program (Free Sound Recorder 2009 

7.8.6) opgeneem en bewaar. Persoonlike gegewens word skriftelik deur die 

deelnemers voltooi en die erkenning van inge/igte deelname en toestemming om 

die data vir navorsingdoeleindes te gebruik, word verkry. Veldnotas word deur 

die navorser as hulpmiddel tot die klankopnames van die onderhoude bygehou 

en vir die studie ingesluit. 

4.3.3 Siotopmerking 

Reelings met betrekking tot die gepaste datum en tyd, ewekansige seleksie van 

deelnemers wat hier werksaam is, fasllitering, onderhoude, lokaal en werkorde 

tydens die onderhoude by die gesondheidsentrum, word met behulp van die 

Departement van Mensehulpbronne van die maatskappy getref. Tydens 'n vroeer 

afspraak van die navorser met die koordineerder om die empiriese studie toe te 

Jig, is toestemming hiertoe verkry. Navorser het inisierend die registrasiebewys 

as student van hierdie universiteit ingedien om dit teenoor die maatskappy te 

verifieer. Die vraelys/onderhoude sal in Engels aangebied en gevoer word, soos 

hierbo onderneem. Na afloop van die onderhoude sal al die deelnemers met tee 

en verversings wat deur die navorser voorsien word, getrakteer word om 

erkenning te gee aan vrymoedige deelname en in die gees van omgee. Die data 

wat tydens die empiriese studie ingesamel word, sal gerekenariseer word sodat 

dit vir toekomstige navorsing by die navorser beskikbaar bly. Hierna sal die 

ingesamelde inligting verwerk en geanaliseer word. Die uitkoms van die 

verwerkte resultate van die studie sal die navorser na verwagting in staat stel om 

die sin van siekte, Iyding en dood gedurende die aardse bestaan te begryp en 

riglyne vir die gelowige terminale MIVNIGS Iyer vir haarlsy getuienis van hoop : 

op die ewige lewe, neer te Ie. 
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Die kwalitatiewe empiriese studie van die navorsingprojek word voorts by die 

verkose stedelike motorvervaardigingaanleg uitgevoer. 

4.4 	 UITVOERING VAN DIE EMPIRIESE KWALITATIEWE STUDIE EN 

ANALISERING VAN VERSAMELDE DATA 

4.4.1 	 Inleiding en doelwit 

Die keuse am 'n kwalitatiewe empiriese studie te onderneem, was onder meer op 

die volgende redes gebaseer: 

• 	 dit konsentreer op die begrip binne konteks, emosie en subjektiewe 

ondervinding van die mens en haarlsy sos/ale en religieuse 

omstandighede; 

• 	 dit werk met woorde en die betekenfs (dieper motiewe) en emosies van 

sos/ale en religieuse gedrag; 

• 	 die navorser is in staat am deur persoonlfke kontak te interpreteer en te 

begryp, omdat dit klfent-georfenteerd is; en 

• 	 dit is deskriptief en verha/end ten opsigte van die mens as hande/ende 

en sorgende wese in die skepping. 

Die doelwit was am aan die hand van voorlopige aannames wat na die 

afhandeling van die literatuurstudie gemaak is, drie gevallestudies kwalitatief met 

behulp van 'n gefasiliteerde begeleidinggesprek en semi-gestruktureerde 

onderhoud te doen. Dieselfde tipe onderhoud is met drie gesondheidwerkers 

gevoer am hul perspektiewe en subjektiewe ondervindinge ten opsigte van die 

sosiale - en mediese omstandighede van die terminale MIVNIGS Iyer wat hulle 

begelei, te begryp. Dit blyk dat die keuse van die navorser am 'n kwalftatiewe 

empiriese ondersoek te loads, die doelwit effektief ondersteun het. Deelnemers 

as handelende en sorgende mense, kon betekenis en beg rip aan dieper emosies 

en motiewe verhaal en beskryf. Die metodologie en seleksie van die deelnemers 

word voorts bespreek. 
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4.4.2 Die metodologie en seleksie van deelnemers aan die empiriese ondersoek 

4.4.2.1 Metodologie 

Die empiriese navorsingproses is onderneem met die doel om die navorsingvrae 

(sien 4.3.2.1) te probeer beantwoord. Die kwalitatiewe ondersoek het 'n 

gestruktureerde vraelys met biografiese gegewens van elke deelnemer, asook 

semi-gestruktureerde vrae aan elke deelnemer, behels. Hierdie vrae is in 

gesprekvoering tydens twee afsonderlik groeponderhoude gestel en beantwoord. 

Die een groep was saamgestel uit gelowige terminale MIVNIGS Iyers en die 

ander groep het bestaan uit gesondheidwerkers waarvan sommige praktiserende 

gelowiges is. Tydens die empiriese studie (voltooiing van vraelyste en die voer 

van onderhoude), is die drie deelprosesse daarvan, siklies onderneem: 

• 	 waarneming (wat betrekking het op die inwerking van die omgewing op 

die mens); 

• 	 ondervinding/probeer (as tweede deelproses wat betrekking het op die 

inwerking van die mens op die opgewing); en 

• 	 evaluering (waar die mens probeer vasstel of die omgewing deur sy 

optrede verander is). 

Hier het ondersoekende/eksplorerende navorsing (explorative research) 

plaasgevind, wat 'n vermenging is van 'n beskrywing van die onderwerp en ook 

toetsing van die hipotese. Die etiese instelling van die navorser asook absolute 

vertroulikheid met betrekking tot die insameling en analisering van die data, is 

deurgaans in hierdie ondersoekende navorsing gehandhaaf. 

4.4.2.2 Die verkose motorvervaardigingaanleg 

Die stedelike motorvervaardigingaanleg is geselekteer nadat dit bekend geword 

het dat 'n ondersteunende MIVNIGS-program deur die Departement 

GesondheidNeiligheid van die betrokke maatskappy, in plek is en daagliks 

bedryf word. Dit blyk dat die gesondheidpersoneel en die werknemers wat van 

die ondersteunende MIVNIGS-programse diens gebruikmaak, geborge en baie 

dankbaar is vir die sorg en diens wat die maatskappy aan die dag Ie ten opsigte 

van hul behoeftes. Vervolgens word na die seleksie van die deelnemers en hul 

biografiese gegewens verwys. 

106 



4.4.2.3 Opsommende seleksie van aile deelnemers 

Die beroepgesondheidsuster van die betrokke motorvervaardigingaanleg se 

Departement GesondheidNeiligheid het, in oorleg met die geopenbaarde 

behoeftes van die betrokke navorsing, 'n seleksie gemaak van drie gelowige 

terminale MIVNIGS Iyers en drie gesondheidwerkers by dieselfde -aanleg. Daar 

is gepoog om beide geslag deelnemers uit variende kultuur-, taal-, ouderdom-, 

werknemervlak- en diensjaargroepe vir die onderhoude te reel. Die Direkteur van 

die Departement Mensehulpbronne het toestemming verleen dat daar met die 
, 

onderskeie vrywillige en ingeJigte MIVNIGS Iyers/gesondheidwerkers wat 

geYdentifiseer is, onderhoude gevoer kan word. 

4.4.2.4 Opsommende biografiese besonderhede van aile deelnemers 

Ondergenoemde biografiese data is per anonieme gestruktureerde vraelys 

ingesamel. 

Die geslag van die deelnemers was: 

• vroulik 4 

• manlik 2. 

Die deelnemers se ouderdomme wissel tussen verskillende 

ouderdomkategoriee: 

• dertig tot vyf-en-dertig jaar 1 

• vyf- en dertig tot veertig jaar 3 

• ouer as veertig jaar 2. 

Die volgende diensjare by hierdie stedelike motorvervaardfgingaanleg was van 

toepassing: 

• nul tot vyf 2 

• ses tot tien 3 

• elf tot vyftien 1. 

Werknemervlakke het gewissel van 'n: 

• tuinier; 
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• sekretaresse; 

• administratiewe beampte; 

• maatskaplike werker; 

• gesondheidkoordineerder; tot 'n 

• MIVNIGS-koordineerder. 

Daar is verder verskillende kultuurgroepe onder die deelnemers ge'(dentifiseer: 

• Zoeloe 2 


• Pedi 1 


• Noord-Sotho 1 


• Tsonga 1 


• Afrikaanse 1, 

Deelnemers het verder aangedui dat hulle van die volgende geloof-denominasies 

is: 

• Lutherse kerk 1 


• Metodiste kerk 1 


• Sioniste kerk (Z,C.C.) 1 


• Gereformeerde kerke in SA 1 


• Christen 2. 

Die lede van die ondersteuningbasis van elke deelnemer het ook in die volgende 

kategoriee gewissel: 

• nul tot vyf 3 


• ses tot tien 1 


• elf tot vyftien 2. 

Nadat hierdie biografiese data ingesamel is,. is daar oorgegaan tot die twee 

groeponderhoude in 'n aangewese lokaal, wat hieronder nader belig word. 

4.4.2.5 Lokaal waar die kwalitatiewe navorsing uitgevoer is 

Die onderhoude het plaasgevind in 'n aangewese vertrek in die 

gesondheidsentrum van die maatskappy, wat in 'n voorstedelike lokaliteit 

besigheid bedryf. 

108 



4.4.2.6 Vraelyste 

Nadat die biografiese - en werknemergegewens per gestruktureerde vraelys 

skriftelik voltooi is, het die semi-gestruktureerde vraelyste vir die onderhoude 

(induktief) die volgende vasgestel om die navorsingvrae te kan beantwoord en 

die doel van die studie te kan bereik: 

• 	 welke sosiale - en mediese omstandighede die gelowige MIVNIGS Iyer 

rondom die gestigmatiseerde terminale siekte ervaar; 

• 	 of daar sin is in die pyn, Iyding en smart binne die verloop van die siekte 

in hierdie lewe; 

• 	 wat die impak van gevolglike dood (terminaliteit van die siekte) is en hoe 

belangrik die visie van ewige lewe vir die gelowige MIVNIGS Iyer en 

haarlsy naasbestaandes en versorgers is; 

• 	 waarop hierdie hoop op die ewige lewe en verlossing van die aardse 

ellende gebaseer is; 

• 	 welke pastorale behoeftes die belangrikste/dringendste vir die MIVNIGS 

Iyer of hulpwerker is; en 

• 	 hoe die gelowige terminale MIVNigs Iyer toegerus kan word om 

kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies effektief oor die 

Christelike hoop wat in haar/hom leef, te getuig en s6 die Groot Opdrag 

van Christus uit te voer. 

Die volledige gestruktureerde vraelyste vir biografiese gegewens en semi

gestruktureerde vrae vir die onderhoude, is aan die einde van hierdie studie as 

bylae ter insae beskikbaar (vir die Afrikaanse weergawe sien Bylaag NAA en vir 

die Engelse weergawe Bylaag BIBB (vir Onderhoude I en 2 in albei tale 

onderskeidelik). Die vraelys/onderhoude is in Engels aangebied en gevoer, soos 

hierbo onderneem. 

4.4.2.7 Onderhoude 

Onderhoudvoering is as data-insamelingtegniek aangewend, en daar is van 'n 

semi-gestruktureerde onderhoud vir elk van die twee groepe gebruikgemaak. 

Een ingeligte groeponderhoud aan die hand van semi-gestruktureerde oopeind

vrae,is met drie gelowige terminale MIVNIGS Iyers gevoer. Verder is een 
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ingeligte groeponderhoud aan die hand van semi-gestruktureerde oopeind-vrae 

met drie mediese personeellgesondheidwerkers gevoer. In hierdie onderafdeling 

van Hoofstuk 4 word 'n interpretasie van elke deelnemer se inligting weergegee 

ten opsigte van elke deelnemer se sosiale en mediese omstandighede of hul 

daartoe, begrip van die terminale siekte MIVNIGS, dood en hoop op die ewige 

lewe en die belangrikheid daarvan in elkeen se lewe. Die moontlikheid tot 

getuienis oor hierdie hoop en pastorale behoeftes is voorts gedokumenteer en 

ge·(nterpreteer. 

4.4.2.8 Dokumentering en tegniese aspekte van die prosesse 

Vir die doel van hierdie studie is die biografiese gegewens/data per 

gestruktureerde vraelys deur elke deelnemer skriftelik voltooi en is ter insae by 

die navorser beskikbaar. Die navorsingvrae tydens die onderhoude is aan die 

hand van bogemelde vraelyste verbaal aan hulle gestel deur die 

fasiliteerder/navorser. 'n Klankopname is van beide onderhoude gemaak deur 

middel van 'n rekenaarmikrofoon en 'n rekenaarprogram wat klankopnames 

maak, soos hierbo beskryf (sien 3.2.4.6). Die onderhoude is verwerk ten einde 

biografiese gegewens, faktore wat pyn/lyding/angs by die MIVNIGS Iyer en 

hulpwerkers veroorsaak; persepsies oor die terminale siekte MIVN1GS en dood, 

pastorale behoeftes en riglyne vir hoop-getuienis, te identifiseer. Die data wat 

skriftelikldeur klankopnames tydens onderhoude ingewin is, gerugsteun deur 

veldnotas soos deur die navorser afgeneem, is by die navorser ter insae 

beskikbaar. Aangesien die navorser sentraal gestaan het in die insameling sowel 

as analisering van die data, bestaan die moontlikheid dat waarnemervooroordeel 

die navorsingproses kon be·(nvloed. Die steekproef van ses deelnemers was 

klein en het moontlik die navorsingkrag van die kwalitatiewe studie be·'nvloed. 

4.4.3 Onderhoude: mededelings van die gelowige, terminale MIVNIGS Iyers 

Soos reeds genoem, is gebruikgemaak van 'n gestruktureerde vraelys ten 

opsigte van die biografiese gegewens van elke deelnemer, wat skriftelik voltooi 

is. Die groeponderhoud is aan die hand van 'n semi-gestruktureerde 

onderhoudskedule as navorsingprosedure, gedoen. Drie gelowige (s6 belyde) 

terminale MIVNIGS Iyers wat angs, Iyding en stres ervaar, is in die onderhoud 

betrek. 
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4.4.3.1 Deelnemer 1 

4.4.3.1.1 Biografiese besonderhede 

);> Geslag Vroulik 


);> Ouderdom 36-40 


);> Kultuur Zoeloe 


);> Geloofdenominasie Lutherse kerk 


);> Aantal ondersteunende familie 4 


);> Diensjare by die maatskappy 6-10 


);> Werknemervlak by maatskappy Sekretaresse. 


4.4.3.1.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Sy woon vanaf 2000 in die stad en het in 2001 haar positiewe MIV-status leer 

ken. Hartseer hieroor, kon sy niemand daarvan vertel en het geen ondersteuning 

gehad tot ongeveer drie jaar later. Sy moes die huis hierna verlaat en woon 

sedertdien saam met haar seun. 

4.4.3.1.3 Persepsie van die ewige lewe en belang daarby 

Sy het moeilike omstandighede en glimlag wanneer sy meen dit gaan beter in die 

paradys eendag wees. Sy ervaar die toekoms en lewe na die dood as belangrik 

en meen dat sy haar lewe moet verander om die ewige lewe te kan meemaak. 

4.4.3.1.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop-getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 


oor hoop te kan getuig: 


);> laat vaar aile griewe; 


);> vergewe aile oortreders/oortredings; 


);> bevry jouself s6 van enige pyn; en 


);> vra 'n geestelike begeleier om te help om omstandighede te aanvaar, die siel 


te help bevry, die daaglikse vrag te dra en te bid vir die sieke. 

4.4.3.1.5 Opsomming van Deelnemer 1 se omstandighede en behoeftes 

Deelnemer 1 het nie aanvanklik ondersteuning van familie en vriende gekry 

nadat haar MIV-status bekend geword het nie. Daar is intussen meer familielede 

wat haar bystaan en sy is dankbaar vir die gesondheidsentrum se program. Sy is 
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nou in die terminale MIVNIGS-fase en besoek die kliniek om die antiretrovirale 

middels te bekom. Haar toestand is tans redelik stabiel en sy meen die 

toekomstige lewe sal minder pyn en stres bring. Sy wil haar lewe verander om dit 

te weeg te bring. Pastorale hulp in die vorm van gebed. aanvaarding van die 

omstandighede en die bevryding van haar siel word in die vooruitsig gestel 

4.4.3.2 Deelnemer 2 

4.4.3.2.1 Biografiese besonderhede 

» Geslag Vroulik 

» Ouderdom Ouer as veertig 

» Kultuur Noord-Sotho 

» Geloofdenominasie Metodiste kerk 

» Aantal ondersteunende familie 15 

» Diensjare by die maatskappy 6-10 

» Werknemervlak by maatskappy MIVNIGS-opleidingbeampte. 

4.4.3.2.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Sy het in 2001 van haar positiewe MIVNIGS-status bewus geword toe sy ter 

wille van haar swangerskap die toets laat doen het. Sy moes die huis hierna 

verlaat en woon sedertdien saam met haar seun. Haar gesondheid het sodanig 

afgeneem dat haar hare uitgeval het en sy nie meer kon loop nie, en die CD-4 

telling was eindelik op 6 (wat die laaste fase verteenwoordig). Sy was aan die 

kwyn en het begin om die antiretrovirale middels te neem. Hierna het sy by die 

MIVNIGS-groep van die gesondheidsentrum van die maatskappy aangesluit. Sy 

is oortuig dat sy die siekte sal kan byle en is selfversekerd. Sy bied ook tans 

motiveringkursusse en opheffinggeleenthede aan vir ander MIVNIGS Iyers by 

die gesondheidsentrum. 

4.4.3.2.3 Persepsie van die ewige lewe en be lang daarby 

Sy het ten spyte van kritieke gesondheid en geboorte van 'n baba onder die 

omstandighede, geloofsekerheid en glo dat daar ewige lewe na die dood is. Dit 

is gebaseer op die Woord van God wat die Waarheid is. Haar baba is MIVNIGS

negatief (wat opsigself 'n wonderwerk is!). Sy lag wanneer sy vertel dat die 

Heilige Gees haar lei om hierdie Waarheid (dat God leef). met ander te deel. 

Geloof speel 'n baie belangrike ral in haar lewe. 
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4.4.3.2.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop~getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 

oor hoop te kan getuig: 

» vertel die goeie nuus van die ewige lewe vir almal; 


» verander gedrag tot dit inpas by die hoop vir die ewige lewe; 


» pastore en ander gelowiges se preek en praktyk moet komplementerend 


wees; en 

» vra 'n geestelike begeleier om te help om te bid, begeleiding te doen, haar te 

begrawe as die tyd daar is en gereeld besoek te bring by die sieke. 

4.4.3.2.5 Opsomming van Deelnemer 2 se omstandighede en behoeftes 

Oeelnemer 2 moes ten spyte van haar swangerskap die huis verlaat en het nie 

aanvanklik ondersteuning van familie en vriende gekry nadat haar MIV-status 

bekend geword het nie. Haar gesondheid was kritiek (C04-telling: 6) en sy het 

haarverlies ondervind en kon nie meer loop nie. Sy is nou in die finale MIVNIGS

fase en besoek die kliniek om die antiretrovirale middels te bekom. Haar 

toestand is tans stabiel en sy het nie pyn nie. Sy is seker van die toekomstige 

ewige lewe omdat sy glo wat sy in die Woord van God lees en leer. Oit is vir haar 

belangrik dat haar familie dieselfde waarhede weet en glo. Sy lag wanneer sy 

vertel hoe die Heilige Gees die Woord versprei. Sy wi! die Groot Opdrag uitvoer 

en vertel dat God leef. Hierop is haar hoop gebaseer. Leer en lewe behoort 

ooreen te stem om geloofwaardigheid te verseker. Haar pastorale behoeftes is 

gebed, begeleiding, besoeke, meelewing en dat haar pastor haar eendag sal 

begrawe as haar lewe hier op aarde eindig. 

4.4.3.3 Deelnemer 3 

4.4.3.3.1 Biografiese besonderhede 

» Geslag Manlik 

» Ouderdom 30-35 

» Kultuur Tsonga 

» Geloofdenominasie Sioniste kerk (Z.C.C.) 

» Aantal ondersteunende familie 11 

» Oiensjare by die maatskappy 6-10 

» Werknemervlak by maatskappy Tuinier. 
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4.4.3.3.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Hy het ook reeds in 2001 van sy positiewe MIV/VIGS-status bewus geword en 

het tradisionele genesers besoek op aandrang van sy ouers. In 2003 het hy 

vasgestel dat hy tuberkulose het en besef dat hierdie siekte terminaal is. Hy het 

by sy broer kom bly in die stad en woon gereeld byeenkomste en inligtingsessies 

van die gesondheidsentrum by die maatskappy by. Sy vriendin en die 

maatskappy se ondersteuninggroep beteken vir hom baie. 

4.4.3.3.3 Persepsie van die ewige lewe en belang daarby 

Hy bely dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood en baseer sy hoop vir die 

ewige lewe hierop. Die Bybel is die Woord van God en dit is wat sy pastor ook 

meedeel wanneer hy gereeld kerk bywoon. Dit is verder vir hom belangrik dat sy 

familie dit ook moet weet en glo. 

4.4.3.3.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop-getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 

oor hoop te kan getuig: 

~ bid saam met almal wat dit nodig het; 

~ gereelde besoeke van die pastor; 

~ lees saam uit die Bybel; en 

~ teenwoordig wees en naby die sieke bly. 

4.4.3.3.5 Opsomming van Deelnemer 3 se omstandighede en behoeftes 

Deelnemer 3 is tenger en waarskynlik in 'n gevorderde fase van MIV/VIGS. Hy is 

seker dat hy die ewige lewe sal beerwe omdat Jesus Christus opgestaan het uit 

die dood, en hy dit glo. Gereelde omgaan met God se Woord en gebed, is 

duidelik baie belangrik vir hom. Oit is verder noodsaaklik dat sy familie ook van 

die ewige lewe moet weet. Ook hierdie deelnemer glimlag wanneer hy van die 

ewige lewe saam met God vertel. 
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4.4.3.4 Opsomming van onderhoude met mededelings van die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyers 

Deelnemers aan die eerste groeponderhoud het deurgaans aanvanklik geen 

ondersteuning van familie en vriende gekry nadat hul MIVNIGS-status bekend 

geword het nie. Daar is intussen meer familielede wat hul met hul daaglikse 

fisieke en geestelike behoeftes bystaan. Dit is belangrik dat die familielede ook 

bewus is van die MIVNIGS Iyer se status en behoeftes. AI die deelnemers kom 

vir hulp en ondersteuning na die gesondheidsentrum van die maatskappy en is in 

verskillende fases van terminale MIVNIGS. Antiretrovirale middels word hier aan 

hulle verskaf en maak die siekte hanteerbaar en beheerbaar. Die wete dat daar 

ewige lewe na die dood vir die gelowige kinders van God is, bring hoop in hierdie 

aardse pyn, siekte en Iyding. Die wete is gebaseer op wat in die Woord van God 

hieroor geskryf staan en die feit dat dit die Waarheid is en nie 'n leuen nie. Almal 

meen dat daar in hierdie toekomstige lewe geen pyn en stres sal wees nie. 

Geloofsekerheid bring baie goeie balans in die verstaan en hanteer van 

MIVNIGS. Dit is verder belangrik dat familielede ook geestelik saam groei na 

hierdie wete van die ewige lewe. Sommige meen dit is tyd om hul lewens te 

verander om dit te weeg te bring. Nie-verbale kommunikasie in die vorm van 'n 

glimlag, hardop lag en 'n rilling wanneer oor hoop en die ewige lewe 

gekommunikeer word, was uiters opvallend by al drie gelowige terminale 

MIVNIGS-Iyers. Een van die deelnemers begryp die Groot Opdrag om oor haar 

hoop te getuig en het die voorneme om dit uit te voer, bevestig. Pastorale hulp in 

die vorm van veral gebed, aanvaarding van die omstandighede, meelewing, 

besoeke, en dat die pastor haar eendag sal begrawe as haar lewe hier eindig, 

word in die vooruitsig gestel. 

4.4.4 	 Onderhoude: mededelings van die mediese -/para-mediese hulpwerkers 

met betrekking tot gelowige terminale MIVNIGS Iyers 

Soos reeds genoem, is gebruikgemaak van 'n gestruktureerde vraelys ten 

opsigte van die biografiese gegewens van elke deelnemer, wat skriftelik voltooi 

is. Die groeponderhoud is aan die hand van 'n semi-gestruktureerde 

onderhoudskedule as navorsingprosedure gedoen. Drie mediese -/para

mediese hulpwerkers of gesondheidwerkers met betrekking tot gelowige, 

terminale MIVNIGS Iyers wat angs, Iyding en stres ervaar, is in die onderhoud 

betrek. 
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4.4.4.1 Deelnemer 11 

4.4.4.1.1 Biografiese besonderhede 

» Geslag Manlik 

» Ouderdom 36-40 

» Kultuur Pedi 

» Geloofdenominasie Christen 

» Aantal ondersteunende familie 3 

» Diensjare by die maatskappy 11-15 

» Werknemervlak by maatskappy Administratiewe beampte. 

4.4.4.1.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Hy onderrig en ondersteun terminale MIVNIGS Iyers met die kennis wat hy 

opgedoen het oor die gestigmatiseerde siekte. Die immuunstelsel van die Iyer 

word aangetas en kan nie funksioneer onder die aanwas van die virus nie. Dit is 

'n siekte wat tot die dood Iy, maar word met in agneming van die maatskappy se 

beleid hieroor, soos enige ander chroniese siekte beskou en behandel. Die 

gesondheidsentrum is kommunaal en gee krag en hoop vir die MIVNIGS

geaffekteerdes. Die toeruster moet die rolmodel wees en moed vertoon aan die 

siekes. 

4.4.4.1.3 	Persepsie van die ewige lewe en belang daarby 

Hy meen solank daar hoop is, is daar lewe. Hulp moet aan die siekes gebied 

word en daar moet so gewys word dat daar omgegee word. Dieper persepsie 

van die ewige lewe en hoop daartoe ontbreek of is nie meegedeel nie. 

4.4.4.1.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop-getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 


oor hoop te kan getuig: 


» MIVNIGS ge'infekteerdes moet hulself beskerm teen die siekte; 


» hulp aan en omgee vir die siekes is noodsaaklik; 


» kundige hulp moet beskikbaar wees; 


» MIVNIGS bekendstellingdae en radiopraatjies hieroor. 
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4.4.4.1.5 Opsomming van Deelnemer 11 se omstandighede en behoeftes 

Deelnemer 11 is reeds geruime tyd by die maatskappy werksaam en doen 

opleiding/gee toeligting aan MiWIGS Iyers. Hy begryp dat die virus die 

immuunstelsel van die sieke lamle en vernietig en dat die siekte terminaal Hy 

wil die rolmodel wees in terme van moed en durf. Ewigheidperspektief op die 

siekte en geestelike prioriteit ontbreek hier of is nie uitgespreek nie. Hy meen 

kundigheid ten opsigte van die siekte, liefdevolle hulp en beskerming met behulp 

van kondome, is tans die grootste behoeftes onder die MIVNIGS Iyers. 

4.4.4.2 Deelnemer 22 

4.4.4.2.1 Biografiese besonderhede 

}> Geslag Vroulik 


}> Ouderdom Ouer as veertig 


}> Kultuur Afrikaanse 


}> Geloofdenominasie Gereformeerde kerk 


}> Aantal ondersteunende familie 7 


}> Diensjare by die maatskappy 1 


}> Werknemervlak by maatskappy M IVNIGS-koordineerder. 


4.4.4.2.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Sy is In geregistreerde en professionele verpleegkundige en het onlangs by die 

voorstedelike maatskappy begin werk. Die terminale siekte MIVNIGS word 

volgens die maatskappybe/eid hieroor, soos enige ander chroniese siekte 

hanteer. Dit is vo/gens haar waarneming en kennis, wei 'n gestigmatiseerde 

siekte onder die werknemers. Daarom is dit nie praktyk dat 'n werknemer uit vrye 

wil aan enige medewerker bekendmaak indien sy/hy die siekte het nie; dit is 

vertroulik en hoef ook nie yo/gens maatskappybe/eid enigsins bekendgemaak te 

word nie. Die bekendmaking hiervan is en bly vrywillig, hoewel die 

gesondheidsentrum die MIVNIGS-program bedryf. Antiretrovirale middels is we/ 

op die perseel beskikbaar vir werknemers. Vir diegene wat nie hiervan 

gebruikmaak nie, is die siekte se einde die dood. Alma/ wat M/VNIGS-positief is, 

is broos en het sorg en omgee dringend nodig. Dit bring eie verantwoordelikheid 

soos gesonde dieet en oefening asook die stiptelike gebruik van die 

antiretrovirale middels, mee. So en behalwe enigiets anders, is die statustoets 

be/angrik omdat die persoon vandaar aksie kan neem. 
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4.4.4.2.3 Persepsie van die ewige lewe en belang daarby 

Sy dui aan dat die diep gelowige MIVNIGS Iyers beslis 'n beter basis het 

vanwaar hulle die siekte kan hanteer. Die enigste hoop op die ewige lewe, is 

Jesus Christus se opstanding uit die dood en die basis en begronding hiervan. 

Hieraan kan die gelowige vashou, want dit beteken dat ook sy/hy die ewige lewe 

beerwe. Sy het 'n paar keer aangedui dat sy koue rillings het as sy weer aan 

hierdie waarhede dink en dat dit haar moed gee vir haar werk en vir die toekoms. 

4.4.4.2.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop-getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 

oor hoop te kan getuig: 

>- vertel die goeie nuus van die ewige lewe vir almal by die gesondheidsentrum; 

> bid gedurig vir die siekes; 

> lees baie gereeld die Bybel om hierdie waarhede te herontdek; en 

> reel moontlik meer geestelike toerustinggeleenthede by die 

gesondheidsentrum van die maatskappy om die behoefte daaraan aan te 

spreek. 

4.4.4.2.5 Opsomming van Deelnemer 22 se omstandighede en behoeftes 

Deelnemer 22 is in 'n posisie waar sy die koordinering van die 

gesondheidsentrum van die maatskappy behartig. Sy is deeglik bewus van die 

pyn, Iyding en swaar omstandighede wat MIVNIGS in die lewe van -Iyers en hul 

families en onmiddellike ondersteuningbasisse indra. Dit is 'n gestigmatiseerde 

siekte van die tyd en persone meld nie alte maklik vir die statustoets aan nie. Die 

uitslae word ook nie geredelik aan ander bekendgemaak nie. Die gelowige Iyers 

het 'n sterker basis vanwaar die siekte hanteer word. Sy glo self dat die ewige 

lewe op grond van die soenverdienste van Jesus Christus vir aile gelowiges 

beskikbaar is. Wat baie duidelik vir haar is, is dat sorg en omgee vir hierdie brose 

persone, baie beteken. Hierdie oortuiging dra sy in haar werk uit en is 'n rolmodel 

vir die werknemers van die maatskappy. 

4.4.4.3 Deelnemer 33 

4.4.4.3.1 Biografiese besonderhede 

>- Geslag Vroulik 
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» Ouderdom 36-40 

» Kultuur Zoeloe 

» Geloofdenominasie Christen 

» Aantal ondersteunende familie o - geen melding 

» Diensjare by die maatskappy 0(4 maande) 

» Werknemervlak by maatskappy Maatskaplike werker. 

4.4.4.3.2 Sosiale - en mediese omstandighede 

Sy meen nie dat MIVNIGS terminaal is nie, en dat dit 'n behandelbare siekte is 

soos enige ander chroniese siekte. Die toetsing en aanmelding is moeilik vir die 

sieke, maar hulle verstaan dat dit 'n proses na herstel is. Daar is nie so bale 

persone wat "dodelik" siek is nie. 

4.4.4.3.3 Persepsie van die ewige lewe en belang daarby 

Sy deel mee dat sy geen persone teekom wat belangstel of gesprek voer oor die 

ewige lewe nie. Hulle is gefokus op hierdie lewe op aarde en is eksistensieel 

ingestel. Daar word nie verwys na die ewige lewe nie. Sy wonder of die 

moontlikheid van gesprek oor die ewige lewe nie goeie insig by hulle sal bring 

nie, maar prioriteit is om die daaglikse behoeftes aan te spreek en die lewe so 

draaglik moontlik te maak. 

4.4.4.3.4 Aanbevelings ten opsigte van riglyne vir hoop-getuienis en pastorale 

behoeftes 

Die deelnemer stel die volgende voor om pastorale behoeftes aan te spreek en 

oor hoop te kan getuig: 

» steeds meer inligting oor MIVNIGS beskikbaar stel; 

» gesprekke oor die moontlikheid van lewe na die dood; 

» begeleiding van 'n pastor; en 

» gebed saam met die sieke. 

4.4.4.3.5 Opsomming van Deelnemer 33 se omstandighede en behoeftes 

Deelnemer 33 is nuut by die maatskappy en meen nie dat MIVNIGS terminaal is 

nie. Dit is behandelbaar soos enige ander chroniese siekte, wat in 

ooreenstemming is met die maatskappybeleid. Hoewel sy toegee dat dit 'n 

gestigmatiseerde siekte is, meen sy dat dit 'n beheerbare siekte is. Dit is volgens 
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haar nie praktyk am na hoop vir die ewige lewe te verwys nie, wat daarop dui dat 

die aardse lewe eksistensieel beskou word. Sy dui verder aan dat daar steeds te 

min inligting beskikbaar is hieroor maar het self nie voorstelle vir beter 

kommunikasie nie. Pastorale behoeftes is be perk tot gebed vir die huidige lewe 

en beterskap van die siekte. 

4.4.4.40psomming van onderhoude met mededelings van die mediese -/para

mediese hulpwerkers met betrekking tot gelowige terminale MIVNIGS Iyers 

Deelnemers aan die tweede groeponderhoud hanteer en bestuur die terminale 

siekte MIVNIGS as 'n behandelbare siekte, soos enige ander chroniese siekte. 

Dit is in pas met die maatskappybe/eid hieroor. Hulle is deeglik bewus van die 

pyn, /yding en swaar omstandighede wat MIVNIGS in die lewe van -Iyers en hul 

families en onmiddelfike ondersteuningbasisse indra. Dit blyk maar alte duidelik 

uit hul omgang met diesulkes in hul daaglikse werk by die gesondheidsentrum. 

Die mening is uitgespreek dat siek persone wat na die gesondheidsentrum kom, 

geborge voe/ te midde van die gestigmatiseerde siekte van die dag. Dit is steeds 

'n vrywiflige keuse om M/VN/GS-status te wete te kom of bekend te maak. 

Kundigheid ten opsigte van die siekte met behulp van in/igtingsessies en 

p/akkate, antiretrovira/e medikasie, fiefdevo//e hu/p en beskerming in terme van 

kondome, is tans die grootste behoeftes onder die MIVNIGS lyers. Die meeste 

siekes is eksistensiee/ ingeste/ en daar is min of geen wete of begrip van die 

ewige /ewe na die dood. Sommige van die deelnemers blyk seff nie oortuig te 

wees van lewe na die aardse dood nie en hulle sou dus nie seff kon getuig oar 

wat dit vir hu//ese/f as kragve/d in hut werk beteken nie. Die gelowige tyers het 'n 

sterker basis vanwaar die siektehanteer word. Hulle glo dat die ewige /ewe op 

grand van die soenverdienste van Jesus Christ us vir aile gelowiges beskikbaar 

is. Hierdie oortuiging dra sommige van die mediese/para-mediese werkers in hul 

werk uit en is 'n ro/model vir die werknemers van die maatskappy. Pastorale 

behoeftes is feitlik beperk tot gebed vir die huidige lewe en beterskap en 

hanteerbaarheid van die siekte. 

4.4.5 Samevatting van die empiriese resultate 

Stres en angs as gevolg van die gestigmatiseerde, terminale, pandemiese siekte 

van die dag, MIVNIGS, laat -Iyers en hul families ineenkrimp. Dit is 'n ekstreem

persoonlike be/ewenis/ervaring en daarom is 'n kwalitatiewe metode geselekteer 

am die sosiale en mediese omstandighede, persepsie van ewige lewe na die 
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dood en die belangrikheid daarvan vir die gelowige, hoop hiertoe en pastorale 

behoeftes/hulp, vas te stel en te verken. Hierdie data is met behulp van 

gestruktureerde vraelyste en semi-gestruktureerde groeponderhoude ingesamel. 

Vanuit die voorafgaande onderhoude is dit duidelik dat hierdie siekte, pyn, Iyding, 

angs en (werk-)stres 'n negatiewe impak op terminale MIVNIGS Iyers sowel as 

die gesondheidwerkers het. In die onderhoude het die deelnemers aangedui wat 

hul sosiale - en mediese omstandighede behels in die verskillende fases van die 

siekte. Aanmelding vir die statustoets van die siekte is traumaties en uitslae word 

nie maklik aan ander partye geopenbaar nie aangesien dit skok, stres en 

bitterheid in die meeste gevalle veroorsaak. Daar is aanvankllk baie min 

ondersteunfng van familie en vriende maar dit verbeter met die tyd. Die 

deelnemers is in verskillende fases van terminale MIVNIGS en kom vir hulp en 

ondersteuning na die gesondheidsentrum van die maatskappy. Antiretrovirale 

mfddels word hier aan hulle verskaf en maak die siekte hanteerbaar en 

beheerbaar. Hulle is deurgaans baie dankbaar vir die Hefde, omgee, hulp en 

voorlfgting wat hulle van die sentrum van die maatskappy ontvang. Die 

maatskappy se beleid is dat MIVNIGS soos enige ander ehroniese siekte 

beheerbaar en bestuurbaar is, en dra dus beleidmatig daartoe by om stigma hok 

te slaan (wat prysenswaardig is). Kundigheid ten opsigte van die siekte, 

liefdevofle hulp en beskerming in terme van kondome, is tans die grootste 

behoeftes onder die MIVNIGS Iyers. 

Die wete dat daar ewige lewe na die dood vir die gelowige kinders van God is, 

bring vir die siek deelnemers hoop in hierdie aardse pyn, siekte en Iyding. Die 

wete is gebaseer op wat in die Woord van God hieroor geskryf staan en die feit 

dat dit die Waarheid is. Almal meen dat daar in hierdie toekomstige lewe geen 

pyn en Iyding sal wees nle. Geloofsekerheid bring baie goeie ba/ans in die 

verstaan en hanteer van MIVNIGS. Dit is verder belangrik dat familielede ook 

geestelike groei hieromtrent beleef. Nie-verba/e kommunikasie in die vorm van 'n 

glim/ag, lag en rillings wanneer oor hoop en die ewige lewe gekommunikeer 

word, was uiters opvallend by al drie ge/owige terminale MIVNIGS Iyers en die 

ge!owige hulpwerkers. Slegs 'n paar van die deelnemers is gereed om oor hul 

hoop te getuig en so die Groot Opdrag uit te voer. Hierdie oortuiging dra selfs 

sommige van die mediese/para-mediese werkers in hul werk uit en is 'n ro/mode! 

vir die werknemers van die maatskappy. Die meeste siekes is volgens die 

gesondheidwerkers eksistensiee! Ingeste! en daar is min of geen wete of begrip 

van die ewige lewe na die dood. 
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Hierdie blyk In groot leemte in die lewens van wei, 

nie gelowiges) te wees. 

Pastorale hulp in die vorm van veral gebed, Bybellees en verstaan, aanvaarding 

van die omstandighede, meelewing, besoeke, bystand van die pastor in lewe en 

in sterwe, word in die vooruitsig gestel. Sommige deelnemers meen dit is tyd om • 

hullewens te verander om bogenoemde te weeg te bring. Ander ongelowiges of 

afstandelikes se pastorale behoeftes is feitlik beperk tot gebed vir die huidige 

on"':::l'n en hanteerbaarheid van die siekte. 

4.4.6 Voorlopige algemene gevolgtrekking en interpretasie 

Die doelwit van die empiriese ondersoek was om vas te stel wat die sosiale - en 

mediese omstandighede van die gelowige, terminale MIVNIGS Iyer is, wat 

haarlsy persepsie van ewige lewe na die dood is en hoe belangrik dit geag word, 

en waarop hoop daartoe gebaseer is. Verder was die hipotese om vas te stel tot 

in welke fase van die siekte die MIVNIGS Iyer in staat sal wees om oor hierdie 

hoop vir die ewige lewe te getuig, en op grond hiervan riglyne vir die praktyk te 

bied. Alhoewel die maatskappybeleid oor die behandelbaarheid en uitkoms van 

MIVNIGS dieselfde as vir enige ander chroniese siekte is en dus stigma 

teenwerk, blyk die begrip van die feit dat dit 'n terminale siekte is, nie alte duidelik 

by die siekes sowel as die gesondheidwerkers. Uit die onderhoude kan die 

afleiding gemaak word dat gelowige terminale MIVNIGS Iyers wei tot in die 

vierde fase van die siekte oor hul hoop op die ewige lewe kan getuig. Die 

hipotese is dus korrek bewys. Vir die wat geloofsekerheid oor die ewige lewe op 

grond van die dood en opstanding van Jesus Christus, hul Saligmaker, het, is dit 

maklik om die Groot Opdrag van Hom uit te voer. Wie hierdie geestefike basis 

het, hanteer die siekte met eskatologiese perspektief en is in staat om met 

geloofsekerheid oor hul hoop te getuig. 

Die deelnemers het ook aangedui dat hulle spesifiek behoefte aan pastorale 

begeleiding het, veral omdat hulle beleef het dat gebed en die Woord hul anker 

in hierdie - vir die toekomstige lewe is. Dit veroorsaak dat hulle geensins twyfel 

daaroor nie en so os 'n skip vas geanker is om die storms van die lewe te 

weerstaan. Pastorale hulp in die vorm van gebed, Bybellees en verstaan, 

aanvaarding van die omstandighede, meelewing, besoeke en bystand van die 

pastor in /ewe en in sterwe, word in die vooruitsig gestel. Sommige deelnemers 
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meen dit is tyd om hul lewens te verander om bogenoemde te weeg te bring, 

vermoedelik nie om ewige lewe te probeer verdien nie, maar as bekering van 

ou wee. Ander ongelowiges se pastorale behoeftes is feitlik beperk tot gebed vir 

die huidige lewe en beterskap en hanteerbaarheid van die siekte. Die navorser 

maak ook die gevolgtrekking dat al die deelnemers meer effektiefin hul getuie-rol 

en funksionering sal wees en ook 'n beter kwa/iteit lewe sal lei, indien hulle 

pastorale bege/eiding ten opsigte van begrip/hantering/perspektief van 

MIVN/GS, die ewige lewe en hoop daartoe, en op/eiding/toerusting op hieroor te 

kan getuig, ontvang. 

Vanuit hierdie insigte en die konteks daarvan, word voorts gepoog om pastorale 

riglyne te bied aan die gelowige terminale MIVNIGS Iyer wat kerugmaties, 

koinoniaal, liturgies en diakoniaal oor haarlsy hoop op die ewige lewe saam met 

God, wil getuig. Hierdie insigte word dus herlei van die empiriese ondersoek wat 

onderneem is. 
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HOOFSTUK5 


PRAKTYKTEORETIESE PERSPEKTIEWE: PASTORALE RIGLYNE VIR DIE TOE
RUSTING VAN GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYERS TOT HOOP-GETUIENIS 

5.1 VERANTWOORDING 

Soos reeds in Hoofstuk 1 van hierdie studie benadruk, is die lewens- en 

wereldbeskouing en dus ook die etiese instelling van die navorser gebaseer op 

die vaste wete en erkenning dat God die Skepper van aile lewende wesens is. 

Die geskape mens is die handelende en sorgen de wese wat rentmeester en 

heerser oor die skepping Die mens (die sender/kommunikeerder) 

kommunikeer met ander geskape mense en hierdie kommunikasieproses bring 

mense nader aan mekaar, deurdat betekenis en begrip tussen hulle vestig. 

Gedeelde betekenis tussen die sender en die ontvanger (byvoorbeeld hul 

kindskap van God), word vergemaklik deur die verband wat die samelewing 

hiervoor voorsien. Die gelowige mens het die Groot Opdrag van Jesus Christus, 

die Verlosser, ontvang om die ewige lewe wat Sy gelowfge kinders erf (die Blye 

Boodskap),te gaan verkondig aan almal (ontvangers) oor die ganse aarde (vgl. 

lVIat. 28:19-20). Aan hierdie mense moet ook die doop in die naam van die Drie

Eenheid bedien word, wat egtheid en waarde gee aan bogenoemde verband tot 

gedeelde betekenis. Die Christelike hoop dui op die verwagting van die gelowige 

om vir tyd en ewigheid saam met God Drie-enig sy heerlikheid te sien en te vier. 

Hierdie deelnemende heerlikheid van God is die verpersoonliklng van die erfdeel 

wat die gelowige kind van haarlsy Vader ontvang. Dit is oor hierdie hoop tot die 

hemelse erfporsie van heerlike saamwees waaroor getuig moet word deur aile 

gelowiges, en so ook deur gelowige terminale IVIIVNIGS Iyers. Nie net die 

belewenis van God se heerlikheid en Sy getroue bemoeienis met sy kinders in 

die huidige bedeling nie, maar veraJ die getuienis of kerugma (verkondiging) 

hiervan, speel 'n belangrike rol in die gelowige se lewe. Die terme heerfikheid en 

hoop word deurgaans in die Skrif gebruik waar 'n positiewe uitkoms verwag 

word. En daarom kan hoop onder meer gedefinieer word as hierdie 

eskatologiese (posftiewe) verwagting van heerfikheid tot in aile ewigheJd. Riglyne 

tot hoop-getuienis kan dan vanuit die roepstem en opdrag van Jesus Christus, 

weerklank vind. 

Daarom word vervolgens na die in lei ding en doelstelling van hierdie hoofstuk 

oorgegaan. 
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5.2 INLEIDINGIDOELSTELLING EN SKEMATIESE VOORSTELLING 

5.2.1 Inleiding 

Die sentrale teoretiese argument vir hierdie navorsing word in Hoofstuk 1 

voorgehou: 'n ge/owige terminale MIVNIGS Iyer kan toegerus word am 

kerugmaties, koinonia ai, diakoniaal en liturgies effektief oar haar/sy Christelike 

hoop te getuig. Die gestelde hipotese is ook reeds empiries in Hoofstuk 4 bewys: 

In gelowige terminale MIVNIGS /yer is medies gesproke daartoe in staat am tot 

in die vierde fase van die siekte, oar hierdie hoop te kan getuig. Die basisteorie in 

Hoofstuk 2 voorsien die fondament vir die navorsing en belig Skriftuurlik met 

voorbeelde uit die Ou - en Nuwe Testament (as die onfeilbare Woord van God), 

die /ydende ge/oofflgure se ond,erskeie sosiale - en mediese omstandighede. As 

voorbeelde van sodanige Iydendes is die blindgebore man, melaatsheid as 

gestigmatiseerde siekte van daardie tyd en Job se onnoemlike Iyding, siekte en 

smart oor al sy kinders se dood op een dag. Die spil-as effek van spesifiek die 

dood van Jesus Christus is verder nagevors. Hiermee saam is na die sin van 

aardse Iyding en pyn gevra en daar is vasgestel dat swaarkry nie noodwendig 

kousaal tot die oorsaak van die siekte staan nie. God het 'n groter plan met 

elkeen se lewe en, soos met die blindgebore man, laat Hy die Iyding toe "sodat 

My werke gesien kan word" (vgl. Joh. 9:1-8). Perspektiewe vanuit die Skrif met 

betrekking tot pyn, siekte, Iyding en dood bied dan die basis vir dje aanbieding 

van riglyne tot hoop-getuienis in hierdie hoofstuk. Insigte en perspektiewe van 

metateoriee vanuit die mediese -, kommunikasie- en psigologiese wetenskappe 

is die fokus in Hoofstuk 3. Hierdie insigte dra by om 'n omvattende perspektief op 

die aardse lewe van 'n gelowige terminale MIVNIGS Iyer binne haarlsy unieke 

konteks, te begryp. In Hoofstuk 4 is 'n groeponderhoud gevoer met drie gelowige 

terminale MIVNIGS Iyers. Om verdere perspektief van die versorgers van hierdie 

MIVNIGS Iyers te verkry, is ook met drie mediese -/para-mediese 

gesondheidwerkers ,n groeponderhoud gevoer ten einde onder meer vas te stel 

welke pastorale hulp en begeleiding benodig/behoef word vir en deur die siekes. 

Hierdie hoofstuk fokus dan nou daarop om praktykteoretiese perspektiewe daar 

te stel vir die antwerp van pastorale riglyne vir gelowige, terminale MIVNIGS 

Iyers ten opsigte van getuienis tot hul hoop vir die ewige lewe. Na aanleiding van 

die struktuur wat in die model van Zerfass voorgestel word, moet die 

praktykteorie wat op die betrokke handelingsisteem betrekking het, gestel word 

nadat die probleem bestudeer en waargeneem is. Navorser ondersteun die 

gedagte van Heyns en Pieterse (1990:79) met betrekking tot bogemelde en ook 
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vir Venter (1996:13) wat verder tereg aandui dat die Praktiese Teologie die 

normatiewe en konkrete bediening van hierdie handelinge (van die mens) ten 

opsigte van die liggaam van Christus (die gelowiges), ondersoek. 

Navorser poog voorts in hierdie hoofstuk om vanuit 'n Skriftuurlike perspektief 

aan die behoefte tot pastorale hulp wat in Hoofstuk 4 geYdentifiseer is, gehoor te 

gee, naamlik om riglyne tot hoop-getuienis deur gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer, saam te ste!. 

5.2.2 Doelstelling 

Die doelstelling van hierdie hoofstuk is om pastorale riglyne te dokumenteer wat 

tydens getuienislewering oor hoop deur die gelowige terminale MIV/VIGS Iyer 

ingespan kan word. Heyns & Pieterse (1990:80) dui aan dat die doelwit van die 

betrokke navorsing in die Praktiese Teologie bereik word wanneer 'n 

praktykteorie ontwerp word deur 'n wisselwerking te bewerkstellig tussen die 

basisteorie (sien Hoofstuk 2) en die metateoriee (Hoofstuk 3), gerugsteun deur 

die ter saaklike empiriese navorsing (Hoofstuk 4). Die wisselwerking wat 

vervolgens tussen basisteorie, metateoriee en empiriese navorsing bewerkstellig 

gaan word, gee aandag aan die volgende perspektiewe/moontlike riglyne: 

• 	 basisteoretiese vertrekpunt; 

• 	 mediese - en sosiale praktykteoriee van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer, 

soos literatuurgewys en empiries vasgestel; 

• 	 die gelowige se hoop op die ewige lewe; 

• 	 getuienislewering as kommunikatiewe handeling oor die gelowige se hoop op die 

ewige lewe; 

• 	 voorgestelde pastorale riglyne om kerugmaties, koinoniaal, liturgies en diakoniaal 

getuienis oor hoop te lewer; en 

• 	 voorbeelde van hulpmiddels vir pastorale begeleiding. 

Vervolgens word die relasie tussen die probleemstelling, doelstelling en 

metodologie skematies voorgestel. 
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5.2.3 	 Skematiese voorstelling van die relasie tussen probleemstelling, 
doelstelling en metodologie 

PROBLEEMSTELLING DO ELSTELLI NG METODOLOGIE 
Watter praktykteoretiese 'n Kritiese sintese van die Analise en sintese van 

riglyne kan aangebied basisteoretiese riglyne in die ingesamelde data. 

word uit die wisselwerking wisselwerking met die 

tussen die basisteorie, die metateoriee uit die medie

metateoretiese perspek- se -, kommunikasie- en 

tiewe en die situasie/werk- psigologiese wetenskappe 

likheid om die terminale en empiriese ondersoek 

MIVNIGS Iyer toe te rus om sodoende riglyne vas 

om hoop-getuienis te kan te stel vir die bediening 

lewer? Wat is effektiewe van hoop-getuienis deur 'n 

• kerugmatiese, koinoniale -, gelowige terminale MIVI 

diakoniale en liturgiese VIGS Iyer. 


I getuienis oor die hoop, en 


hoe 	 kan 'n gelowige i 

terminale MIVNIGS Iyer I' 

daartoe toegerus word? " 

Hierna volg die onderskeie perspektiewe en bespreking van die wisselwerking 

daartussen, ten einde die praktykteorie te kan formuleer. 

5.3 BASISTEORETIESE VERTREKPUNT 

Soos in Hoofstuk 2 van hierdie studie aangedui, ontstaan 'n probleem of 

spanning omdat 'n beproefde of onontginde bedieningpraktyk nie slaagl effektief 

is nie. Die probleem word grondig ondersoek deur die studie-omgewing 

literatuurgewys en empiries te ontleed teen die praktyk van die uitgediende of 

onontginde tradisie/verlede, byvoorbeeld hoe gelowige terminale MIVNIGS Iyers 

hoop-getuienis aan ander MIVNIGS Iyers/hul versorgers/ongelowiges kan 

bedien. Die navorser word gedwing om na 'n sosiaal-aanvaarbare maar ook 

pastoraal-effektiewe metode te soek om hierdie probleem in die veranderde 

situasie op te los. Die Skrfftuurlike vertrekpunt vorm die basis en onderbou van 

enige nuwe praktyk binne die Christelike pastorale begeleidingproses, en 
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verteenwoordig die prakties-teologiese teorievorming binne die groter 

vakwetenskap van Praktiese Teologie. Die teorie moet sosiologies en teologies 

verantwoordbaar wees. Sander am oormatig te herhaal uit vorige hoofstukke, 

word die gelowige (en die navorser) se Godbeskouing en die Woord van God ten 

aansien van getuienislewering oar hoop vir die ewige lewe, in kart hier 

weergegee. 

5.3.1 Kenbron 

Die onfeilbare Woorde van die lewende God, soos opgeteken in die Skrif, is die 

kenbron vir die basisteorie in die praktyk van teologie. Heyns (1981 :29) noem die 

Bybel "God se spreke" en hierdie spreke (of die roepstem van die Herder) is die 

oproep tot geloof in die hart van Sy kinders. God se Woord is Waarheid, 

volgens Johannes 17:17. Riglyne tot hoop-getuienis kan nie anders as om vanuit 

hierdie roepstem van God te weerklink nie. Die gesproke Woord van God is 

kineties en transformeer gevolglik lewens (vgl. 2 Tim. 3: 15-16) en dien as die 

basis van Christelike berading (Adams, 1979:2). By die bestudering van 

getuienislewering oar hoop deur gelowige terminale MIVNIGS Iyers, sal die 

erkenning van Skrifgesag as uitgangspunt geneem word. Voorts word die gesag 

van die kenbron bespreek. 

5.3.2 Gesag van die Skrif 

Die Skrif is die ewig en altyd ge/dende Woord van God wat Hy deur die inspirasie 

van die Hei/ige Gees, vir en deur mense laat boekstaaf het (Breed, Janse van 

Rensburg en Jordaan, 2008:37-43). Hierdie voorveronderstelling dui daarop dat 

. die Bybel tydgerig, maar nie tydgebonde is nie. Vergelyk ook 2 Timoteus 3:16: 

die hele Skrif is deur God geTnspireer en het groat waarde am in die waarheid te 

onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te 

kweek. In Genesis 17:7 S6 God dat Hy sy verbond tussen Hom en sy kinders en 

hul nageslagte oprig as 'n ewige verbond. Vir die gelowige is Jesus Christus die 

vleesgeworde Woord van God wat haar/hom (binne hierdie verbond) kom verlos 

het van sonde. Sy beloftes geld vir tyd en ewigheid en vir die wat in Hom glo, het 

Hy die reg gegee am sy kinders genoem te word (vgl. Joh. 1 :12). Hiervan kan 

afgelei word dat God se beloftes aan sy kinders oar die hoop op die ewige lewe 

waar is en in vervulling sal gaan met hul heengaan en finaal met Sy wederkoms 

na die aarde. Sy kinders is sy erfgename en Hy maak hulle bewus van die 
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beloftes en roep hulle op om Sy liefde en hoop te verkondig en daarvan te getuig 

(vgl. Mat. 28:19-20). Daar word in Hoofstuk 2 verwys na voorbeelde van mense 

wat siekte, pyn en Iyding moes deurstaan, en nogtans gehoop het op hierdie ryke 

erfenis. Meer nog, getuienis volg telkens op die groot weldade en goedheid van 

God. In die besonder word na die dood en opstanding van Jesus Christusr die 

Ver/osserr as die spit-as van die ewige /ewe verwys. 

5.3.3 	 Skriftuurlike riglyne en voorbeelde ten opsigte van siekte, pyn, Iyding en 

dood 

* Moont/ike riglyne 

5.3.3.1 Sigbaarheid van God se genesende krag en Sy werke 

God se lewe-gewende asem in Sy opgetekende Woord, is die inspirasie en 

absolute gesag in die lewe van die gelowige. Hierdie gesag word die basis om 

siekte/gestremdheid/lyding/pyn en eindelik ook die dood, in die Ou - en Nuwe 

Testament te bestudeer en te evalueer. Daar is nie noodwendig 'n kousale 

verband tussen sonde en siekte/lyding nie. Jesus Christus maak in Sy werk op 

aarde duidelik dat * God se genesende krag sigbaar moet word deur 

siekte/lyding (vgl. Joh. 9:1-8; Luk. 5:12-15). Hy is * die groot Geneesheerr maar 

die gelowige het nie op grond van sy/haar geloof die versekering dat Iyding, pyn, 

smart en ellende vrygespring word op aarde nie. In die empiriese studie blyk 

duidelik dat deelnemers self ervaar dat sigbare beterskap ingetree het vanwee 

God se genade. Die gelowige is afhanklik van die Groot Geneesheer weens 'n 

onvermoe om self genesing teweeg te bring. 

5.3.3.2 Onvermoe om self genesing te bewerkstellig 

Onvermoe om self genesing te bewerkstellig, laat die gelowige sieke/lydende 

uitsien na * genesinglbeterskap deur 'n genesende krag buite sigself. Job is 

hiervan 'n uitstekende voorbeeld wanneer hy bely dat hy naak in die wereld 

ingekom het en naak daar uit sal gaan (vgL Job 1 :21-22). Niemand is iets aan 

hom verskuldig nie en hy is ook nie in staat om vanself beterskap te toon of 

homself van die dood te red nie. Die goeie nuus is dat selfs nie "naaktheid", 

enige siekte, Iyding, pyn of dood die gelowige * van die !fefde van God kan skei 

nie (vgl. Rom. 8:35). En in die ewige heerlikheid sal daar ook geen skeiding van 
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die liefde van God wees nie. Hierdie genesing is op grond van die liefde van 

God, die bron van die liefde, omdat Hy wi!. En hiervan is die deelnemers aan die 

groeponderhoude deeglik bewus: die genesing Ie nie in hul eie hande nie: hulle 

wag op hul Vader vir vertroosting en genesing. 

5.3.3.3 Die wil van God 

Jesus Christus genees volkome na liggaam en siel omdat, in Sy eie woorde, * 

"Ek wit'. God wi! die goeie vir sy kinders, die gelowiges, he (vgl. Rom. 8:28) en 

dit sluit soms siekte of swaarkry/lyding in (vgl. 1 3: 17). Jesus * onderwerp 

Hom voorts aan die Vader se wi/ (vgl. Mat. 26:39, 42) want alles gebeur volgens 

Sy wit (vgl. Ef. 1 :11). In hierdie geval is dit Sy wit om die melaatse man te genees 

en Hy maak dit so bekend aan die sieke wat * in Sy a/mag g/o en dft verbind aan 

Sy wi/ (vgl. Heb. 4:15). Die mens wat die weg * van gehoorsaamheid aan die wil 

van God kies en * wandel in Sy Woord, sal seen in haarlsy siekte/pyn/lyding en 

ondersteuning/vertroosting van God geniet. Saam met die wi! van God moet ook 

Sy soewereiniteit, wat 'n belydenis van die gelowige terminale MIVNIGS Iyers is, 

ondersoek word. 

5.3.3.4 Die soewereine mag van God 

Die soewereine almag en wi! van God sluit onder meer die * gee en neem van 

lewe in (vgl. Job 1 :21). Dit is outoriteit wat geskep is deur Homself en daarom het 

Hy vol mag in hemet en op aarde (Louw & Nida, vol. 1, 1988:476-484; 739). In die 

konteks maak Job op niks aanspraak nie en getuig dat die Here 'n mens se lewe 

vol en leeg maak (vgl. Pred 7:14) (Verklarende Bybel, 1989:550). * God se 

soewereiniteit en almag word deur Job geproklameer te midde van sy smart. Die 

melaatse man weet dat Jesus die krag het om hom te genees en daarom vra hy 

Hom daarvoor. In die groeponderhoud van die gelowige terminale rvrlVNIGS 

Iyers word dit duidelik dat die soewereine God genesing na liggaam en siel 

skenk, en dat hulle toestand met gereelde gebed, geestelike groei, goeie sorg, 

dieet en antiretrovirale middels, gestabiliseer het. Hierdie soewereine gesag om 

te heers oor die lewe (siek of gesond) , word ook aan die Koning se kinders (* 

koninkryk-kinders - EdP) oorgedra. Dit word een van die beste voorbeelde van 

onderwerping aan en vertroue in God se raadsplan deur 'n gelowige (Guthrie & 

Motyer, 1990:424), ook vandag te midde van Iyding en die onafwendbare aardse 

dood. 
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5.3.3.5 Perspektief op die aardse dood 

Dood is die toestand wanneer fisies opgehou word om te leef: die tydstip 

wanneer die hele liggaam met al die organe ophou om te funksioneer. Figuurlik 

sou dit die einde of ondergang van iets beteken. Sinonieme of frases vir dood 

word onder meer gevind in uitdrukkings soos heengaan (vgl. Fil. 1 :23), onts/aap 

(vgl. Dan. 12:2), om die /ewe bring (vg1. Dan. 2:12) en /aaste asem uitb/aas (Luk. 

23:46). Die term terminaal dui aan dat daar vir die MIVNIGS Iyer geen menslike

of mediese remedie vir die siekte is nie, en dat sy/hy onomwendbaar die dood 

tegemoet gaan. Dit is trouens ook die geval met enige ander ongeneeslike of 

soms chroniese siektes. Deelnemers aan die empiriese studie het aangedui dat 

hulle meen elke mens een dood skuldig is, en dat hulle nie noodwendig 

MIVNIGS as 'n groter angs in terme van dood beleef, as byvoorbeeld 'n 

motorongeluk nie. Dood word deur James Shirley in die gedig "Death the 

Leveller" (Palgrave, 1875:ongenommer) beskryf as die * groot ge/ykmaker van 

a//e mense (plante/diere - EdP). Daar is vir niemand uitkomkans hiervan nie. 

Adam en Eva, Job wat al sy kinders op een dag deur die dal van die dood sien 

gaan, die blinde, die melaatse en Paulus het dit begryp. Die gevo/g van 

ongehoorsaamheid aan God is die dood: 'n lewe sonder God/van God verlaat, 

waar die mens slegs die aftakeling van liggaam en gees, sonder enige teken van 

verdere lewe (Lewe) ooit, ervaar. Selfs vir Jesus Christus as vo/kome mens 

sonder ongehoorsaamheidlsonde, was die wil van God dat Hy(self) sou sterf. En 

die toestand van dood sou voortduur totdat die * alles-oorv/oedige gena de van 

God 'n remedie (die verlossingdaad van Jesus Christus aan die kruis), 

meegebring het (Calvin, 1979:126-128). MAAR Sy dood sou anders wees en die 

* spil-as vir die dood word: daar kom deur Sy fisieke dood en opstanding ook 

geestelike genesing vir die wat in Hom glo. 

5.3.3.6 Geestelike genesing 

In 'n geestelike konteks beteken dood * e/keen wat Christus nie het nie (vgl. 1 

Joh. 5:12) en die tydduur hiervan is vir ewig. Satan se oogmerk met Adam en 

Eva en trouens die hele skepping (vgl. Gen. 2:16-17), was Iyding en dood as 

verdoeming en vernietiging daarvan. Met Jesus Christus se verlossing van die 

dood * bedien Hy die skepping, omdat Hy juis kom herstel wat mank gegaan het 

en sug onder die uitwerking en gevolg van die sonde (en daarom Iyding/pyn 

EdP) (Fretheim, 1994:321). God word nou (in teenstelling met die dood as die 
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groot gelykmaker van aile mense) die * Groot Gelykmaker van Jood en Griek, 

vryman en slaaf, man en vrou, omdat * almal een is in Christus (vgl. Gal. 3:28). 

Hierdie * getroue genade van God is magtiger as die sonde en die dood en is die 

basis van die verhouding tussen God en sy skepsel (Barth, 1961 :332, 356). Die 

uitwerking en effek hiervan in die hier-en-nou, in die "alreeds", kan beslis as 'n 

werklikheid ervaar word (Dunn, 1988:317). Hierdie dieper dimensie van 

genesing beteken dat die * volheid van God se genesing van siekte vir die 

gelowige aanbreek wanneer sy/hy die sonde bely, vergifnis van God verkry deur 

die versoening wat Jesus Christus aan die kruis bewwkstellig het, en vandaar 

saam met ander gelowiges * uit en van die Hei/ige Gees feet. Sonder * ge/oof en 

aanvaarding van hierdie vergifnis en versoening deur Jesus Christus, is die mens 

steeds sieklblind/melaats van die sonde. Die Groot Geneesheer/Groot 

Gelykmaker, Jesus Christus, se krag om te genees * "kom tot volfe werking 

wanneer jy swak is" (vgL 2 Kor. 12:9a). 

Daarom moet die * hart van die gelowige terselfdertyd gereinig word (vgl. Heb. 

10:22), alvorens algehele genesing kan intree (Louw & Nida, vol. 2, 1988:202). 

Sonde wat nie bely word nie, veroorsaak meer stres omdat dit lei tot twyfel en die 

leuenagtige verstaan van die mens se identiteit in Christus. Nou * 113M Christus 

en so ook die ge/owfges vanuit hierdie kragtige verlossing tot eer van God. Dit is 

die geestelike genesing, in teenstelling met Iiggaamlike genesing, en het 

hemelse waarde vir ewig. Deur * Jesus Christus se eie Iyding en wonde en 

gevolglike verlossingdaad uit die sonde-siek wereld, naamlik die dood en die 

opstanding daaruit, is daar vir die gelowige 'n lewende hoop om die "nog nie" of 

die onsienfike te kan sien. In die groeponderhoud is die feit dat Jesus Christus se 

dood en opstanding die ommekeer van ewige dood na ewige lewe bring, te 

berde gebring. En hieroor glim/agllag al die deelnemers vrolik in 'n nfe-verbale 

kommunikatiewe oomblik tydens die onderhoud. Die gelowiges as groep ("huis 

van God"/geloofgemeenskap) beleef * geestelike kohesie omdat hulle fokus op 

die Groot Geneesheer. Sommige van die mediese personeel/gesondheidwerkers 

meen die belangrikste is om hier op aarde In kwaliteitlewe te he en dat daarop 

gekonsentreer moet word; die lewe hierna is nie iets waaroor baie gedink of 

gepraat word nie. Oor hierdie baie belangrike genade-moment vir die ewige lewe 

moet/wi! die gelowige * met God in gebed in gesprek tree - dit kan nie anders 

nie. 
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5.3.3.7 Gebed 

Job se verhaal was ook getuienis van die * alomteenwoordigheid van God. 

om hierdie teenwoordigheid van God te beleef, is * gebed as kommunikasie en 

innige verbondenheid tussen God en Sy kind, noodsaaklik. Gebed is ten diepste 

* 'n tweegesprek tussen God en mens, waar God altyd die gesprekleier is en 

koers/diepte gee daaraan. God gee aan Adam en 'n uitdruklike verbod oar 

die boom van kennis van goed en kwaad in hul gesprek. Hy waarsku en beskerm 

Sy kinders sodoende. Job en God is oak in gesprek en in die latere verloop van 

sy ellende en siekte, toon God sy almag deur aan Job te vra of hy in staat is am 

te skep so as Hy (vgl. Job· 38). Hier is die gesprek/gebed eintlik * retoriese vrae 

van God se kant. Dieselfde elemente wat in die liturgie in 'n erediens tot God ter 

sprake is, word in gebed saamgesnoer: * aanbidding, /ofprysing, bewondering, 

son deb elydenis, smeking, retoriese vrae om God se lofwaardigheid te 

beklemtoon, vergifnis on tva ng, dankbaarheid, stilwees voor God en luister ter 

sprake is, maar dit sluit oak * verso eke, voorbidding en geestelike oorlogvoering 

in (Adams 1979:64-65). Die gebed as * ontboeseming van die mens se gemoed 

(soos wanneer 'n offer oopgevlek op die altaar geplaas word - EdP) teenoor God 

veral in tye van siekte/pyn/lyding/dood, is 'n * profetiese handeling van die mens 

en werk helend in op die gefolterde gemoed van die sieke. Job het die * krag van 

gebed en die onontbeerlikheid van gesprek met God geken en hy het geweet dat 

slegs God se teenwoordigheid vrede en genesing van die gemoed in die 

omstandighede kan teweegbring. God se Woord roep die mens op am te * 

vo/hard in gebed (vgl. Rom. 12:12) en oak om * gedurig te bid (vgl.1 Thess. 

5:17). Volgens die Woord bied gebed ook * uitkoms vir bekommernis (hier as 

gevolg van siekte/pyn/angs/lyding wat met dood van geliefdes gepaard gegaan 

het in al bogemelde Skriftuurlike voorbeelde): "Moet oor niks besorg wees nie, 

maar * maak in alles julie begeertes deur gebed en smeking en * met 

danksegging aan God bekend". (vgl. Fil. 4:6). Gebed is 'n aanduiding dat die 

bidder op God vertrou en van Hom afhanklik is vir beskerming en geestelike insig 

(Anderson & Miller, 2000:328). Die dee!nemers aan die empiriese studie het hier 

deur die bank aangedui dat hul!e staatmaak op en nie sonder eie en veral die 

pastor se gebede tot God kan klaarkom nie. Die gesondheidwerkers het verder 

aangedui dat gebed 'n pastorale behoefte is wat elke dag deur MIVNIGS Iyers 

uitgespreek word. En dit omdat alma! in meerdere of mindere mate God so leer 

ken het: die Groot Geneesheer wat vertr~~s en beterskap van buite sigse/f kan 

gee omdat Hy sy kinders /iefhet. 
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5.3.3.8 Kennis van God en Sy Woord 

'n Verdere riglyn ten opsigte van die voorgehoue Skriftuurlike voorbeelde met 

betrekking tot die Iydendes in Hoofstuk 2, is die * kennis van die Woord van God. 

Dit is opvallend hoe die Iydendes in die tersaaklike voorbeelde, God en sy ware * 

Woord ken en vertrou (glo). Adam en Eva het God geken en vertrou, maar 

skynbaar nie geglo oor die boom van kennis van goed en kwaad nie (vgl. Gen. 

2:16-17). Dit blyk uit die verhaal van die blinde man wat kennis gedra het van en 

geglo het dat Jesus hom kan/gaan genees, dat Jesus * die Ug is wat die 

duisternis 0n hierdie geval b/indheid) verdryf (vgl. Joh. 1 :9-10). Omdat die Lig die 

duisternis oorwin het in die dood, is daar in die ewigheid Lig vir ewig en geen 

duisternis meer nie. Hierdie Skriftuurlike waarhede en kennis van wie God is, is 

essensieel tot vertroue en geloof in Hom. In die ander voorbeeld van die 

melaatse man, word dit duidelik dat 'n stigma gekleef het aan melaatsheid, en 

dat die sieke onrein was en dus nie langer midde-in die normale of gesonde 

gemeenskap kon leef nie (Louw & Nida, vol. 1, 1988:271-272) . Die melaatse is 

daarom uit die saamwoon-area en sosiale gemeenskap verban en kon slegs die 

gemeenskap weer betree na toestemming deur die priester, volgens die betrokke 

Joodse reinigingwette (vgl. Luk. 5:12-15). In hedendaagse terme is daar moontlik 

'n para/fe//e sosiale situasie met die gestigmatiseerde siekte MIVNIGS. Die 

dieper betekenis vir 'n Iydende is dat al sou die Groot Geneesheer nie genesing 

van die terminale siekte MIVNIGS skenk in die "a!reeds" (vir gelowiges die tyd 

na die opstanding van Jesus Christus uit die dood) nie, daar we! * volkome 

genesing vir liggaam en siel vir ewig in die hiernamaals (die "nog nie") sal wees. 

Voorts word die gehoorsaamheid aan God hiertoe bespreek. 

5.3.3.9 Gehoorsaamheid 

Die openbaring van God se skepping is * theopneust (die asem van God is 

daarin - vgl. 2 Tim. 3:16) en Hy gee * lering oar die verhouding tussen Hom en 

mense; oor die * gedrag van mense en die gevo/ge daarvan, hierin. Die pad na 

die kenbare of kennis Ie nie in ongehoorsaamheid nie, maar in * gehoorsaamheid 

aan God (vgL Job 28:28). In Sy eerste gesprek met die mens Adam, gee God (te 

midde van groat vryheid aan die mens), die * beheer van die skepping aan hom 

oor. Die voorbehoud binne die beheeNoorskrif is 'n integrale deel van die 

geskape orde en veronderstel * vertroue in en ontsag vir die woordelbevel van 

God (Fretheim, 1994:321). Maar Hy toets die mens se gehoorsaamheid aan die 
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Skepper se woord hieraan: die verbod op die vrugte van die boom van aile 

kennis. Die boom van "aile kennis" dui op die allesomvatiende en volmaakte 

kennis en wie dit het, sou so as God word (vgl. Gen. 3:5, 22). Die God van aile en 

volmaakte kennis is dus immer in beheer en eis gehoorsaamheid aan Hom 

(Verklarende Bybel, 1989:7). Wanneer hieraan gehoor gegee word, is daar rede 

vir lofprysing! 

5.3.3.10 Lofprysing 

Ten spyte van Job se uitmergelende siekte en Iyding (wat hy nie wegsteek nie, 

dis immers uiters menslik), reik hy uit na die Here * in /ofprysing (Life Application 

Bible, 1991 :642). Daar is niemand wat die Here in hoogheid en majesteit oortref 

nie (vgl. Ps 113:1-6). Hierdie gedagtegang stem ooreen met die woordontleding 

van Louw e.a. (vol. 1, 1988:429-430) vir praise/prys: om lof te bring aan iemand 

wat pryswaardig is, of am besonderlik van iemand te praat wat eer verdien, 

iemand van goeie reputasie en inbors, am die God van hemet en aarde te prys 

en die * hoogste eer te betoon aan die Afmagtige. Ook die melaatse en die blinde 

man het * gaan vertel of die nuus het versprei en die Here is geprys vir Sy 

goedheid. Hiermee kan die deelnemers aan die groeponderhoud hul goed 

vereenselwig: hulle is immers van Afrika waar lofprysing skynbaar ingebore is en 

hoe waarde het. God word as groot en lofwaardig deur hulle ervaar. 

5.3.3.11 Getuienislewering 

Die blinde man kry opdrag am nie te verkondig wat met hom gebeur het nie, 

maar die * nuus van sy genesing sprei tog vinnig (vgl. Joh. 9:8). Job lewer * 

getuienis deur lofprysing nadat hy, mens wat hy is, op die tradisionele manier 

gerou het (vgl. Job 1 :21). Getuienis in die vorm van *Ieefwyse word ook uit Job 

se optrede, veral teenoor sy vrou en sy vriende, duidelik. Adam en Eva se * 

optrede getuig in die vorm van * ongehoorsaamheid in die tuin van Eden (vgl. 

Gen. 2:16-17), terwyl die melaatse man getuig deur te * glo aan Jesus se almag 

en genesingkrag (vgl. Luk. 5:12). Hierdie verdieping in geloof is essensieel vir 

veral ook die terminale MIVNIGS Iyer wat wil * getuig, proklameer/verkondig, 

meefeef en die Evangefie (B/ye Boodskap) met ander wi! deel. 
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5.3.4 	 Opsommende Skriftuurlike riglyne en voorbeelde ten opsigte van siekte, 

pyn, Iyding en dood 

Die wisse/werking tussen die basisteorie, metateoriee en empiriese navorsing, 

bied pastoraal-effektiewe riglyne met betrekking tot hoop-getuienis deur die 

gelowige terminale MIVNIGS Iyer aan ander MIVNIGS Iyers/hul versorgers. Die 

Skriftuurlike vertrekpunt vorm die basis van enige nuwe praktykteorie binne die 

Christelike pastorale begeleidingproses. "God se spreke" is die onfeilbare 

Waarheid en oproep tot geloof in die hart van Sy kinders. Die lewende God is die 

gesagvolle, transformerende kenbron. Die Skrif is ewiggeldend en Gees

geinspireerd. God rig Sy ewige verbond tussen Hom en sy kinders op. Jesus 

Christus is die v/eesgeworde Woord van God en Verlosser van sonde. Die wat in 

Hom glo, het die reg om Sy kinders genoem te word. God se ware beloftes aan 

sy kinders oor die hoop op die ewige lewe as erflating gaan in vervulling met hul 

heengaan/Sy finale wederkoms na die aarde. Hy as die Groot Geneesheer heel 

gebrokenes weens hul onvermoe om hulself te genees.Jesus Christus genees 

volkome na Iiggaam en siel omdat "Ek wit'. Job kom tot die wete dat die wi! en 

soewereine almag van God die gee en neem van lewe insluit. Die melaatse glo 

dat Jesus genesingkrag besit en vra Hom daarvoor. Gelowige deelnemers aan 

die empiriese studie getuig dat God oor lewe en dood besluit en dat genesing nie . 

uit hulself kan kom nie. Sommige gesondheidwerkers meen die meeste siekes 

wat hulle versorg, nie oor die ewige lewe bekommerd is of dink dink nie. Die 

gelowige MIVNIGS Iyer sien reikhalsend uit na die ewigheid waar geen pyn en 

fyding 	meer sal wees nie. In teenstelling met genesing, dui die term terminaal 

aan dat geen remedie bestaan nie en dat die dood, die groot gelykmaker, 

onafwendbaar is. Adam en Eva, Job, die blinde, die melaatse en Paulus ervaar 

dit so. Selfs Jesus Christus as mens sou sterf MAAR Sy dood word die spi/-as vir 

geestelike genesing vir die wat in Hom glo. In 'n geestelike konteks beteken dood 

* efkeen wat Christus nie het nie, vir ewig. Dit was Satan se plan met Adam en 

Eva en die hele skepping. God word nou die Groot Ge/ykmaker van Jood en 

Griek, vryman en slaaf, man en vrou, omdat a/mal een is in Chrlstus. Die vofheld 

van God se genesing van siekte breek vir die gelowige aan met sondebelydenis, 

vergifnis en versoening deur Jesus Christus se krufsdood en opstanding. Vir 

Adam en Eva, Job, die melaatse, die blinde, Paulus, die gelowige deelnemers 

aan die empiriese navorsing en selfs Jesus Christus kom God se krag om te 

genees "tot volle werking wanneer jy swak is': Oit Is die Geestelike kohesie van 

die Orie-Enige God wat Sy kinders tot hierdie skynbaar paradoksa/e insig bring. 
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Daar is vir die gelowige 'n lewende hoop om die "nog nie" of die onsfenlike te kan 

sien. Hieroor tree sy/hy met God in gesprek/gebed en kommu-nikeer in innige 

verbondenheid tydens die tweegesprek. Dit kan die vorm van 'n verbod (Adam 

en Eva), waarskuwing (melaatse), woord van beskerming of retoriese vraag 

(Job) wees en die volgende liturgiese elemente bevat: aanbidding, lofprysing, 

bewondering, sondebelydenis, smeking, vergifnisontvangs, dankbaarheid, 

stilwees voor God, lulster, versoeke, voorbidding en geestellke oorlogvoering. 

Die gebed ontboesem die mens se gemoed teenoor God veral in tye van 

siekte/pynllyding/dood en is 'n profetiese handeling van volharding daarin. 

Hiervan getuig die deelnemers aan die groeponderhoude ook. Verdere riglyne is 

kennis van die Woord van God, vertroue, geloof, Jesus as die Ltg wat die 

duisternis 0n hierdie geval bfindheid) verdryf, die melaatse/MIVNIGS lyer wat 

weer na genesing in die gemeenskap opgeneem word (die "alreeds" en die "nog 

nie") en getoetsde gehoorsaamheid aan God. Ten spyte van die onnoemlike 

Iyding en pyn, prys Job die Here nogtans. Die blinde gaan gehoorsaam nie vertel 

nie maar die nuus versprei tog. Getuienis kom benewens lofprysing ook deur Job 

se leefwyse in vreugde en leed, Adam en Eva se ongehoorsaamheid en die 

melaatse se geloof in Jesus se almag en genesingkrag. Geloofverdieping is 

nodig vir die gelowige wat wi! getuig, proklameerlverkondig, meeleef en 

iEvangelie (Blye Boodskap) met ander wi! deel. 

In opvolging van die basisteoretiese vertrekpunte, word perspektiewe ten opsigte 

van die mediese - en sosiale omstandighede van die gelowige terminale 

MIVNIGS lyer opgesom, om riglyne daar te stel. 

5.4 	 MEDIESE - EN SOSIALE PRAKTYKTEORIEe VAN DIE GELOWIGE 

TERIVIINALE MIVNIGS LYER 

* 	 Moontlike riglyne 

5.4.1 	 Inleiding en doelwit 

Venter (1996:89) se definisie van 'n metateorie as 'n teorie waarin wetenskaplike 

vertrekpunte gestel word en wat * raakvlakke met ander vakgebiede deel en dus 

dieselfde werklikheidveld vanuit verskillende perspektiewe bestudeer, word 

ondersteun. Sodoende word 'n * jUiste beeld van die werklikheid deur onder 
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meer die empiriese navorsing verkry binne die dissipline. Hiervolgens kan die 

ingesamelde data ge"interpreteer en 'n nuwe of aangepasde praktykteorie gestel 

word. In Hoofstuk 3 is vasgestel wat die mediese -, sosiale, kommunikatiewe 

en psigologiese omstandighede is van die gelowige handelende mens wat aan 

MIVNIGS Iy. Die doelwit is dus om afgesien van laasgenoemde verder vas te 

stel welke invloed dit het op die vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer om oor 

haarlsy * hoop te getuig. Dit alles kan net verstaan word binne die werklikheid en 

die * praxis van God - * Hy neem aile inisiatfef. Die hoogtepunt hiervan is die * 

versoeningwerk van God deur Sy Seun Jesus Christus, soos in die Skrif 

geopenbaar (Pieterse, 1993:6). Die gelowige gemeenskap word (binne hierdie 

Goddelike praxis) opgeroep om * verbyalle grense te beweeg in 'n wereld wat Iy 

en * roep om redding en verlossing van Iyding en pyn (Hoffman & Grenz, 

1990:31). Binne konteks hier lei die vraag na die * sin/doel van siekte, Iyding en 

dood gedurende die aardse bestaan, die gelowige na haarlsy getuienis van hoop 

op die ewige lewe en verlossing van hierdfe aardse ffsfeke en geestelfke ellende. 

Die mediese praktykteorie word vervolgens opgesom soos literatuurgewys en 

empiries bevind. 

5.4.2 Die mediese praktykteorie 

Die totale werklikheidveld van die terminale MIVNIGS Iyer se medfese en sosfale 

omstandfghede, prognose van die siekte, pyn en Iyding van die -Iyer en haar/sy 

naasbestaandes/versorgers, waarskynlike * sterfbegeleiding en * hoop-getufenis 

deur die sieke voor die kritieke laaste fase van MIVNIGS, is met behulp van die 

metateoriee nagevors. Die MIV se verwoestende voorkoms wereldwyd is * 

pandemies en in mensheugenis bring die siekte die meeste uitdagings en 

onverwagte veranderinge ooit. MIVNIGS is in 1981 aangemeld in Verenigde 

State van Amerika as 'n raar vorm van * longontsteking tesame met 'n vorm van 

* velkanker. By hierdie homoseksuele mans was hul * immuniteitste/se/s 

afgetakel en hiernaas het heteroseksuele persone in Afrika aangemeld met 

simptome wat wissel van dfarree tot gewigverlies. VIGS Cn akroniem vir die 

Verworwe-Immun"iteit-Gebrek-Sindroom) word veroorsaak deur 'n * retrovirus. 

Die MIV-1 of MIV-2 is vir reproduksie * afhanklik van 'n mens/dier/plant wat as 

*gasheer ge'infekteer word en groei in die witbloedselle van die gasheer. Hierdie 

* teen-kaping-selle is 'n belangrike deel van die * immuni"teitste/sei wat die 

liggaam teen infeksies beskerm (Van Dyk, 2001 :5). 'n * Spesifieke 
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verdedigingstelsel in die menslike liggaam, die limfosiete of T-selle wat 

bekendstaan as die CD-4 selle, beskerm die liggaam teen die infiltrasie van 

bakteriee, virusse, fungi en parasiete. Die MIV heg aan die wand van die CD-4 

sel en die membrane word verenig, Die ribonukleTensuur (RNA) van die MIV 

word in die sel ingestort, en die virus het die * vermoe om die RNA na 

deoksiribonukle'ien-suur (DNA) te verander, in die proses wat as * omgekeerde 

transkripsie bekend staan, Die MIV het die vermoe om blitsig te muteer sodat 

hierdie liggaamlike * vyand konstant van identiteit verander (Van Dyk, 2001: 1 

16), Indien * wanvoeding, *armoede, voortdurende swangerskappe en anemia 

ook teenwoordig is in die leefstyl van so 'n persoon, sal agteruitgang van die 

gesondheid van so 'n persoon duideliker blyk. Die MIV word hoofsaaklik deur 

seksuele omgang oorgedra wanneer MIV-ge"infekteerde bloed/semen 

direkigedurende swangerskap/geboorte/borsvoeding van 'n ma na haar kind 

oorgedra word. Die MIV kan ook tydens 'n * bloedoortapping met ge'(nfekteerde 

MIV-qloed oorgedra word. Hierdie gevreesde siekte is, ironies genoeg, * effektief 

voorkombaar deur in teorie en praktyk vol/edig afstand te doen van onder meer 

homoseksualiteit, seksuele promiskuHeit en dwelmverslawing. (De Klerk & 

Letsosa, 2007 .. Ongepubliseer). Die enigste wyse waarop die opmars van die 

MIV gestuit kan word, is om die * oordrag van die virus van een persoon. na 'n 

volgende, te voorkom (Van Dyk, 2001 :17). 

Die empiriese studie het getoon dat die gesondheidvlak van die terminale 

MIVNIGS Iyer goed gehandhaaf kan word met die gebruik van antiretrovirale 

middels, vitamienaanvullings en goeie voeding. Hoewel die profiel nie altyd ewe 

stabiel is nie, kan die gelowige -Iyer tot in die vierde of voor-finale fase van 

volskaalse MIVNIGS, oor haar/sy hoop tot die ewige lewe getuig. Die 

deelnemers vind besonder baat by die werkgewer se gesondheidsentrum waar 

die medisyne beskikbaar is en hulle medies versorg word. 

Hierdie mediese profiel vergelyk goed met die Skriftuurlike voorbeeld van die 

melaatse wat uit die samelewing/geloofgemeenskap gewerp was weens vrees vir 

aansteeklikheid en aversie. Reinigingwette van Moses is ingespan indien so 'n 

Iyer wou terugkeer na die "Iaer" of gemeenskap. Dit was ook 'n gestigmatiseerde 

en traumatiserende siekte van die tyd en het vrees ingeboesem. Omdat die 

eintllke probleem van me/aatsheid is dat die * boodskap van pyn nie betydslte 

laat deur die brein by die ledemate afgelewer word nie, is die Iyer geneig om 

handelvingersltonelbene te ooreis. Die gevolg is dat so 'n * ledemaat soms 
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verwyder moet word of bloot verrot totdat dit afval. Dr. Paul Brand het empiries 

vasgestel dat die feit dat pyn onaangenaam is, die mens waarsku en red teen 

selfvernietiging. Slegs wanneer die mens tot aksie gedwing word, sy/hy 

op die pyn (Lloyd-Jones, 1986:33). Die mediese -en sosiale omstandighede van 

hierdie persone (selfs vandag in die geval van leprose) was benard en * uitkoms 

was nie vanself moontlik nie: dit moes * van buite/Bo afgebid word. Dit blyk wei 

melaatses soms genesing ontvang het, soos toe Jesus die melaatse gereinig het 

(vgl. Luk. 5:12-15). Dit geld ook vir ander voorbeelde van siektes, Iyding, pyn en 

dood in die Skrif. 

5.4.3 Die Positiewe Psigologiese praktykteorie 

As uitgangpunt vir hierdie studie word die waarheid van die Skrif geneem, 

naamlik dat die * vrug van die Hei/ige Gees (vgl. Gal. 5:22) die toerusting is 

waarmee die gelowige terminale MIVNIGS lyer getuienis kan lewer. Dit beskryf 

die eienskappe waarmee die Heilige Gees die gelowige toerus, en is 'n 

afskaduwing van die Gees en * mens-wees as beeld van God. Die getuie straal * 

selfversekerdheid uit in terme van die Groot Opdrag en Blye Boodskap. Dit dui 

op * liefdevolheid, * lankmoedigheid met siekte en pyn en ellen de, * vreugde in 

die wete dat die hoop op 'n lewe hiernamaals en tot in aile ewigheid *Iewend is 

en dat die * dood oorwin is deur Jesus Christus se dood. Daarom word getuig 

met * vriendelikheid, * geduld, * getrouheid en * goedhartigheid: die *vrede is 

met die gelowige vir altyd. Die * kragpunte dien as die inspirasie vir die gelowige 

terminale MIVNIGS getuie en bly * beskikbaar. Die psige van die mens (en die 

skepping) is wei Godgegewe, maar is deur die sondeval * verwring. Die 

Psigologie bestudeer die * motivering en * aanleiding tot sekere gedrag, die * 

gedrag self, die * afwykings daarvan en die * remedies/ regstellings/aanpassings 

om 'n gesonde samelewing van individue daar te stel. Die psige van hierdie 

kommunikeerder en die toehoorder van die getuienis/boodskap is hier ter sprake. 

'n Nuwer wetenskaplike studieveld in die Psigologie is die teorie dat daar nie 

slegs na /iggaamlike/geestelike gesondheid verwys kan word by die blote 

afwesigheid van liggaamlike/geestelike siektes nie. Hierdie teorie word sedert 

1998 empiries ondersoek en heet die Positiewe Psigo/ogie. Die dimensie 

ondersoek die kragte, efenskappe en vaardighede wat individue en 

gemeenskappe in staat stel om te gedy. Dr M.E.P. Seligman, wetenskaplike 

vader hiervan, dui aan dat die * verskeidenheid en implementering van bronne 
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en moont/ikhede vir inner/ike krag, persoonJike karaktereienskappe (die 

sogenaamde "signature strengths", * ge/eenthede en moontlikhede vir graef, 

gesondhefd/ge/uk/behae asook die invloed van * positiewe ervarings en * 

versterking van hoop as gevolg daarvan, effektiewe * positiewe fngeste/dheid vir 

die individu inhou. Hierby aansluitend is * optimfsme, * 

a/truism e/onba atsugtigheid/se/fontdaning, * dee/neming en * moed as 

eienskappe van positief-menswees bygevoeg. Die wetenskap poog om * kennis 

in te win, te ontdek, te kodifiseer en om daarmee 'n * geYntegreerde paradigma 

van instrumente, tegnologie en tegnieke vir praktiese integrasie van teorie en 

praktyk daar te stel. Die doel hiervan is dan optimalisering van menslike psige en 

sosiale funksionering, implementering van tegnieke, gesondheid, blydskap en 

geluk vir die mens. Karaktereienskappe soos * weetgierigheid, liefde, 

bj/fikheidJregverdigheid, standpuntinname en bree visie, asook 

goedgunstigheid/barmhartigheid/ "kindness" (Mayerson, 2008) bring * positiewe 

uitkoms tydens pyn/lyding/siekte/dood. Ander karaktereienskappe waarop 

toegespits word in die Positiewe Psigologie, is * kreatiwiteit, toerusting vir die 

lewe, wysheid, moed, volharding, integrfteit, onbaatsugtigheid, /ewenskragtighefd 

en spirituaJiteft. Lyubomirsky stel in 'n studie dat * vyf dade van barmhartigheid 

per dag/week, 'n positiewe en ge/ukkige lewe kan begin genereer (Lyobimirsky 

e.a., 2004). Die Positiewe Psigologie wi! na 'n * spesifieke doe/ beweeg: * 'n 

broeikas vir omgee, blydskap, geluk en mededeelsaamheid. 

Deelnemers aan die empiriese navorsing het in die groeponderhoude aangedui 

dat hul sosia/e omstandighede dramaties versleg het nadat hulle hul MIVNIGS

status na toetsing bekendgemaak het. Sommige was * dakloos hierna en moes 

met 'n kind die huis verlaat. Later het hulle * ondersteuning gekry van vriende en 

familie, terwy/ op een uitsondering na daar nou genoeg hulp vir almal is. Almal is 

dit eens dat dit nog 'n gestigmatiseerde siekte is, maar dat die antiretrovirale 

middels beskikbaar is en dat daar beterskap in hul gesondheid is. Vandat hul/e 

positief op die siekte en omstandighede reageer, sien hulle kans om dit as 'n 

chroniese siekte (eerder as terminaal) te hanteer en te volhard. Sommige meen 

dat 'n mens een dood skuldig is en beskou MIVNIGS nie as 'n abnormale risiko 

(meer as 'n motorongeluk) nie. Die deelnemers se Iyftaal en nie-verbale 

kommunfkasie was buitengewoon gelukkig en vriende/ik as hulle van die hoop op 

die ewige lewe, en uitkoms van die Iyding en pyn op aarde, getuig het. Navorser 

is wei van mening dat die * kennis van die Woord van God en begronding vir 
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hoop en getuienis skraal blyk by albei graeponderhoude. Opfeiding, toerusting en 

Evangefisasie as gefoofversterkende riglyn sal aanbeveel word. 

Hierdie persoonlikheid-eienskappe kry weliswaar eers ware betekenis en insfag 

indien dit 'n direkte uitvloeisel en * inwerking vanuit die gefowige se 

gefoofoortuigings is. Daar is duidelik In basisteoretiese verskil tussen "signature 

strengths" en die * vrug van die Hei/ige Gees, aangesien die * oorsprong 

daarvanlinspirasie daartoe word uit verskillende perspektiewe benader word. Die 

invloed van die Positiewe Psigologie word herken en erken as 'n nuwe 

metateorie met nuwe insigte vir hoop-getuienis deur die gelowige MIVNIGS Iyer. 

Daar kan met gesag gestel word dat empiries reeds bevind is dat indien 'n 

persoon * positief ingestef is, sy/hy haar-/homself as 'n gefukkiger ("happier'') 

mens kan orienteer en dus afgelei word dat die persone wat met hierdie tevrede 

mens te doen het, ook in 'n gelukkiger omgewing beweeg. 

Hierteenoor moet onomwonde gestel word dat die gefowige, indien sy/hy * God 

in affe opregtheid en gehoorsaamheid dien, die vrug van die Hei/ige Gees saf 

openbaar. Die getuienis wat so 'n gelowige oor hoop op die ewige lewe 

verkondjg, sal * van God kom en * vof van Waarheid wees (vergelyk Paulus en 

Petrus se' positiewe optredes/getuienis vanuit die gevangenis en ander moeilike 

omstandighede). Die gelowige terminale MIVNIGS Iyer se * visie op haarlsy 

huidige fyding, siekte en onafwendbare dood, kan vanuit hierdie positiewe 

paradigma geskied. 

5.4.4.40psommende mediese- en psigologiese praktykteoriee ten opsigte van 

siekte, Iyding, pyn en dood 

MIVNIGS is huidig 'n pandemie en beihvloed individue en gemeenskappe 

regoor die wereld ten diepste in aile sfere van die Iewe. Die mediese wetenskap 

ken reeds die veroorsakende virusse en hoe dit oorgedra word. Die voorkoming 

van oordraging van die MIV is essensieel aangesien daar tans geen kuur is nie. 

Dit is 'n stigmatiserende siekte wat, soos mefaatsheid, oneindige hartseer en 

fydfng in individue en gemeenskappe indra. Die mefaatse is effektief uit die 

gemeenskap verban en die grater swaar was om die geloofgemeenskap te 

ontbeer. Die boodskap van pyn word nie betyds deur die melaatse se brein na 

die ledemate gestuur nie en veroorsaak ooreising/verrotting van daardie dee!. 
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Vanuit 'n geestelike oogpunt is dft moontlik die sin van pyn/lyding/siekte: 

dankbaarbaarheid dat God betyds die boodskap van ewige pyn en Iyding 

openbaar en daarom moet prioriteite in die lewe betyds reggestel word. Die 

blinde man weer, moes in duisternis /ewe en was uitgesluit van die fig, waar die 

lewe gebeur. Dit sinspeel ook op die uitgeworpe posisie sonder die Lig, Jesus 

Christus. Die Positiewe Psigologie maak gewag van die "signature strengths" 

soos optimisme, toerusting vir die Ie we, wysheid, moed, vo/harding, integriteft, 

onbaatsugtigheid, lewenskragtighefd en spfritualitelt om gesondheid te bevorder 

en beterskap by fisieke en geestelike siektes aan te moedig. Gelowige 

deelnemers aan die empiriese studie is deurgaans positief en moedig oor die 

"chroniese" siekte en glimlag wanneer hulle van die ewige lewe en hul hoop 

getuig. In aansluiting by die positiewe insette van die nuwe studieveld, moet 

nadruk gele word op die vrug van die werking van die Heilige Gees, waarvan die 

Bron vir die gelowige God Drie-enig is. Die mediese metateorie werp lig op die 

vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer om tot in die vierde fase van die siekte 

te getuig oor haarlsy hoop op die ewige lewe. Persone wat met MIVNIGS 

ge"infekteer is hoop op beterskap bulte sigself. Meer nog, die vermoe van die MI 

om omgekeerde transkripsfe (Ietterlik "her-skrywing" of "her-geboorte" - EdP) te 

bewerkstellig, is 'n metafoor van die dood en opstandlng van Jesus Christus wat 

vir gelowiges hoop vir die ewige lewe bring (as volvoering van God se beloftes). 

Jesus Christ us se Ver/ossingdaad is die spil-as waar om die ewige lewe beweeg. 

Die dieper betekenis vir 'n Iydende is dat al sou die Groot Geneesheer nie 

genesing van die terminale siekte MIVNIGS skenk in die "alreeds" (vir gelowiges 

die tyd na die opstanding van Jesus Christus uit die dood) nie, daar wei vo/kome 

genesing vir /iggaam en sie/ vir ewig in die hiernamaals (die "nog nie") sal wees. 

Effektiewe gesondheidbestuur op aile vlakke is uiters noodsaaklik om hierdie 

! pandemie wereldwyd te bestuur en te beheer. Dit vereis van elke professionele 

,versorger/gesondheidwerker/familielid uitgebreide versorging, advies, opvoeding 

en berading in diverse sosiale en ku/turefe omgewings. Die tisieke -, spirituefe -, 

psig%giese -, sosia/e -, tinansie/e en opvoedkundige behoeftes van MIV

ge"infekteerde en die geaffekteerde persone in haarlsy onmiddellike leefwereld, 

moet ingedagte gehou en aangespreek word. 

Naas dit alles wat tot dusver nagevors en aangeteken is, noop dit die navorser 

om hierdie hoop waaroor getuig moet word volgens die Groot Opdrag, te ontleed. 
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5.5 DIE GELOWIGE SE HOOP OP DIE EWIGE LEWE 

5.5.1 Basisteoretiese vertrekpunt 

God se /ewe-gewende asem (theopneuma) in Sy opgetekende Woord, waarvan 

die inhoud genoegsaam is om Hom te leer ken, is die inspirasie en absolute 

gesag in die lewe van die gelowige. Dit is die volle waarheid, betroubaar en 

vo/maak. Die hoogtepunt (en spil-as - EdP) hiervan is die versoeningwerk van 

God deur Sy Seun Jesus Christus, soos in die Skrif geopenbaar (Pieterse, 

1993:6). Hoop is gebaseer op die vervulling van hierdie be/oftes van God vir die 

ewige lewe, en ook op die nabye teenwoordigheid van God. Die hoop van onder 

andere die gelowige terminale MIVNIGS Iyer gee v/eue/s aan die Groot Opdrag 

in Mat. 28:19-20, naamlik om die saligheid wat Jesus Christus vir sy kinders aan 

die kruis verdien het en laat erf vir ewig, aan aile mense te verkondig. Geloof wat 

moontlik gemaak word deur hierdie hoopverkondiging, kyk verby frustrasies en 

verliese van die huidige aardse bestaan. Dit kombineer "egter hoop met hierdie 

konkrete ondervinding. Die begrip hoop en wat daarmee bedoel word sal 

hiernaas beantwoord word. 

5.5.2 Inleiding en doelwit 

* Moontlike rig/yne 

Die navorsingvraag wat beantwoord moet word, is: wat is volgens die Bybel, as 

Woord van God, die inhoud van die Christen se hoop, en watter plig en vreugde 

Ie op die Christen om, juis onder beproewende omstandighede, daaroor te 

getuig? Dit noop die navorser om die betekenisvelde van hoop onder oe te 

neem. Hoop het waarskynlik twee betekenisvelde in teologie, naamlik dat dit as 

* instelling teenoor die huidige - sowel as eskatologiese lewe, maar ook as * 

objek, bestudeer kan word (Ferguson & Wright, 1988). As instelling sou dit dui op 

die blye uitsien na en velWagting van die toekomstige aktiwiteite van God en sy 

kinders. Die koninkryk van God in volle glorie en omvang sal in die ewige lewe vir 

Sy opgestane kinders totaal oopbreek en verstaanbaar word. Hoop definieer 

egter ook die objek hiervan, Jesus Christus, en alles wat Sy finale koms behels. 

Die * grond/basis van die gelowige hoop is God se werk in Jesus Christus as die 

Verlosser van sonde vir sy kinders. Op Sy beurt weer, dui Christus die rigting van 

God se * doe/ met en vir sy skepping, aan en breek hierdie weg oop met Sy 
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kruisiging en opstanding. Die * doelwit hier is om die aard en betekeniswaarde 

van hoop vir die ewige lewe vir die gelowige terminale MIVNigs Iyer te bepaal. 

Verder moet vasgestel word of * prioriteit toegeken word aan die Groot Opdrag 

om oor hoop te getuig teenoor die hete wereld. Dit alles kan net verstaan en 

uitgedra word, soos reeds genoem, binne die werklikheid en die * praxis van 

God. Die gelowige gemeenskap word hierbinne opdrag gegee om * verby aile 

grense (kultuur/sosiale stand/kleur/geslag/geloof) te beweeg in 'n wereld wat Iy 

en * roep om redding en veriossing van Iyding en pyn. Binne konteks hier lei die 

vraag na die * sin/doel van siekte, Iyding en dood gedurende die aardse bestaan, 

die gelowige na haarlsy tydige getuienis van hoop op die ewige lewe en 

ver/ossing van hierdie aardse fis/eke en geestelike ellende. 

Met die oog hierop vir die betrokke navorsing, is dit voorts nodig om die Bybel 

openbaring-histories te ontgin oor die hoop te midde van 'n terminale (menslik

nie geneesbare) siekte en die tyding/dood wat daarmee gepaardgaan. 

5.5.3 Aard, inhoud en betekeniswaarde van hoop 

In Sy groot genade en deernis, skenk God aan die wat in Hom glo * kindskap van 

Hom, en hulle kry s6 deel aan Sy erfenis. Die * lewende hoop in die "alreeds" vir 

die * heerlikheid van die "nog nie", skep 'n vreugdevolle afwagting om deel aan * 

God se erfenis in die hiernamaals te he. Die erfenis word * veilig bewaar sodat 

die gelowige saam met die tewende God Drie-enig, in die "nog nie" wat dan die 

"alreeds" sal wees, kan teef vir ewig. Die erfdeel is 'n ryk besitting en die 

erfgename is deur die * Verbond en geloof in Jesus Christus, asook 

wedergeboorte, verbind. Dit is nie deel van 'n ander besitting of eienaar nie, val 

nie onder gewone wetgewing wat die vererwing reel en dus s6 deel daaraan kan 

verkry nie. Dit is suiwer deur die * vrye genade van God, as Eienaar en Vader 

van sy kinders, as erfdeel beskikbaar gestel. Dit * behoort of kom nie enige van 

die erfgename/kinders toe nie, en kan slegs deur die dood en opstanding van die 

Jesus Christus as testateur, die erfgename toeval. Die * Hei/ige Gees is die 

waarborg en belofte hiertoe vir die erfgename van die lewende God, daarom ook 

lewende hoop. Hierdie heertikheid is die * verpersoonliking van die erfdeel wat 

die gelowige kind van God ontvang. 

In 1 Petrus 1:4 word die beg rip * lewende hoop se aard duideliker omskryf: 

" .. . onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemet ook vir 
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julie in bewaring gehou word'~ Hierdie belofte is onverganklik en kan nie 

gekorrupteer word uit- of in sigself nie; geen mot of roes of enigiets wat deel is 

van aardse erfenisse (vergelyk verganklikheid, verwelking) nie. Oit kan nie vererf 

of geniet word deur gekorrupteerde mense nle. Die natuur van hierdie erfenis is 

rein en heilig, en vry van besmetting deur die sonde en daarom is die erfgename 

ook onbesmette, reingewasde kinders van God deur die bloed en geregtigheid 

van Jesus Christus. 'n Besondere kenmerk van die erfenis is die * 

onverwelklikheid daarvan, anders as die wereld en sy besittings en erfenisse. 

Anders as die wereld, is hier 'n kontinuerende en ewigdurende stad en wonings, 

met glorle wat nie wyk of vergaan nie. Die nie-Westerse kulture beskou verlede 

en toekoms as verlengstukke van die huidige en is terselfdertyd geestelik 

gelykluidend. Die * vreugde van hierdie erfenis bly egter vir ewig en word in die 

hemel in bewaring gehou vir al die uitverkorenes/erfgename. Vir hierdie 

bevoorregte kinders van God word die erfenis voorberei en bewaar deur 

Christus, wat dit in trust hou in die hemel vir die mede-erfgename, waar dit veilig 

en buite bereik van verderf. Oit is 'n waardlge en waardevolle erfenis wat veilig 

bewaar word in die han de van Christus. Dit is 'n erfenis in die hande van die 

lewendes. En hulle vertrou op hul Vader hiervoor. 

Oaarom is daar niks negatief aan die term en inhoud van hoop nie en word die 

term hoop deurgaans in die Skrif gebruik waar 'n * positiewe uitkoms verwag en 

na verlang word. In onder meer die volgende tekste in die Ou en Nuwe 

Testament word hierdie voortgesette verbondenheid tussen hoop en die 

posltiewe uitkoms duideliker: 

• 	 Ps. 71 :14 hoop en lofprysing; 

• 	 Ps. 71:5 hoop en vertroue; 

• 	 PS.119:49 hoop en woord; 

• 	 Job 14:17 hoop en groei; 

• 	 Job5:16 hoop en einde aan onreg; 

• 	 Matt. 12:21 hoop en Jesus Christus; 

• 	 Hand. 24:15 hoop en opstanding van die dooies; 

• 	 Hand. 26:16 hoop en vervulling van beloftes; 

Rom. 4:18 hoop en die verwerkliking van die onmoontlike; en• 
• 	 Rom. 5:5 hoop en liefde van God. 
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Dit is hierdie positiewe karakter van die hoop wat by die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer aanwesig behoort te wees en oorgedra moet word aan hoop

loses. In plaas daarvan om hulpeloos en afhanklik na gees te wees en 

onafwendbaar die dood as negatiewe uitkoms af te wag, moet die Groot Opdrag 

in Matteus 28:19-20 eerder uitge!eef word. Die afgetakelde liggaam van die 

terminale MIVNIGS !yer word deur helpers en gesondheidwerkers fisiek 

bygestaa~, maar die gees van so 'n mens word deur God se be/oftes en hoop op 

die ewige /ewe aileen * gevoed. Die /iggaam Iy tydelik, maar die gelowiges se 

gees sal vir ewig gesond wees; die nou gaan verby en die altyd bly, die 

verganklike word onverganklik, die sterwende word lewend deur Jesus Christus 

se soenverdienste tot eer van God. En dit is die positiewe hoop vir die ewige 

heerlikheid saam met God, die Allerhoogste. Dit gee die * hoogste sin aan die 

aardse lewe. Volgens die Woord van God kan en sal die lewendmakende asem 

van die Heilige Gees die sin van hierdie hoop vir die ge!owige terminale 

MIVNlGS Iyer laat deurbreek. 

5.5.4 Siotopmerking oor hoop 

Hoop in die Gees is hoop teen aile twyfel in. Eskatologiese visie en menslike 

Iyding ontmoet van aangesig tot aangesig. Daarom is _God teenwoordig in die 

Iyding. Sy opgetekende Woord is die inspirasie en absolute gesag in die lewe 

van die gelowige. Die spil-as hiervan is die versoeningwerk van God deur Sy 

Seun Jesus Christus, soos in die Skrif geopenbaar. Hoop is gebaseer op die 

vervulfing van die beloftes van God vir die ewige lewe en ook op die nabye 

teenwoordigheid van God. Hoop as instelling dui op die blye verwagting van die 

toekomstige aktiwiteite van God en sy kinders en as objek hiervan, Jesus 

Christus, en alles wat Sy finale koms behels. Dit geskied binne die praxis van 

God. Die gelowige gemeenskap se opdrag is om te getuig van die hoop in 'n 

Iydende wereld. In Sy groot genade skenk God kindskap van Hom, en die 

lewende hoop in die "alreeds" vir die heerlikheid van die "nog nie", skep 'n 

vreugdevolle afwagting om deel aan God se erfenis in die hiernamaals te he. Die 

erfenis word veilig bewaar en kan slegs deur die dood en opstanding van die 

Jesus Christus as testateur, die erfgename to eva I in geloof. Die lewende hoop is 

onverganklik, onbesmet en onverwelklik en is 'n kontinuerende en ewigdurende 

stad en wonings. Die vreugde van hierdie erfenis bly vir ewig en Sy kinders 

vertrou hu! Vader hiervoor. Die uitkoms van die hoop is positief en die Groot 

150 



Opdrag in Matleus 28:19-20 moet uitgevoer word. Die gees van die mens word 

deur God se beloftes en hoop op die ewige lewe aileen gevoed. Dit gee die 

jhoogste sin aan die aardse lewe. 

Die mens as kommunikeerder en die kommunikasiewetenskap as praktykteorie 

vir getuienislewering, word vervolgens gestel. 

5.6 	 KOMMUNIKASIE-PRAKTYKTEORIE MET BETREKKING TOT 

GETUIENISLEWERING OOR HOOP 

5.6.1 	 Basisteoretiese vertrekpunt 

* Moontlike dglyne 

Die Groot Opdrag tot getuienis en verkondiging van God se verlossing deur die 

versoening van Jesus Christus se sterwe aan die kruis en Sy opstanding, word 

deur Jesus eerste aan sy dissipels gegee (vgl. Mat 28: 19-20). Dit is egter 'n * 

geldende opdrag vir gelowiges van aIle tye en dra universele gesag wat van God 

kom. Die teale konteks is: uit, deur en tot God is aile dinge. En ,binne hierdie 

konteks is -die mens 'n onselfgenoegsame kosmiese en deonties-onderworpe 

wese, wat haarlsy *rentmeesterskap en * roeping tot eer en * verheerliking van 

God moet vervul (Snyman:1983:35, 37). Getuienis van hierdie ewige hoop is 

deel van die rentmeesterskap wat aan die gelowige toevertrou word. Doop van 

die nuwe bekeerfinge was 'n * simbool van die afwassing van die sonde en die 

in/ywing in die Verbond. Die * Heilige Gees is die inspirasie en krag vir elke 

gelowige se getuienis en is teenwoordig vir ewig. AI hierdie genade en beloftes 

van die lewende Drle-enlge God is deel ook van die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer wanneer getuig word oor die lewende hoop. 

5.6.2 	 Inleiding en doelwit 

Hierdie getuienis of verkondiging van die Blye Boodskap bestaan uit die * 

oordra, maar ook die praktykgerigte * uft/eef ("practice what you preach") hiervan 

deur die mens as han de/en de wese. Die Christen maak 'n * "hart-beslissing" 

("commitment') en vanuit hierdie wilbesluitloortuiging moet sy/hy haarlsy roeping 

tot die uitvoering van die Opdrag uitgevoer word. Die siening van menstake (ook 

vir die oordra, uitleef en inkleding van die Groot Opdrag) is van diepgaande 
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betekenis vir die uitbou van 'n Christelike perspektief op getuienis. Die mens as 

kommunikeerder van die Groot Opdrag moet in haarlsy diens aan God die akker 

voorberei vir die * saai van hierdie saad. * Die Hei/ige Gees sal die saad versorg 

en Jaat groei. Die uitdra van die Groot Opdrag is om sorgend die saad te saai 

deur dit te kommunikeer. 

5.6.3 Aard, inhoud en betekeniswaarde van die getuienislewering 

* SimboJe (taal/skrif/sang) maak dit moontlik om getuienis oor te dra. Hierby kan 

die gebruik van * nie-verba/e hulpmidde/s (byvoorbeeld 

gebare/geluide/uitdrukkings) gevoeg word om deur middel van die 

kommunikasieproses betekenis en begrip tussen mense te vestig. 

Kommunikasie vind altyd tussen twee of meer persone plaas, naamlik die 

sender(s) en ontvanger(s). Die sender(s) inisieer die kommunikasieproses deur 

die boodskap in die vorm van inligting oor te dra of die 

handelswyse/gedrag/denkpatroon van die ontvanger(s) te be·invloed. 

Laasgenoemde verseker dat die ontvanger(s) die boodskap(pe) ontvang, 

interpreteer en (moontlik) daarop reageer. Vir die interpretasieproses is die 

sender(s) en ontvanger(s) afhanklik van hul eie aangebore en verworwe 

ervarings, motiewe, waardes, kultuur, karaktereienskappe, vrese, emosies en' 

verwysingraamwerke. Dit dien as * filters in die kommunikasie en kan die 

sender(s) en ontvanger(s) positief of negatief beYnvloed. Dit geld verbatim vir die 

lewer van getuienis en veral in die post-modernistiese era moet die gelowige wat 

getuig deeglik hiervan kennisneem. Die gelowige terminale MIVNIGS Iyer is . 

meer as bewus van die sensitiewe aard van die siekte en sosiale omstandighede 

en moet dus spesiale voorsorg tref vir die inkleding van die getuienis. Voorts 

word die getuienis op drie *vlakke gelewer, naamllk die inligting-, standpunt- en 

dieptekontak. Die gelowige sender en ook die ontvanger moet doelbewus 

ingestel wees op die* wisselwerking tussen sender(s) en ontvanger(s). 

Die mens as handelende, heersende, sorgende en dienende wese voor God, 

moet kennis neem van die huidige tendense in die wereld en haarlsy 

gemeenskap kennis te neem en toe te pas by getuienislewering. Daar kan op die 

volgende gelet word by samestefling van die getuienis: basiese en eenvoudige * 

fundamentele begrippe, * kollektiewe interafhankJikheid, veral in die Afrika

konteks, * /eierskap en die ontwikkeling en opleiding van nuwe leiers, * nie

ampte/ike mag en invloed en * dinamiese netwerke. In terme van die 
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kommunikeer van die siekte-profiel van MIVNIGS en die sosiale omstandighede 

waarin dit voorkom, is beg rip van die volgende bestuurmetode van kennis vir die 

uitvoerder van die Groot Opdrag, van die allergrootste belang: * selfbestuur, * 

verbintenis tot die doe/wit van die getuienis oor hoop, * bevoegheid om die 

getuienis te kan lewer en te * fokus op die boodskap van hoop en troos vir die 

ewige /ewe en moedldurf. Van verdere belang is 'n * kreatiewe en positiewe 

ingeste/dheid, funksionele * ge/oofwaardigheid, *gestroom/ynde persoon/ike en 

gemeenskap/ike doelwitte, * verantwoordelike bep/anning en optrede en * 

gereelde afwisse/ing en wisse/werking tussen leier- en vo/ger-rol (Puth, 1994:30

32). 

Met al hierdie kennis/vaardighede kan die kommunikeerder of getuienisdraer 

toegerus en verantwoordelik haarisy Groot Opdrag as heerser, skepper, sorger 

en diener uitvoer en bestuur. Benewens die bestuur van hierdie kennis, kan die 

kommunikeerderigetuie let die verskillende kommunikasiestyle. 'n Ander 

belangrike faktor vir die kommunikeerderigetuie is om die goeie * voorbeeld van 

Jesus Christus as die LeermeesteriRo/mode/, in terme ook van Sy 

luistervaardighede, aan te leer en toe te pas. 

5.6.3.1 Vaardighede van die kommunikeerder 

Effektiewe /ulster kan interpretatief, ondersteunend, uitvraend, aanmoedigend, 

begriptonend of empaties wees. * Riglyne vir effektiewe IIJister is empatie, 

erkenning van eie en ander se vooroordele, oorweging van elke stand punt met 'n 

oop gemoed, soeke na die area van gedeelde belang, weerstaan van en beheer 

van onderbrekings, aanleer van konsentrasie, om krities te wees, beoefening van 

geduld, om te luister na idees, vrae te vra, kapitalisering op dinkspoed, om te 

probeer verstaan en laastens die inoefen van luistervaardighede (Puth, 1994:61

69). * Hindernisse in die weg van 'n begriptonende luisteraar moet uit die weg 

geruim word vir effektiewe kommunikasie. Daar is verder nie-verbale 

kommunikasiestyle wat aandag verdien. 

5.6.3.2 Nie-verbale kommunikasiestyle en kommunikasiewaarde-orientasie 

Kommunikasie vind gelyktydig plaas op die inhoud-dimensie (dit waarna die 

boodskap verwys) en die konteks-dimensie (begrip) hiervan. Die * nie-verbale 

/eidrade van kommunlkasie voorsien metakommunikatiewe dimensies en 
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kwalifiseer die boodskap. Die volgende nie-verbale kommunikasiestyle kan 

onderskei word: * para-taal (stemtoon, beklemtoning. pouses), * gebare (basiese 

kommunikasie byvoorbeeld onbekende taal of 'n baba se gebare), 

*gesiguitdrukkfngs of liggaambeweging (gevoelens, emosies en reaksies), en * 

onderwerp-taal (objekte soos fisieke voorkoms). Dit kan egter stereotipeer en 

behoort slegs as 'n riglyn te dien. * Taktiele (aanraking-) kommunikasie by siekes 

is van kardinale belang sodat hulle nie verwerp voel nie. Tyd, ruimte (persoonlike 

afstand) en selfs meubelrangskikking in 'n lokaal bernvloed die 

kommunikasieproses, meen Puth (1994:72). Die beste kommunikasiewaarde

orientasie van die persoon wat getuienis lewer. kan * aksie-waarde wees deur 

probleme op te los of * mens-waarde wat op interaksie, sosiale sisteme en 

motivering fokus. 

5.6.3.3 Toepassing hiervan by getuienislewering oor hoop 

Die blinde man in die voorgemelde Skriftuurlike voorbeeld. kry opdrag om nie te 

getuig/verkondig wat met hom gebeur het nie, en sy getuienis moet volgens 

Jesus se opdrag in * stilte plaasvind: slegs die * sigbare getuienis moet 

"(s)preek". Maar die * nuus van sy genesing sprei tog vinnig (vgl. Joh. 9:8). Job 

weer, lewer getuienis deur * /ofprysing nadat hy, mens wat hy op die 

tradisionele manier gerou het (vgl. Job 1 :21). Getuienis in die vorm van 

*Ieefwyse/leefstyl word ook uit Job se optrede, veral teenoor sy vrou en sy 

vriende, duidelik. Adam en Eva se leefstyl-optred(3 getuig in die vorm van * 

ongehoorsaamheid in die tuin van Eden (vgl. Gen. 2:16-17), terwyl die melaatse 

man getuig deur te * glo aan Jesus se almag en genesingkrag (vgl. Luk. 5:12). 

Die * be/ewing van die insig dat die deurbreek van die koninkryk van die hemele 

op aarde reeds sigbaar word wanneer siekes/lydendes beterskap of genesing 

ervaar, getuig harder as woorde. Hoe anders, aangesien die lewende God 

iewende Hoop (Jesus Christus) deur die Iewen de Hei/ige Gees bewerkstellig in 

die vorm van ge/oofl Hierdie *verdieping in geloof is essensieel vir veral oak die 

terminale MIVNIGS .Iyer wat wil * getuig, proklameerlverkondig, * meeleef en die 

Evangelie (Blye Boodskap) met ander wil * dee/. Die gelowiges is deel van die 

groter geheel van God se toekomstige heerlikheid. Die * een-word van die krag 

bring nie afsplintering nie, maar juis 'n kragtige mandaat en verantwoordelikheid. 

Aile gelowiges word hiermee saam oak persoonlik opgeroep am te verkondig en 

getuig en daar moet reeds 'n *persoonlike eskatoiogiese ingesteidhefd by elkeen 

wees. Elkeen het iets om te gee in haarlsy getuienis, omdat elkeen uniek is en 
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uniek kommunikeer met kennis, instelling, kindskap van God, nie-verbale 

momente, aksie- of mens-waardes en uitdrukking van 'n eie missie voor God. 

So~s Samuel moet elke gelowige maar aileen voor God met die Groot Opdrag 

kom staan en sa: "Hier is eK' (vgl. 1 Sam. 3:8). En die nuwe wyn kan nie in ou 

sakke bedien word nie (vgl. Mat. 9:17). Metanoia is die * gedaanteverwisseling 

wat meegebring word van die ou na die nuwe lewe. Daarom moet 'n verandering 

in teorie ook 'n verandering in die praktyk meebring. 

In samehang met die probleemstelling, moet bely word dat die gelowige se wil 

om God te eer, slaaf van die sonde in die paradys geword het . En hiervan het 

Jesus Christus, ons Saligmaker, ons kom verlos. Die * vreugde van die 

gelowiges maar ook die ongelowiges is dat die hart van klip omgekeer word deur 

die Heilige Gees en 'n hart van vlees word. * Spiritualiteit is ononderhandelbaar 

wanneer getuig word oor die ewige hoop, aangesien dit eie aan die wese 

daarvan is. Gelowiges wat getuig moet empaties *identifiseer met die mense wat 

Iy. Die ge[owige getuie moet die Groot Opdrag uitvoer deur te leer met die 

verhoogde * Meester-insig ("eminency") van die ewige lewe, wat onteenseglik 

("imminently") universeel is tydens 'n * kennis-oordraging/leer-/toerusting

geleentheid. Getuienis kom met * oorreding uitnodiging en nie dwang/mag nie. 

God, met 'n kreatiewe visie, is die oprigter en beplanner van die nuwe Jerusalem 

in die ewigheid. Die gelowige se * geestes-oog en veronderstelling speel 'n 

belangrike rol in kreatiewe dissipelskap. 

5.6.4 	 Opsommende kommunikasie-praktykteorie ten opsigte van 

getuienislewering 

Die geskape mens is die handelende wese by getuienislewering in uitvoering van 

die Groot Opdrag. Die sender kommunikeer die (Blye) Boodskap deur te getuig 

teenoor die ontvanger. Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingteorie wil 

die teorie oor getuienis en die praxis in 'n sinergie saamsnoer. Die 

kommunikasieproses word geYnisieer deur die sender(s) wat die boodskap op 

verskeie maniere en met sekere filters, vlakke, dimensies, style en intensies aan 

die ontvanger(s) kommunikeer. Vir effektiewe kommunikasie moet die 

belangrikheid van luistervaardighede, en selfs die invloed wat nie-verbale faktore 

daarop het, in ag geneem te word. Getuienislewering kan aan die hand van die 

woord, kennis, voorbeeld, dade, nie-verbale kommunikasie soos Iyftaa/, stilte, 

lofprysing, gebed of luister gedoen word. 
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Bogemelde praktykteoretiese perspektiewe vanuit die kommunikasiewetenskap 

op die kommunikeerder as sender of die ontvanger van die Blye Boodskap, 

behoort nou aanduibare riglyne vir die terminale MIVNIGS Iyer as getuie oor 

hoop, daar te ste!. Hieruit kan 'n haalbare en sinvolle praktykteorie ontwerp word. 

5.7 RIGLYNE VIR DIE PASTORALE BEGELEIDING VAN HOOP-GETUIENIS 
DEUR DIE GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYER 

5.7.1 Verantwoording 

Die heilige Skrif is die Gees-geinspireerde basis en bron vir pastorale 

begeleiding van hoop-getuienis, want dit bied die Ug vir die duistemis (vergelyk 

die blinde man wat Jesus genees het). Dit verlig ook die Goddelike praxis as 

empiriese gegewe vir byvoorbeeld die melaatse wat nie meer in die (geloof-) 

gemeenskap kon bly weens sy gestigmatiseerde siekte nie. Dit is die * salf vir 

fisieke - en geestelike noodlsiektes en genereer verwondering oor genesing deur 

en die almag van die Groot Geneesheer. Die groot gelykmaker, die dood vir aile 

mense, is oorwin deur die Groot Gelykmaker, Jesus Christus se dood en 

opstanding, wat onder meer in die Skrif deur God beloof word. Die Woord van 

God is onontbeerlik as bron van kennis oor gehoorsaamheid aan die wi! van 

God, soos wat Adam en Eva in die paradys ervaar het en ongehoorsaam aan 

was (en die gevolge moes dra). Dit is die volle Waarheid waarmee valsheid en 

leuens bestry kan word. Die Groot Opdrag om te getuig word hierin gegee en 

daarom is die toerusting daarvoor, ook in die Skrif te vind. Pastorale begeleiding 

gaan hiermee gepaard en word vervolgens bestudeer. 

5.7.2 Inleiding en doelwit van pastorale begeleiding 

Die toekoms en werk van die algemene (katolieke) kerk - dus aile gelowiges 

raak almal op aarde en daarom is die getuienistaak van die gelowige 

kerugmaUes (verkondigend) van aard. Die gelowiges moet die Waarheid van die 

Skriftuurlike hoop verkondig, maar moet tred hou met die realiteit (praxis van 

God) en dus essensieel komplementerend wees. Die doel van pastorale 

begeleiding in hierdie verband is dat lewens van mense verander sal word in 

terme van eskatologiese ingestelheid, denke, waardes, gedrag en verhoudings. 

Die belangrikheid van die amp van die ge/owige (of as ledemaat van die 

liggaamlike eenheid) en eie verantwoordelikheid vir 'n spesifieke leefwyse, is 

volgens Calvyn 'n baie belangrike pastorale vertrekpunt. Die transformerende 
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krag van gebed, prediking, gebruik van die sakramente, sang, siekebesoek, die 

armes se versorging en herder/ike bediening is deur hom belig. Hy het verder 

gekonsentreer op die opbou en vernuwing van die gemeentes waar hy bedien 

het. Sy visie met die pastoraat was 'n * "/erende gemeente as permanente 

dissipe/kring" (Lotter, 2009:26-27). 

Die doelwit is om vas te stel wat effektiewe kerugmatiese -, koinoniale -, 

liturgiese - en diakoniale getuienis oor die hoop is, en hoe 'ngelowige terminale 

M1VNIGS Iyer daartoe toegerus kan word om praktykteoretiese riglyne tot hoop

getuienis, soos vasgestel uit hierdie navorsing, toe te pas. Vervolgens word 

daardie riglyne saamgestel uit al voorafgaande. 

5.7.3 	 Kerugmatiese -lliturgiese -/koinoniale - en diakoniale riglyne tot hoop
getuienis 

5.7.3.1 Kerugmatiese riglyne 

• Drie-enige Saad 

Die Groot Opdrag in Matteus 28:19-20 roep die gelowiges op om die saad 

van die Waarheid en die Woord (soos die saaier in die gelykenis), met die 

hand (uitdeef) en die mond (verkondig) te saai in die wete dat die Heilige 

Gees die grond sal voorberei, bemes en natmaak vir groei van die saad (vgl. 

Mark. 4:14). Hierdie saadverspreiding dui (net soos wat die liggaam van 'n 

gelowige na dood in die grond begrawefontvorm word totdat dit ontkiem en 

groei tot volwassenheid in die ewige heerlikheid), op die kerugma 

(verkondiging) van die hoop op die ewige teenwoordigheid en heer/ikheid van 

God Drie-enig. Goeie saad van gelowiges is in die "alreeds" sigbaar. 

• Die wolk van Getuienis van die Verbond 

Die saad dui op die voortsetting van die lewende God se Uefdesverbond met 

sy kinders. Om hierdie Verbond wat oor affe eeue steeds standhou, te 

begryp/be Iy/verkon dig, is die wolk van Getuienis wat in die Skrif opgeteken is, 

. sekerlik die beste bewys daarvan (vgl. Num. 10:11). Hierdie verkondiging van 

God se liefde wat die basis en voortsetting (fewegewendheid) is van sy 

Verbond met sy kinders, is 'n profetiese hande/ing van die mens in terme van 

die eskatologiese verkondiging van die hoop. Dit is verantwoordelik vir die 

lieflike wierookgeur van die Verlossingoffer wat verdien is en beskikbaar is vir 
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aile mense. Die blinde en die melaatse, en aile ander gelowiges oor aile 

eeue, is die ontvangers van hierdie aktue/eJ tydige waarskuwing en 

kommunikasie van die Bron, die Groot Geneesheer. 

• Die herout / "wake-up call" van die Groot Geneesheer 

Die realiteit van (terminale) siekte, Iyding, pyn/ike sosiale- en mediese 

profiele en hierdie naderendelonafwendbare dood, Iyk vir die persoon wat nie 

met 'n geestes-oog hierna kyk nie, na 'n hoop-lose situasie. Pyn/lyding is 

waarskynlik die tydige waarskuwing van naderende elfende sonder God. Die 

pyn van fisieke nood is nie vergelykbaar met geestelike ongeste/dheid en 

ewige dood nie. Job moes toesien hoe al sy kinders en al sy besittings op 

een dag van hom weggeneem word, wat daarop dui dat sonder Jesus 

Christus se Versoeningdaad, almal sonder uitsondering verlore sou gaan en 

ewig dood en sonder Hom sou wees. Oit dring die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer om betyds persoonlike voorraadopname van haarlsy enigste 

troos in lewe ("a/reedsJ? en sterwe ("nog nie'? te maak. Verkondiging van 

hierdie TroosJ Jesus Christus as getroue Saligmaker, bring die genade en sin 

van Iyding/pyn op aarde (as herout!"wake-up call" tot ewige verdoemenis) 

sterk na vore. Die Koninkryk en Messiaanse herlewing as 'n unieke realiteit 

met betrekking tot die sin van pynllydinglsiekte op aarde, word s6 nuut aan 

die mensdom bedien. Hy as die Groot Geneesheer het mag oor lewe en 

dood. Hy heel gebrokenes volkome (weens hul onvermoe om hulself te 

genees), omdat "Ek wit' en Hy lei Sy kudde na waters waar rus is, sonder 

enige pyn/lyding/smart. 

• Die Groot Gelykmaker as Spil-as 

Jesus Christus as Verlosser en Sy dienende karakter moet verkondig word. 

Hy het ,as volmaakte mens gesterf MAAR Sy dood word die spil-as vir 

geestelike genesing vir die wat in Hom glo. In 'n geestelike konteks beteken 

dood * elkeen wat Christus nie het nie, vir ewig. Oit was Satan se plan met 

Adam en Eva en die hele skepping. God word nou die Groot Gelykmaker van 

Jood en Griek, vryman en slaaf, man en vrou, omdat almal een is in Christus. 

Hierdie eenheid is tot God se eer en enige poging/ongeergdheid am die 

eenheid te verbreek/ondermyniminag, staan skuldig voor God met eer

skending. Die volheid van God se genesing van siekte breek vir die gelowige 
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aan met sondebelydenis, verginis en versoening deur Jesus Christus se 

kruisdood en opstanding. 

• Die retro-faktor 

Die mediese metateorle werp lig op die vermoe van die terminale M1VN1GS 

Iyer om tot in die vierde fase van die siekte te getuig oor haar/sy hoop op die 

ewige Iewe. Persone wat met MIVNIGS ge'(nfekteer is hoop op beterskap 

bulte sigself. Meer nog, die vermoe van die MIVom omgekeerde transkripsie 

(Ietterlik "her-skrywing" of "her-geboorte" - EdP) te bewerkstellig, is 'n 

metafoor van die dood en opstandlng van Jesus Christus wat vir gelowiges 

hoop vir die ewige bring en die radikale omkeer van ewige dood na ewige 

lewe bewerk het. Hy bied nou vir almal wat in Hom as Verlosser glo, hierdie 

geskenk van hoop sonder eie verdienste en op grand van geloof, aan. En dit 

is hierdie Blye Boodskap wat aile gelowiges moet uitbasuin as uitnodiging tot 

die feesmaal van die Vader vir Sy kinders~ . 

• Die ewige feesmaal 

Verkondig hierdie Waarheid en uitnodiglng tot die ewige feesmaal (brood en 

wyn aan die tafel van die Here) as uitkoms vir die "alreeds" se hongernood en 

armoede in fisieke en geestelike sin, maar ook vir ewfge vervulling van die 

beloftes in die "nag nie". Maak almal bewus van die einde ("Omega") van die 

aardse ellende en die ewige nuwe begin ("Alfa") waar daar in aile ewigheid 

nie meer hanger of dors sal wees nie. Die brood en wyn van die lewe is 

oorvloedig en voed vir ewig. Die uitnodiging tot hierdie maal strek verby aile 

grense (kultuur/sosiale stand/kleur/geslag/geloof) in 'n wereld wat Iy en raep 

om redding en verlossing van Iyding en pyn. 

• Die reg om kind van die Vader te wees 

Die wat in Hom glo, het die reg om Sy kinders genoem te word (vg\. Joh. 

1:12) en hulle word daarvan oortuig deur die Hei/ige Gees. GO? se ware 

beloftes aan Sy kinders oor die hoop op die ewige lewe as erflating gaan in 

vervulling met hul heengaan/Sy finale wederkoms na die aarde. 
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• Eggo en reflekteer transformasie 

Eggo "God se spreke" (Sy onfeilbare Skrifwaarhede) en reflekteer die beeld 

van die Lewende water waaraan sy kinders gelyk is, as verkondiging van die 

hoop in die heme!. Die Iewen de God is die gesagvolle, transformerende 

kenbron. Sy stem, woorde en beeld, sowel as sy dade as Koning, Profeet en 

Priester, moet met Sy kinders (wat na hul Vader aard) se hele hart, liggaam, 

verstand, siel en kragte soos 'n trompetweerklink oor die hele aarde wanneer 

hulle verkondig dat daar hoop vir ewige vreugde in die nuwe Jerusalem is. 

• Lof en prys 

Daarom is /ofprysing en sang (ook hedendaags "gospel"-sang) met die hele 

wese ook 'n wyse van verkondiging van die tuiste in die heme!. Meer hieroor 

by die liturgiese riglyne aan die gelowige terminale MIVNIGS Iyer wat getuig 

oor haarlsy hoop op die ewige lewe. 

• Theopneuse inspirasie 

God se Gees as die theopneuse inspirasie tot spiritue/e verkondiging moet 

nooit onderskat word nie. Die Gees rus toe en gee krag aan die vleuels van 

die Evangelie am ver oor die aarde uitgedra te word. Vir Adam en Eva, Job, 

die melaatse, die blinde, Paulus, die gelowige deelnemers aan die empiriese 

navorsing en selfs Jesus Chdstus kom God se krag om te genees "tot volle 

werking wanneer jy swak is': Oil is die Geestelike kohesie van die Orie-Enige 

God wat Sy kinders tot hierdie skynbaar paradoksale insig bring. 

Hiernaas word riglyne om liturgies oor die hoop te kan getuig, aangedui. 

5.7.3.2 Liturgiese riglyne 

• Gebed 

Job se behoefte aan die troos van die alomteenwoordige God in sy diepste 

leed nadat al sy kinders hom op een dag ontval het, toon die innige band 

tussen die Vader en sy kind in lye van Iyding en sfekte. Gebed is ten diepste 
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'n tweegesprek tussen twee geliefdes: God en mens, waar God altyd die 

gesprekleier is en koers/diepte gee daaraan. God troos, verdiep, beskerm, 

verbied, waarsku en leer Sy kinders tydens hierdie hoogste vlak van 

kommunikasie. As gelowige kind aanbid, loof, prys, vra, beloof, verwonder, 

sug, kerm en bely die mens voor God in die gesprek. Dit is bykans retoriese 

vrae en segwyses van die mens se kant, aangesien die Vader die kind liefhet 

en so goed ken, verstaan en weet Hy wat sy/hy vra voordat dit gebeur. Baie 

be/angrik is die kuns om goed te luister, ter sprake. Die gebed as 

ontboeseming van die mens se gemoed teenoor God vera/ in tye van 

siekte/pyn//yding/dood, is 'n profeUese handeling en werk helend in op die 

gefolterde gemoed van die sieke. Job het die krag van gebed en die onont

beerlikheid van gesprek met God geken en hy het geweet dat slegs God se 

teenwoordigheid vrede en genesing van die gemoed in die omstandighede 

kan teweegbring. God se Woord roep die mens op om te volhard in gebed 

(vg/. Rom. 12:12) en ook om gedurig te bid (vgl.1 Thess. 5:17). Gebed is 'n 

aanduiding dat die bidder op God vertrou en van Hom afhanklik is vir 

beskerming en geestelike insig in Sy Woord. 

• Kennis van God en Sy Woord 

Kennis van die onfeilbare Woord en beloftes van God daarin, en daarby die 

vertroue dat dit Waar en Seker iSj bring Ug in teenstelling met die ewige 

duisternis (b/indheid in die voorgehoue Skriftuurlike voorbeeld). Die dieper 

betekenis vir 'n Iydende is dat al sou die Groot Geneesheer nie genesing 

skenk van die terminale siekte MIVNIGS skenk in die "alreeds" nie, daar wei 

vo/kome genesing vir /iggaam en siel vir ewig in die hiernamaals (die "nog 

nie") sal wees. God vereis gehoorsaamheid aan. hierdie Waarhede en 

daarvan moet onomwonde getuig word. 

• Gehoorsaamheid 

Die open baring van God se skepping is theopneust (die asem van God is 

daarin) en Hy leer oor die verhouding tussen Hom en die mens. In Syeerste 

gesprek met die mens Adam, gee God vryheid en beheer van die skepping 

aan hom oor. Dit veronderstel vertroue in en ontsag vir die woordelbevele 

van God. Maar Hy toets die mens se gehoorsaamheid aan die Skepper se 

word. Wanneer hieraan gehoor gegee word, is daar rede vir lofprysing! 
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• Lofprysing 

Ten spyte van Job se uitmergelende Iyding, reik hy uit na die Here * in 

lofprysfng (Life Application Bible, 1991 :642). Daar is niemand wat die Here in 

hoogheid en majesteit oortref nie (vgl. Ps 113:1-6) en daarom word die 

hoogste eer betoon aan die Almagtige. Ook die blinde en melaatse prys God 

vir Sy goedheid en genesing van Iyding of verbetering van hul 

omstandighede. Hiermee kan die gelowige deelnemers aan die 

groeponderhoud hul goed vereenselwig: hulle is immers van Afrika waar 

lofprysing ingebore is en hoe waarde het. God word as groot en lofwaardig 

deur hulle ervaar. Hierdie uitinge van lofprysing kan gesing, uitgespreek, 

uitgebasuin met instrumente of selfs in stilte geskied. God ken immers die 

hart van elkeen van Sy kinders. 

• Stilte 

Getuienis in terme van stilte voor God en 'n leefstyl wat dui op 'n rustigheid in 

die teenwoordlgheid van die Vader, "spreek" duidelik en is aangrypend. Dit 

gaan die ewige rus vooraf en is in navolging van ons Profeet, Hoepriester en 

Koning, Jesus Christus, wat rus buite gedrang van die menigte gaan soek het 

gedurende Sy aardse werk. Die beoefening van sti/ afwagting tot God in 

gebed en persoonflke/gesamentlike erediens kan oneindige krag voortbring. 

Luistervaardfgheid word hiermee tot 'n fyn kuns, maar meer nog, tot ootmoed 

voor God, beoefen. 

• Getuienislewering 

Daar is reeds omvattend hierbo na verwys. Tog kan weer gemeld word dat dit 

kerugmaties, liturgies, koinoniaal en diakoniaal van aard kan wees, en al die 

liturgiese momente van die erediens kan bevat. Die gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer moet toegerus wees met kennis en vertroue om enige tyd met 

oor gawe te kan getuig van haarlsy liefde vir God en die redding van ewige 

verderf deur Jesus Christus. En hiervoor bid sy/hy die inspirasie van die 

Heilige Gees af om soos Samuel te kanse: "Hier is ek" (vgl. 1 Sam. 3:8). 
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• 	 8elydenis en vergifnis 

Getuienis dat as die gelowige mens glo en dit aanneem dat God haar/sy 

sonde verge we het, vergewe daardie mens ook andere hul 

ongeregtigheid teenoor sigself. Belydenis van en vergifnis ontvang vir 

sonde begaan, is die kenbron van die gelowige se aardse ellende. Die 

gelowige moet ook getuig dat die mens nie in staat is om self hiervoor te 

betaal nie. Die soenoffer van Jesus Christus is die spil-as vir die hoop op 

die ewige lewe saam met God. 

• 	 Sakramente 

Getuienis word verder versterk deur die sigbare tekens van ge/oof en 

God se liefde vir Sy Verbondkinders. By die Nagmaal word die gelowiges 

deur die Gasheer na Sy aardse feesmaal uitgenooi ter herinnering aan 

die hemelse hoop. Hulle sit aan by die tafel van die kruis, en in Sy groot 

Liefde vir hulle versterk Hy hulle sorgend met die sigbare tekens van 

Verlossing, vir hul getuienis en diens aan mede-gelowiges, maar ook in 

die uitvoering van die Groot Opdrag. By hierdie geleentheid word op al 

die sintuie aanspraak gemaak: sig, gehoor, tas, proe, reuk en waarskynlik 

die sesde van ''insig'~ Wanneer hierdie sien, hoor, voel, proe, ruik en 

beleef tot volle werking gestel word, is die hele liggaam, verstand, siel en 

kragte besig om te getuig van die belofte van hoop vir die ewige feesmaal 

waarna aile gelowiges genooi word. Feesklere moet vir die geleentheid 

aangetrek wees en die uitnodiging moet betyds aangeneem word. Die 

misterie met eskatologiese geheime/beloftes en ontrafeling hiervan is 

tekenend van die afwagting wat geskep word om opgewondenheid te 

bewerkstellig. Soos met kinders in afwagting van 'n heerlike gebeurteriis. 

Hierdie handelinge van hoop is gerig op die komende Koninkryk en is 

tekens en seels van die Messiaanse era in teenstelling met die woestyn

era. 

By die doop van volwassenes of klein kindertjies is die getuienis oor die 

Verbondtrou en Liefde van God sigbaar in die water waarmee die 

gelowiges in die dood van Jesus Christus gewas en gedoop word. Die 

getuienis binne die Groot Opdrag bring ook mee dat die nuut-bekeerdes 

gedoop en geleer moet word. Die teenwoordigheid van God Drie-enig 

getuig in die diepste van die gelowige se siel sodat bewustheid van Hom, 
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Sy inspirasie en die hoop op die ewige teenwoordigheid, net meer word. 

Die gelowige moet dus die verantwoordelikheid vir die uitbreiding van die 

koninkryk en transformasie in die lig van die opstanding van Jesus 

Christus, aanvaar en kineties getuig oor die oorvloed wat nie kan verdien 

word in sigself nie. 

• Mededeelsaamheid 

In Sy groot genade en wysheid skenk God aan die gelowige die 

oOlV/oedigheid van die hiernamaa/s. oit is in terme van hierdie "beker wat 

oor/oop" (vgl. Ps. 23:5 OAV) wat getuienis oor hoop ook sodanig moet 

plaasvind oaarmee saam is daar geleentheid om nie net geestelik nie, 

maar ook fisiek en materieel hulpbehoewendes by te staan in hul sosiale

en mediese omstandighede. Die uitdeel van liefdesgawes is ook 

diakoniale getuienis van 'n dienende leefwyse voor God en die 

gemeenskap. Hierdie wyse van kommunikasie van die sorgende mens is 

'n preek op sigself vir buitestaanders. Verligting van armoede, honger, 

eensaamheid, smart en Iyding is dan gedeelde swaar. En die 

spreekwoord in Afrikaans lui: "gedee/de swaar is ha/we swaa!'. Hierdie 

feit wat prakties gedemonstreer word deur mededeelsaamheid, berei die 

weg voor van die hand na die mond vir getuienis. 

5.7.3.3 Diakoniale riglyne 

• Uitdeel 

Soos reeds hierbo genoem, toon die getuienis wat gepaardgaan met die 

omgee, uitdeel en versorg van armes, blindes, MIVNIGS Iyers, 

hulpbehoewendes, geesongesondes, fisieke Iydendes die dien-karakter 

van Jesus Christus tydens Sy /ewe op aarde. Sy aardse dood was juis die 

uitdeel van genade aan mense wat die dood verdien het, maar nie die 

straf self gedra het nie ("mercy'). Sy genaakbaarheid ("grace') teenoor 

die mens is gegrond op Sy liefde vir Sy skepping en skepsele, al het hulle 

dit nie verdien nie. Hierdie genade moet op so baie maniere konkreet oor 

aile grense heen bedien word .. 
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• Help versorg 

Die toekoms van die algemene kerk (gelowiges in die breer sin) sal 

afhang van wat op voetsoolvlak in elke plaaslike gemeente gebeur, binne 

aile denominasies. Met die huidige MIVNIGS-pandemie word individue 

en gemeenskappe regoor die wereld ten diepste in aIle stere van die lewe 

geraak. Die getuienis van die gelowiges in terme van oorvloedige hulp en 

sorg aan roependes en stetfbegeleiding aan treurendes, sal die aard van 

die geloot in God ten toon stel. Die moontlike verwerping van gelowige 

terminale MIVNIGS Iyers uit die geloofgemeenskap, laat hulle vertroue in 

broers en susters as bedienaars, en moontlik ook in die ge/oot

waardigheid van die Evange/ie verloor. Die gelowiges moet hulle toerus 

en versterk en leer van die Woord, sodat dit hul hande en gemoedere 

sterkmaak om nog vir oulaas van God se barmhartigheid en hoop vir die 

ewige lewe, te getuig. Dan kan hulle juig en bly wees en vreugde oordra 

aan die heidene, 

• Vrymoedigheid 

1 Tim. 3:13 lui: Die wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulleself 'n 

eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in 

Christus Jesus. Die sorgende gelowige terminale MIVNIGS Iyer kry die 

versekering dat die toenemende moed om vry uit te getuig van haarlsy 

geloof, sigself sal sterk en dat sy/hy voel dat daar weer betekenis vir die 

lewe is. Die Heilige Gees as inspirasie se werking hiertoe moet afgebid 

word van God~'Vanuit hierdie vrymoedigheid word die hoop op die ewige 

lewe 'n werklikheid in die "nog nie". Die dienskneggestalte sal omvorm tot 

kind van die Koning, en net op grond van God se liefde, genade en 

herskepping in Jesus Christus. 'n Charismatiese gemeenskap is per 

definisie 'n dienende gemeenskap, dus in gemeenskap en diakonia in elk 

geval onske;ibaar: 
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5.7.4 Koinoniale riglyne 

• Eenheid van die Liggaam van Jesus Christus 

Die gelowige deelnemers aan die groeponderhoud het aangedui dat die 

eenheid wat hulle as kinders van God in hul terminale fase van 'n 

gestigmatiseerde siekte ervaar, hulle geborge laat voel. Hierdie eenheid is 

die gemeente in die kleine, en is die plek waar die openbaring van die Gees 

plaasvind. Die gemeenskap ("fellowship") met ander gelowiges en die 

vervulling met die liefde van God herinner die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer dat sy/hy deel is van die Uggaam van Jesus Christus. AI is die fisieke 

liggaam lamgele met MIVNIGS, is die eenheid en funksionering daarvan in 

die geestelike sin, van nog groter belang omdat die behoefte daaraan soveel 
\ 

grater is. 

• Die huwelik wat voltrek word 

Net soos wat die gelowiges ledemate van die Liggaam is, is hulle ook deel 

van die Bruid wat gereedmaak om die Bruidegom te her-ontmoet en vir ewig 

saam te wees. Die feesmaal word gereedgemaak in die hemel: daar sal nooit 

weer honger en dors wees nie. By hierdie geleentheid sal Jesus Christus (die 

Groot Gelykmaker) man en vrau, Griek en Jood, vryman en slaaf gelyke 

geleentheid gee om Hom te eer. Die aardse armoede en honger word 

vervang met die heme/se oorvloed en vreugde. Die ope uitnodiging hiertoe 

word betyds gerig deur die getuienis van die gelowiges, waarskynlik deur 

aardse pyn/lyding (soos by die simptome van melaatsheid) te begryp. 

Feesklere moet gereedgekry word en die nuwe wyn kan nie in ou sakke 

gestoor word by hierdie geleentheid nie. Alles beleef 'n vernuwing of her

skepping vir die hiernamaals ("nog nie"). Hierdie hoop beskaam nie, want 

God se beloftes gaan in vervulling. 

• Hernude toewyding aan God 

Die gelowige terminale MIVNIGS Iyer moet haar/hom weer ernstig verdiep in 

selfondersoek, vryheid voor God en die vermoe om lief te he. Verdieping van 

die begrip "pluk die lewe" om betekenisvol en met blymoedigheid te kan 
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optree/getuig teenoor ongelowiges, is van die allergraotste belang. Want 

slegs hierdeur wy die gelowige sigself by hernuwing toe aan God en kan 

liefde vir almal deur die inspirasie van die Heilige Gees gewek word. Die 

liefde vind die Iyding van ander ondraaglik. Maar Christus kon dit dra omdat 

Hy die bran van Uefde is. Herantdekking van die eenheid voor God wanneer 

gelowiges die "mekaar-tekste" (vgl. GaI.6:2) weer begin begryp en prakties 

uitleef, blyk ideaal vir die toewyding aan die God van hemel en aarde. 

• Gesamentlike maaltye 

(Uefdes-)maaltye vir hongeriges en arm mense getuig van omgee en 

versterking na liggaam en sief. Die gesamentlike versterking hierdeur is 

oorbekend in die Skrif. Jesus Christus neem met Sy dissipels die laaste maal 

voor Sy dood en kruisiging. Die tekens van brood en wyn by die Nagmaal is 

simbole van die misterie van die ewige bruifofmaaf vir die gelowiges. Maaltye 

simboliseer 'n fees en vreugde daarby. Hierdie getuienis moet spontaan 

uitgaan van die gelowiges sodat dit vir ander duidelik sigbaar en leefbaar 

word. 

5.7.4 Opsommende pastorale riglyne 

Die heilige Skrif is die Gees-geinspireerde basis vir pastorale begeleiding van 

hoop-getuienis en is die Ug voor die .duisternis. Die ruimte waarbinne die hoop

getuienis plaasvind, is die praxis van God. Dit dien as medikasie van die Groot 

Geneesheer vir fisieke en geestelike nood/siektes. Die dood (groat gelykmaker) 

is oorwin deur die Groot Gelykmaker, Jesus Christus se dood en opstanding. Die 

Woord van God is die bron van kennis oar gehoorsaamheid aan die wi! van God. 

Die werk van die algemene kerk dus aile gelowiges is getuienislewer en is 

verkondigend van aard. Die gelowiges moet die Waarheid van die SkriftuurJike 

hoop verkondig. Die doel van pastorale begeleiding is dat lewens van mense 

verander sal word in terme van eskatologiese ingestelheid, denke, waardes, 

gedrag en verhoudings. Die belangrikheid van die amp van die gelowige (as 

ledemaat van die figgaamlike eenheid) en eie verantwoordelikheid vir 'n 

spesifieke lee fwyse , is 'n belangrike pastorale vertrekpunt. Die doelwit is om vas 

te stel wat effektiewe kerugmatiese -, koinoniale -, liturgiese en diakoniale 

getuienis oar die hoop is, en hoe 'n gelowige terminale MIVNIGS Iyer daartoe 
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toegerus kan word om praktykteoretiese riglyne tot hoop-getuienis, soos 

vasgestel uit hierdie navorsing, toe te pas. Vervolgens word daardie riglyne 

saamgestel uit al voorafgaande. Kerugmatiese riglyne vir die lewering van hoop

getuienis, sluit konsepte in van die Drie-enige Saad, die wolk van Getuienis van 

die Verbond, die "hera/deer" van die Groot Geneesheer, die Groot Gelykmaker 

as Spit-as, die retro-faktor, die ewige feesmaa/, die reg om kind van die Vader te 

wees en die eggo en reflekteer van transformasie. Verder kan lofprysing, sang 

en die theopneuse inspirasie ook as riglyne dien. Liturgiese riglyne behels 

gebed, kennis van die Woord van God, gehoorsaamheid, lofprysing, stilte, 

getuienislewering, belydenis en vergifnis, die Sakramente en 

mededeelsaamheid. Onder die diakoniale riglyne word uitdeel, hulp met 

versorging en vrymoedigheid genoem. Wat koinoniale riglyne aangaan, is die 

Eenheid van die Liggaam van Jesus Christus, Bruid en die Bruidegom se 

liefdevolle huwelik, hernude toewyding aan God en die gesamentlike maaltye 

van kardinale belang vir hoop-getuienis. Om "daagliks dood te gaan" sou visie 

gee aan die diepte van die Iyding van God in die·wereld. Die tota/e mens getuig: 

met die hele hart, siel, verstand, liggaam en kragte. Dit sluit aile organe, sintuie 

ISOOS praat, luister, kyk, tas, reuk asook stilte/verwondering/lofprysing voor die 

Ilewende God in. 

5.8 	 VOORBEELOE VAN HULPMIDOELS VIR PASTORALE BEGELEIOING 

VAN HOOP-GETUIENIS OEUR DIE GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYER 

5.8.1 	 Inleiding en doelwit 

Pastorale sorg wi! die morele waardes wereldwyd herskep en Jesus Christus 

maak dit moontlik vir die gelowige omdat Hy volkome Mens en tog ook volkome, 

Iewen de Persoon binne die Drie-Eenheid is. Pastorale begeleiding kan slegs 

effektief wees indien die Vader, Seun en Heilige Gees vaardig is in die proses 

(Adams, 1970:20). Hierdie lewe-gewende asem het eskatologiese verbintenis 

met die gebroke wereld deurdat die uitkoms van aile ellende in die hiernamaals 

vestig. Die Groot Geneesheer kom heel deur die Groot Gelykmaker se soendood 

en opstanding. 'n Innige persoonlike verhouding met die Verlosser, Jesus 

Christus, is deel van die pastor se toerusting om hoop te bedien. God se 

kunswerk met die skep van elke mens is Sy oorspronklike bedoe/ing vir daardie 

kind van Hom. Sy plan vir daardie handelende gelowige kind kom tot volvoering 

met die se aardse dood, en word vir ewig voortgesit in die hemel. Dit is die hoop 
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wat Sy gelowige kind laat glimlag terwyl haarlsy aardse bestaan onseker en met 

Iyding gesoom is. Die getuie se hoop moet gevestig en geanker wees in Jesus 

Christus as sy Verlosser en Hoop (vgl. 1 Tim. 1:1). Soos wat enige mens die 

stem van 'n bekende/geliefde herken en instinktief weet wie kommunikeer, ken 

die Vader Sy kind se stem en sy/hy Syne. Dit laat onwillekeurig emosie en 

(L)/iefde opwel by beide en bied gerusstelling en beskerming as gevolg van die 

nabyheid. Dit is slegs vanuit hierdie diep geloof en gehoorsaamhefd aan die 

Groot Opdrag van die Groot Leermeester, waarmee hoop-getuienis deur die 

terminale MIVNIGS Iyer gelewer kan word. 

Om gehoor te gee aan die Groot Opdrag, is proklamering/aankondiging, maar 

oak doen van die goeie nuus (diakonia) nodig ("practice wat you preach"). Dink, 

doen en leef holisties in die helingproses van skeefgetrekte menslike bestaan. 

Genesing/heling sien die verskynsel waar Wonde wonde genees. Jesus het 

Homself gegee am te Iy sodat ons wonde kan heel. Deur die Iyding van die Groot 

Liefde , kon die gelowige die lewe ontvang en daarmee volkome genesing 

verkry. Wonde word die medisyne om gesond te word. Daar is egter oak ander 

hulp beskikbaar vir die getuie tot hoop vir die ewige lewe. 

5.8.2 Hulpmiddels vir die lewering van hoop-getuienis 

Voorgestelde hulpmiddels tot getuienislewering kan die volgende insluit en dit 

kan oak die fokus van verdere navorsing word: 

• 	 die vestiging en uitbreiding van Christelike beradingdienste by die· 

motorvervaardiging-aanleg; 

• 	 inligtingprogramme en pamflette vir nuwe beraders en opleiers vir gesondheid

programme; 

• 	 mediese - en sosiale ondersteuning van die leefwereld van die gelowige 

terminale MIVNIGS Iyer; 

• 	 die aanbieding van werkswinkels vir "booster"-sessies vir getuienislewering; 

• 	 die samestelling van 'n klein handboekie am die Evangelie te leer verkondig en 

gratis beskikbaar te stel vir getuienislewering; en 

• 	 die saamstel van 'n elektroniese aanbieding of TV-program op 'n Christel ike 

kanaal oar die gelowige se hoop vir die ewige lewe en getuienis daarvan. 
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5.9 SAM EVATTING VAN PRAKTYKTEORETIESE PERSPEKTIEWE 


Die sentrale teoretiese argument vir hierdie navorsing is dat 'n gelowige 

terminale MIVNigs Iyer toegerus kan word om kerugmaties, koinonlaa/, 

dlakoniaa/ en liturgies effektief oar haarlsy Christe/lke hoop te getuig. Die 

geste/de hfpotese, dat 'n gelowige terminale MIVNIGS Iyer medies-gesproke 

daartoe in staat am tot in die vlerde fase van die sfekte oar hlerdle hoop te kan 

getuig, is oak reeds bewys. Die basisteorie dien as fondament vir die navorsing 

en begin by die bekende sekerhede : Skriftuur/ike voorbee/de van pyn, smart en 

Iyding wat die Ou - en Nuwe Testament (as die onfeilbare Woord van God) 

voorsien. Die gelooffigure Iy onder hul onderskeie sosiale - en mediese 

omstandighede. Blindheid, melaatsheid, erge Iyding weens do ad van geliefdes, 

die sondeval en die dood van Jesus Christus nagevors. Die vraag na die sin van 

aardse /yding word waarskynlik aangespreek deur die pynboodskap met 

betrekking tot ewige dood wat God betyds gee. God se grater plan met elkeen se 

lewe gebeur "sodat My werke gesien kan word" (vgl. Joh. 9:1-8). Perspektiewe 

vanuit die Skrif met betrekking tot pyn, siekte, Iyding en dood bied dan die basis 

vir die aanbieding van riglyne tot hoop-getuienis in hierdie hoofstuk. Insigte en 

perspektiewe van metateoriee vanuit die mediese -, kommunikasie- en 

psigologiese wetenskappe dra by om 'n omvattende perspektief op die aardse 

lewe van 'n gelowige terminale MIVNIGS Iyer binne haarlsy unieke konteks, te 

begryp. Die empiriese studie waar groeponderhoude gevoer is met drie gelowige 

terminale MIVNIGS Iyers en drie versorgers van hierdie MIVNIGS Iyers, bied 

perpektief op die prioriteit van die ewige lewe en hoop daartoe. Pastorale 

behoeftes van die Iydendes word oak aangespreek. 

Hierdie hoofstuk fokus dan nou daarop om praktykteoretiese perspektiewe daar 

te stel vir die ontwerp van pastorale riglyne vir die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer ten opsigte van getuienis tot hul hoop vir die ewige lewe. Die model van 

Zerfass stel voor dat die praktykteorie wat op die betrakke handelingsisteem 

betrekking het, gestel word nadat die prableem bestudeer en waargeneem is. 

Die doe/steffing van hierdie hoofstuk is om pastorale riglyne te dokumenteer wat 

tydens getuienislewering oar hoop deur die gelowige terminale MIVNIGS Iyer 

ingespan kan word. Die doe/wit word bereik wanneer 'n praktykteorie ontwerp 

word deur 'n wisselwerking te bewerkstellig tussen die basisteorie (sien Hoofstuk 

2) en die metateoriee (Hoofstuk 3), gerugsteun deur die ter saaklike empiriese 

navorsing (Hoofstuk 4). Aandag is gegee aan die basisteoretiese vertrekpunt, 
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----- -------. -- ._

mediese - en sosiale praktykteoriee van die gelowige terminale MIVNIGS-Iyer, 

soos literatuurgewys en empiries vasgestel, die gelowige se hoop op die ewige 

lewe, getuienislewering as kommunikatiewe handeling oor die gelowige se hoop 

op die ewige lewe, voorgestelde pastorale riglyne om kerugmaties, koinoniaal, 

liturgies en diakoniaal getuienis oor hoop lewer; en voorbeelde van 

hulpmiddels vir pastorale begeleiding hiervan. 

Die mens as sender kommunikeer met ander geskape mense en betekenis en 

begrip vestig tussen hu/le. Gedeelde betekenis soos byvoorbeeld hul kindskap 

van God, word vergemaklik deur die verband wat die samelewing hiervoor 

voorsien. Die gelowige mens het die Groot Opdrag van Jesus Christus, die 

Verlosser, ontvang om die ewige lewe wat Sy gelowige kinders erf (die Blye 

Boodskap), te gaan verkondig aan almal (ontvangers) oor die ganse aarde (vgl. 

Mat. 28:19-20). Die Christelike hoop dui op die verwagting van die gelowige om 

vir tyd en ewigheid saam met God Drie-enig sy heerlikheid te sien en te vier. Dit 

is oor hierdie hoop tot die hemelse erfporsie van heerlike saam-wees ("om te 

wees/leef') waaroor getuig moet word deur ook die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer. Hoop kan gedefinieer word as die eskatologiese (positiewe) verwagting van 

heerlikheid tot in aile ewigheid. Riglyne tot hoop-getuienis kan dan vanuit die 

roepstem en opdrag van Jesus Christus, weerklank vind. "God se sprekeJJ is die 

oproep tot geloof in die hartvan Sy kinders en is In gesagvolle, transformerende 

kenbron. God rig Sy ewige verbond tussen Hom en sy kinders op. Jesus Christus 

is die Vleesgeworde Woord van God en Verlosser van sonde. Die wat in Hom 

glo, het die reg om Sy kinders genoem te word en hulle erf die hoop as die 

be/oftes aan Sy kinders in vervuffing gaan. Hy as die Groot Geneesheer wi1 heel 

weens die onvermoe om sigself te genees. Die gelowige MIVNIGS Iyer sien met 

die geestes-oog reikhalsend uit na die ewigheid waar geen pyn en Iyding meer 

sal wees nie.ln teenstelling met genesing, is daar geen remedie vir termina/e 

siekte nie en dood word die groot gelykmaker vir aile mense. Jesus Christus se 

dood word die Spi/-as vir geestelike genesing vir die wat in Hom glo. God word 

nou die Groot Gelykmaker van Jood en Griek, vryman en slaaf, man en vrou, 

omdat almal een is in Christus. God genees Geestelik met 

sondebelydenis, verginfs en versoening deur Jesus Christus se kruisdood en 

opstanding. Daar is vir die gelowige In lewende hoop om die "nog nie" of die 

onsienlike te kan sien. Hieroor tree sy/hy met God in 'n tweegesprek. Die gebed 

ontboesem die mens se gemoed voor God veral in tye van 

siekte/pyn/lyding/dood. Verdere riglyne is kennis van die Woord van God, 

vertroue, geloof, Jesus as die Ug wat die duisternis (in hierdie geval blindheid) 
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verdryf, die melaatse/MIVNIGS Iyer wat weer na genesing in die gemeenskap 

opgeneem word (die "alreeds" en die "nog nie") en getoetsde gehoorsaamheid 

aan God. Ander momente is lofprysing, gehoorsaamheid/on-, leefwyse in 

vreugde en leed en geloof in Jesus se almag en genesingkrag. Geloofverdieping 

moet p\aasvind by die gelowige wat wi! getuig of meeleef. MIVNIGS is 

pandemies en bernvloed individue/gemeenskappe regoor die wereld ten diepste 

in aile sfere van die lewe. Die mediese wetenskap is bekend met die virusse en 

die verspreiding. Dit is 'n stigmatiserende siekte wat, soos melaatsheid, 

oneindige Iyding indra. Die marginalisering uit selfs die geloofgemeenskap, is 

swaar vir Iydendes. Vanuit 'n geestelike oogpunt is dft moontlik die sin van 

pyn/lyding/siekte: dankbaarheid dat God betyds die boodskap van ewige pyn en 

Iyding openbaar en daarom moet prioriteite in die lewe betyds reggestel word. 

Die Positiewe Psigologie stel dat "signature strengths" soos optimisme, 
I 

toerusting vir die lewe, wysheid, moed, volharding, integriteit, onbaatsugtigheid, 

!ewenskragtigheid en spiritualiteit gesondheid bevorder en beterskap by fisieke 

ef) geestelike siektes aanmoedig. Gelowige deelnemers aan die empiriese studie 

is deurgaans positief en moedig oor die "chroniese" siekte en glimlag wanneer 

hulle van die ewige lewe en hul hoop getuig. In aansluiting hierby is die vrug van 

die Heilige Gees onmiskenbaar in die gelowige se lewe. Persone wat met 

MIVNIGS ge'infekteer is hoop op beterskap buite sigself. Die vermoe van die 

MIV om omgekeerde transkripsie of "her-geboorte" te bewerksteliig, is 'n 

metafoor van die dood en opstanding van Jesus Christus wat vir gelowiges hoop 

vir die ewige bring. Jesus Christus se Verlossingdaad is die spil-as waar om die 

ewige lewe beweeg. AI sou die Groot Geneesheer nie genesing van die 

terminale siekte MIVNIGS skenk in die "alreeds" nie, is daar wei volkome 

genesing vir liggaam en siel vir ewig in die "nog nie". Effe kti ewe 

gesondheidbestuur op aile vlakke is uiters noodsaaklik om hierdie pandemie 

wereldwyd te bestuur en te beheer. 

Hoop in die Gees bied eskatofogiese visie omdat God teenwoordig is in die 

Iyding. Dit is gebaseer op die vervuffing van die befoftes van God vir die ewige 

fewe. Hoop as instelling dui op die blye verwagting van die toekomstige 

aktiwiteite van God en sy kinders en as objek hiervan, Jesus Christus, en alles 

wat Sy finale koms behels. Dit geskied binne die praxis van God. Die gelowige 

gemeenskap se opdrag is om te getuig van die hoop in 'n Iydende wereld. In Sy 

groot genade skenk God aan die gelowige kindskap van Hom wat 'n 

vreugdevoffe afwagting om deel aan God se erfenis in die hiernamaaIs te he, 

172 



skep. Die erfenis word veilig bewaar en kan slegs deur die dood en opstanding 

van die Jesus Christus as testateur, die erfgename toeval in geloof. Die lewende 

hoop is onverganklik, onbesmet en onverwelklik. Die vreugde van hierdie erfenis 

bly vir ewig en die uitkoms daarvan is altyd positief. Die gees van die mens word 

deur God se beloftes en hoop op die ewige lewe aileen gevoed. Dit gee die 

hoogste sin aan die aardse lewe. Lloyd-Jones (1986:8) haal John Wesley aan 

wat aangedui het dat 'n onbekende Skot uit die sewentiende eeu, se definisie 

van Christen-wees die slotsom van sin vir hierdie lewe s6 weergee: "Christianity 

is-the life of God in the soul of man". En dit is rede vir hoop teen aile hoop in : die 

hoop wat reeds in die gelowige leef (Lloyd-Jones, 1986:22). 

Die geskape mens is die handelende wese by getuienislewering in uitvoering van 

die Groot Opdrag. Die sender kommunikeer die (Blye) Boodskap deur te getuig 

teenoor die ontvanger. Dje kommunikasieproses word ge·inisieer deur die 

sender(s) wat die boodskap op verskeie maniere en met sekere filters, vlakke, 

dimensies, style en intensies aan die ontvanger(s) kommunikeer. Vir effektiewe 

kommunikasie moet die belangrikheid van luistervaardighede, en selfs die 

invloed wat nie-verbale faktore daarop het, in ag geneem te word. 

Getuienislewering kan aan die hand van die woord, kennis, voorbeeld, dade, nie

verbale kommunikasie soos Iyftaal, stilte, lofprysing, gebed of luister gedoen 

word. Die gelowiges moet die Waarheid van die Skriftuurlike hoop verkondig. Die 

doel van pastorale begeleiding is dat lewens van mense verander sal word in 

terme van eskatologiese ingestelheid, denke, waardes, gedrag en verhoudings. 

Die doelwit is om vas te stel wat effektiewe kerugmatiese -, koinoniale -, 

liturgiese en diakoniale getuienis oor die hoop is, en hoe 'n gelowige terminale 

MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word om praktykteoretiese riglyne tot hoop

getuienis, soos vasgestel uit hierdie navorsing, toe te pas. Kerugmatiese riglyne 

vir die lewering van hoop-getuienis, sluff konsepte in van die Drie-enige Saad, 

die wolk van Getuienis van die Verbond, die herout van die Groot Geneesheer, 

die Groot Gelykmaker as Spit-as, die retro-faktor, die ewige feesmaa/, die reg om 

kind van die Vader te wees en die eggo en reflekteer van transformasie in. 

Verder kan lofprysing, sang en die theopneuse inspirasie ook as riglyne dien. 

Uturgiese riglyne behels gebed, kennis van die Woord van God, 

gehoorsaamheid, lofprysing, stilte, getuienislewering, belydenis en vergifnis, die 

Sakramente en mededeelsaamheid. Onder die diakoniale riglyne word uitdeel, 

hulp met versorging en vrymoedigheid genoem. Wat koinoniale riglyne aangaan, 

is die Eenheid van die Uggaam van Jesus Christus, Bruid en die Bruidegom se 

liefdevolle huwelik, hernude toewydfng aan God en die gesamentlike maaltye 
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van kardinale belang vir hoop-getuienis. Die totale mens getuig met haarlsy hele 

hart, siel, verstand, liggaam en kragte. Dit sluit aile organe, sintuie soos praat, 

luister, kyk, tas, reuk asook stilte/verwondering/lofprysing voor die lewende God 

in. 

Hulpmiddels vir pastorale begeleiding wat moontlik nagevors kan word, is die 

vestiging/uitbreiding van Christelike beradingdienste by die motorvervaardiging

aanleg, inligtingprogramme en pamflette vir nuwe beraders en opleiers vir 

gesondheid-programme, mediese en sosiale ondersteuning van die leefwereld 

van die gelowige terminale M1VN1GS lyer, die aanbieding van werkswinkels vir 

"booster"-sessies vir getuienislewering, die samestelling van 'n klein handboekie 

om die Evangelie te leer verkondig en gratis beskikbaar te stel vir 

getuienislewering, kursusse in terme van luister- en kommunikasievaardighede 

en les bes die saamstel van 'n elektroniese aanbieding of TV-program op 'n 

Christelike kanaal oor die gelowige se hoop vir die ewige lewe en getuienis 

daarvan. 

5.10 SLOTOPMERKING 

Die plaaslike gemeente (gelowiges), wat die toekoms van die kerk is volgens 

JQrgen Moltmann, is geroep om die Groot Opdrag getrou uit te voer. Want wat op 

voetsoolvlak gebeur sal bepaal of die kerk vernuut in terme van die bevestiging 

van die gawes en vrug van die Heilige Gees as inspirasie vir die getuienis. 

Hierdie kerk in die kleine, of die gelowige terminale MIVNIGS Iyer wat getuig oor 

haar/sy hoop, is betrokke by transformasie van die lou gelowiges en ongelowiges 

en moet toegewyd daaraan werk en daarvoor bid. Teologie is die teorie van die 

toekoms van die kerk. Die primere taak van die teologie is nie om te verdedig 

nie, maar om die dissipline te wees waardeur die kerk haar teenwoordige realiteit 

. in terme van haar roeping as· die "herout"/aankondiger (soos engele op aarde) 

van die nuwe toekoms van God, verkondig. Die onderskeidende bydrae van die 

Chrlstelike geloof is hoop in hoop-lose omstandighede op aarde as gevo/g van 

die sondeval. Indien Prakties-Teologiese uitsprake en spesifiek getuienis vanuit 

eskatologiese konteks gelewer word, kan verlede en hede met die moontlikhede 

en potensiaal van die realiteit van die toekoms verbind word. Getuienls vanuit 

hierdie konteks is 'n verlengstuk van God se skeppingkrag wat Jesus Christus uit 

Idie dood opgewek het en oor tyd_g_r_e_n_s_e_g_a_a_n_.________.~___..___ 

Ten einde die navorsing af te sluit, word 'n samevatting in die slothoofstuk in die 

vooruitsig gestel. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 

6.1 INLEIDING EN AGTERGROND 

Navorsing en statistieke van die Verenigde Nasies se wereldgesondheidsorgani

sasie (W.H.O.) toon wereldwyd 'n stygende getal MIVNIGS-gediagnoseerde 

terminale Iyers en sterftes as direkte gevolg hiervan. Die geskatte getal 

MIVNIGS-geYnfekteerde mense wereldwyd in 2007 was ongeveer drie en dertig 

miljoen met Suid-Afrika se aantal op ongeveer vyf komma sewe miljoen mense. 

Die Sub-Sahara Afrika-streek is waarskynlik die grootste prooi van hierdie 

pandemie. Hiervan is een komma agt miljoen tans weeskinders onder sewentien 

jaar, waarvan sommige as gesinhoofde/broodwinners funksioneer. MIVNIGS is 

In gestigmatiseerde siekte (soos melaatsheid in die Ou Testament) en persone 

wie se status positief is, stel dit onomwonde dat dit traumatiserend inwerk op hul 

daaglikse bestaan. Emosionele uitputting, angs, pyn/lyding in hag like 

omstandighede, onrus oar naderende dood en waarskynlik ekonomiese en 

finansiele krisisse is onafwendbaar. Die oorsaak van hierdie pandemlese s/ekte 

VIGS, In akroniem vir Ve/Wo/We Immuniteits-Gebrek Sindroom (VIGS), is In virus 

(die menslike immuniteitsgebrek-vlrus [MIVl), wat die liggaam van buite af 

binnedring. Die siekte word dus nie oorgeerf nie, maar wei van verwagtende 

en/of borsvoedende moeders na hul kinders oorgedra. Die menslike liggaam 

word aangeval tot by die punt waar 'n gebrek aan immuniteit ontstaan. Verskeie 

siektetoestande manifesteer dan by die MIVNIGS-geTnfekteerde persoon en 

word tereg 'n onbeheerbare sindroom van verskeie siektes. Navorsing het bewys 

dat bogenoemde stresvolle mediese- en sosiale omstandighede van terminale 

MIVNIGS Iyers 'n realiteit is en negatfef inwerk op hul lewenskwaliteit. Heelwat 

bewys kon gevind word van navorsing rakende onder meer pastorale bediening 

van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer se aanvaardingfase van dood en 

perspektiewe oor hoop, redding en transformasie. 

Hierteenoor hou die gelowige se hoop die potens/aal in om elke Christen in enige 

omstandighede staande te hou. Christelike hoop omvat ewige genes/ng, 

vernuwing en yerheerliking van /iggaam en gees. Hierdie hoop bring mee dat die 

terminale MIVNIGS Iyer 'n ander perspektief op die onafwendbare ste/We 

ontwikkel. Die Christen smag na gemeenskap met die lewende God in die 
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hiernamaals, wanneer sy/hy deur die toedoen van Christus sonder vlek of rimpel 

sal wees (vgl. Efes. 5:26, 27). Dit beteken reeds 'n positiewe perspektief op die 

hiernoumaals, waaroor die gelowige nie kan stflbly nie (dit borrel soos 'n fontein 

(vergelyk die konsep van die Bron van Lewende water). Hoop dring die gelowige 

tot getuienis (vgl.1 Pet. 3: 15). Met die belofte van 1 Korintiers 13:13 dat geloof, 

hoop en Hefde standhoudend is, en die Groot Opdrag van die Here aan elke 

gelowige in Matteus 28:18-20 om na al die nasies van die aarde te gaan en hulle 

sy dissipels te maak, blyk die noodsaak by en erns van God om Hom en sy 

Goeie Nuus aan aile mense bekend te maak. Die begronding vir hierdie opdragte 

is dat aIle mag in die hemet en op aarde aan Jesus Christus gegee is, soos Hy 

self in die Nuwe Testament getuig (vgl. Mat. 28:18). 

Die opsigtelike aktuele leemte in die navorsing noodsaak daarom die studie. 

Hierdie navorsing fokus egter op die toerusting van die gelowfge terminale 

MIVNIGS Iyer om te getuig oor die hoop op ewige lewe wat in haarlhom lewe. 

Rig/yne om hierdie getuienis kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en liturgies te 

kommunikeer en s6 die Groot Opdrag van die Groot Geneesheer uit te voer, 

word as uitkoms van hierdie studie voorgehou. Navorser meen daar bestaan 'n 

aansienlike gebrek aan vaardighede en toerustfng by baie van die gelowige 

terminale IVIIVNIGS Iyer om oor haarlsy hoop op die ewige lewe te getuig. 

Trouens, op grond van die empiriese ondersoek se ingesamelde data, wi! 

navorser beweer dat daar min se/fvertoue/begronding van geloofsekerheid 

bestaan by gelowiges in hierdie omstandighede om teenoor ander die Hoop te 

proklameer. 

Die sentra/e teoretiese argument van hierdie studie is dat dat 'n gelowige 

terminale MIVNigs Iyer toegerus kan word om kerugmaties, koinoniaal, 

diakoniaal en liturgies effektief oor Christelike hoop te getuig. 

In hierdie studie word ondersoek gedoen na die mediese - en sosiale omstandig

hede van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer, en riglyne hoe om kerugmaties, 

liturgies, koinoniaal en diakoniaal oor haarlsy hoop op die hiernamaals te deel 

met ander en hulle te bedien, word voorgestel. In hierdie betrokke hoofstuk word 

die gevolgtrekkings ten opsigte van die individuele hoofstukke van die studie 

aangedui. 'n Aantal algemene aanbevelings en voorstelle word vir verdere 

navorsing rondom verwante temas aan die hand gedoen. Vervolgens word die 

navorsingvrae en bentwoording daarvan bestudeer. 
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6.2 BEANTWOORDING VAN NAVORSINGVRAE 


Die gestruktureerde studie het die volgende oorkoepelende navorsingvraag 

deeglik onder oe geneem: 

Hoe kan die terminale MIVIVIGS Iyer toegerus word om kerugmaties, koinoniaal, 

diakoniaal en liturgies effektief oor die Christelike hoop wat in haarlhom leet, te 

getuig? 

Die subvrae wat beantwoord is om bogenoemde na te vors, is die volgende: 

• 	 Wat is volgens die Bybel, as Woord van God, die inhoud van die Christen se 

hoop, en watter plig en vreugde Ie op die Christen om, juis onder 

beproewende omstandighede, daaroor te getuig? 

Hierdie subvraag is in Hoofstuk 2 beantwoord as basisteoretiese riglyne vir die 

ge/owige termina/e MIVIVIGS Iyer in die post-modemisUese era (in teenstelling 

met voorbeelde van ge/owiges wat gely en gesterf het in die Ou en Nuwe 

Testament van die Skrif), om kerugmaties, koinoniaai, diakoniaaf en liturgies 

effektief oor die Christelike hoop wat in haarlhom leer, te getuig. 

• 	 Watter perspektiewe kan die mediese -, kommunikasiewetenskap en die 

Psigologie bied op die vermoe van die terminale MIVNIGS Iyer om (oor die 

hoop) te getuig? 

In Hoofstuk 3 beantwoord die metateoretiese perspektiewe op die mediese - en 

sosia/e omstand/ghede van die ge/owfge terminale MIVIVIGS Iyer in die post

modemistiese era, die vraag om kerugmaties, koinonia aI, diakoniaal en liturgies 

effektief oor die Christelike hoop wat in haarlhom leet, te getuig. 'n Kwafitatiewe 

empiriese studie by 'n stedefike motorvervaardigingaanfeg is in opvolging hiervan 

ondemeem om die geldigheid van die ondervinding in die praktyk te toets. 

Tydens hierdie navorsing het drie gelowige terminale MIVIVIGS Iyers in 'n 

groeponderhoud aan die hand van semi-gestruktureerde onderhoude getuig oor 

hul omstandighede, pastorale behoeftes en hoop op die ewige lewe. 'n Verdere 

groeponderhoud is met drie mediese -Igesondheidwerkers gevoer om hul 

belewenis ten opsigte van die Iydendes wat hulle versorg, te bestudeer. 
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• 	 Wat is effektiewe kerugmatiese getuienis oor die hoop, en hoe kan 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behels dit om liturgies oor die hoop te getuig, en hoe kan 'n 

terminale fVllVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behels dit om koinoniaal oor die hoop te getuig, en hoe kan 'n terminale 

MIVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Wat behels dit om diakoniaal oor die hoop te getuig, en hoe kan 'n terminale 

MIVNIGS Iyer daartoe toegerus word? 

• 	 Watter praktykteoretiese riglyne tot hoop-getuienis vloei uit hierdie navorsing 

voort? 

At 	hierdie subvrae is in Hoofstuk 5 beantwoord as rigtyne vir die getowige 

terminate MtVNtGS tyer om kerugmaties, koinoniaat, diakoniaat en liturgies 

effektief oor die Christelike hoop wat in haarlhom leef, te getuig. 

6.3 BEREIKING VAN DOELSTELLlNGfDOELWITTE/HIPOTESE 

6.3.1 Doelstelling 

Die doe/stelling van die navorsing was om vas te stel hoe die terminale 

MIVNIGS Iyer toegerus kan word om kerugmaties, koinoniaal, diakoniaal en 

liturgies effektief oor haarlsy Christelike hoop te getuig. 

6.3.2 Doelwitte 

Om die geformuleerde doelstelling kon bereik, is die volgende doelwitte 

behaal: 

• 	 Daar is in Hoofstuk 2 as basisteorie vasgestel wat volgens die Skrif die 

inhoud van die Christen se hoop is, en watter pUg en vreugde op die Christen 

Ie om, juis onder beproewende omstandighede, daaroor te getuig. 
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• 	 Hoofstuk 3 dui aan watter perspektiewe die mediese 

kommunikasiewetenskap en Psig%gie as metateoriee bied op die vermoe 

van die terminale MIVNIGS Iyer am (oar die hoop) te getuig. 

• 	 Om vas te stel wat effektiewe kerugmatiese getuienis oar die hoop is, en hoe 

'n terminale rvllVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om vas te stel wat dit behels om koinoniaal oor die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MIVNlGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om na te vors wat dit behels om diakoniaal oar die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MIVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om na te vors wat dit behels om liturgies oor die hoop te getuig, en hoe 'n 

terminale MlVNIGS Iyer daartoe toegerus kan word. 

• 	 Om vas te stef watter praktyk-teoretiese riglyne tot hoop-getuienis uit 

hierdie navorsing voortvloei. 

Rig/yne tot die effek van al bogemelde vrae, is in Hoofstuk 5 vasgestel wat 

volgens die Bybel die Inhoud van die Christen se hoop is, en watter pUg vo/gens 

die Groot Opdrag/vreugde in die hart van die kind van God, op die 

Chrlsten/gelowige Ie om jufs onder beproewende omstandighede, daaroor te 

getulg. 

6.3.3 Hipotese 

Die hipotese van hierdie studie was dat die term in ale MIVNIGS Iyer tot in die 

vierde fase van die siekte kan getuig oor haar/sy hoop op die ewige lewe. Die 

mediese metateorie werp Iig op die vermoe van die term in ale MIVNIGS Iyer om 

weI tot in hierdle semi-finale fase van die siekte te getuig oor haar/sy hoop op die 

ewige lewe. Een van die deelnemers aan die empiriese studie was reeds In die 

vyfde en finale fase van MIVNIGS en kan en wll nog steeds getulg. 
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6.4 STRUKTUUR VAN DIE STUDIE 


Die navorsing van die studie is geskoei op die Zerfass-model wat spesifiek 

ontwerp is vir die Praktiese Teologie as kommunikatiewe teologiese 

handelingwetenskap (Heyns & Pieterse, 1990:38-40; 49; De Wet, 2006:78). 

Hiervolgens is 'n handelingwetenskaplike model ontwikkel om van 'n bepaalde 

praxis tot 'n vars teorievorming te groei, wat weer tot 'n nuwe praxis kan lei. Die 

model stel dit dat die nuwe praktyk weer getoets moet word, Hermeneutiese 

wisselingwerking as 'n proses moet voorts die regstelling van 'n nuwe 

praktykteorie verseker, Die model moedig die navorser aan om by 

komplementerende teologiese en sosiale dissiplines en ervaringvelde ander 

perspektiewe (metateoriee) tot dieselfde sosiale realiteit te verkry en 'n nuwe 

praxis daar te stel, 

In Hoofstuk 2 word Skriftuurlike Ou - en Nuwe Testamentiese voorbeelde van 

gelowiges voorgehou wat siekte (blindheidlmeiaatsheid), pyn en iyding (Job) en 

aardse dood (Adam en Eva/Job) moes ondergaan, Die spfi-as dood van Jesus 

Christus as die omkeerpunt van ewige dood (as gevolg van ongehoorsaamheid 

van die mens), na ewige lewe (as gevolg van God se liefde vir sy kinders en die 

opstanding van Jesus as gekruisigde Seun van God), word die belangrikste 

fokuspunt vir getuienis oor hoop vir die "nag nie" in die "alreeds", Hierdie 

basisteoretiese beginse/s en begronding van die ge/owige se hoop en getuienis 

(vergelyk Job) is ge'identifiseer en word in die riglyne vir getuienis in Hoofstuk 5 

ge'inkorporeer. , Die basisteorie breek vanuit die Skrif as Waarheid en 

Openbaring die beloftes en vervulling van God se Woordlvleesgeworde Woorde 

(woorde wat dade word en Ii/ewe'? as teologiese vertrekpunte, oop, God se wil, 

werke en mede/ye met aardse pyn en Iyding, mensfike vrees vir dood, gevo/ge 

van die mens se ongehoorsaamhefd en onderskraging in hagfike 

omstandighede, blyk duidelik uit die Skrifeksegese. 

In Hoofstuk 3 is die metateoretiese perspektiewe van die mediese - , 

kommunikasiewetenskappe en die Positiewe Psigologie in 'n Iiteratuurstudie in 

diepte bestudeer om die sosiale - en mediese omgewing en profiel van die 

terminale MIVNIGS Iyer te bestudeer en te verstaan. Die geskape mens is die 

handelende wese by getuienis/ewering in uitvoering van die Groot Opdrag. Die 

sender kommunikeer die (Blye) Boodskap deur te getuig teenoor die ontvanger. 

Praktiese teologie as kommunikatiewe hande/ingteorie wi! die teorie oor die 
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relasie tussen hoop en getuienis en die praxis daarvan in 'n sinergie saamsnoer. 

Die kommunikasieproses v,:ord ge'inisieer deur die sender(s) wat die boodskap 

op verskeie maniere en met sekere filters, vlakke, dimensies, style en intensies 

aan die ontvanger(s) kommunikeer. Vir effektiewe kommunikasie moet die 

belangrikheid van luistelVaardighede, en selfs die invloed wat· nie-verbale faktore 

daarop het, in ag geneem te word. Getuienislewering kan aan die hand van die 

woord, kennis, voorbeeld, dade, nie-verbale kommunikasie soos Iyttaa/, stilte, 

lofprysing, gebed of luister gedoen word. Die pandemiese effek van hierdie 

gestigmatiseerde siekte asook die feit dat daar huidig geen kuur vir die terminale 

virus-veroorsakende siekte bestaan nie, dwing die navorser om vanuit hierdie 

kennis en perspektiewe van ander wetenskappe se raakvlakke na riglyne te soek 

waardeur hierdie gelowiges toegerus kan word om te getuig oor hul hoop. 

Hierdie bevindings is opgeneem in die kerugmatiese -, Iiturgiese, koinoniale en 

diakoniale riglyne wat later in Hoofstuk 5 ge'integreer is. 

Volgens Zerfass se model moet die basis- en metateorie opgevolg word met 'n 

situasie-analise om vas te stel watter perspektiewe die "ondervindinglempires" 

bied. Hiervoor is daar naas die literatuurstudie tot dusver, ook 'n kwalitatiewe 

empirlese ondersoek deur middel van twee groeponderhoude aan die hand van 

semi-gestruktureerde onderhoude met oop-eind vrae. Vooraf is biografiese data 

ingesamel met behulp van 'n gestruktureerde vraelys om die veranderlikes per 

deelnemer te bepaal. Werknemers van dieselfde stedelike motorvervaardiging

aanleg is genader om is genader om vrywillig en ingelig aan die navorsing deel 

te neem. Navorser het met inbegrip van persoonlike Christelike lewens- en 

wereldbeskouing, gepoog om die studie onbevange en onbevooroordeeld te 

benader. Drie gelowige terminale MIVNIGS Iyers asook drie mediese -/gesond

heidwerkers is in twee afsonderlike groeponderhoude geleenthe/d gebied om 

induktief insette te lewer tydens 'n gesprekgeleentheid wat gefasiliteer is deur 'n 

gesondheidwerker van die firma. Die fasiliteerder se rol was om die baie 

persoonlike aard van die inligting gedeel tydens die onderhoude, as bekende 

tussen ander werknemers, te "versag". Pastorale behoeftes blyk by 

uitnemendheid gebed, veriroosting, nabyhefd en belangsteffing van veral 'n 

pastor, te wees. Resultateldatalveldnotas van die groeponderhoude is 

gerekenariseer en die klankbane is geliasseer. Hierna is die on tie ding en analise 

hiervan gedoen en in Hoofstuk 4 weergegee. Ook hierdie bevindinge is 

opgeneem in die riglyne soos vervat in Hoofstuk 5. 
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In laasgenoemde hoofstuk is die basisteoretiese beginsels van Hoofstuk 2, die 

metateoriee van gedeelde perspektiewe op die ervaringveld van die mediese -, 

kommunikasiewetenskappe en die Positiewe Psigologie, asook die empiriese of 

ondervindelike hier-en-nou, saamgesnoer en ingeweef. Hierdie hoofstuk bied die 

gelowige terminale MIVNIGS Iyer eerlike pastorale riglyne ten opsigte van 

kerugmatiese -, Ifturgiese, koinonia/e en diakonia/e vertrekpunte om oor die 

Christelike hoop te kan getuig. Hierdie riglyne is deduktief verkry van die 

geYntegreerde gegewens van Hoofstukke 2, 3 en 4 en behels opsommend 'n 

aantal voorgestelde aanbevelings en ook verdere voorstelle vir navorsing 

rondom verwante temas. 

6.5 	 RIGLYNE EN VOORGESTELDE AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN HOOP

GETUIENIS DEUR DIE GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYER 

Omdat hierdie riglyne reeds in detail in Hoofstuk 5 bespreek is, word die 

kerngedagtes net weer hier gesaai: 

6.5.1 	 Kerugmaties/verkondigend 

• 	 die Drie-enige Saad van Verlossing wat gesaai (verkondig) moet word; 

• 	 die wolk van Getuienis van die Verbond wat die alomteenwoordigheid van 

God vir aile tye en mE?nse verkondig; 

• 	 die "heraldering" / "wake-up call" van die Groot Geneesheer wat betyds 

aan almal wat Iyding/pyn/siekte/angs/dood ervaar, bekendgemaak word. 

Hierdie hoop op verlossing van ellende moet geproklameer word en dit is 

hierdie Blye Boodskap wat aile mense op die aarde deur aile gelowiges 

uitbasuin moet word as uitnodiging tot die feesmaal van die Vader vir Sy 

kinders; 

• 	 die Groot Gelykmaker as Spil-as van ewige lewe of ewige dood vir 

geestelike genesing (wat beslis meer fataal as ffsieke ongesteldheid is!), 

moet aan aile mense geproklameer word; 

• 	 die retro-faktor wat dui op die vermoe van die MIV om omgekeerde 

transkripsie (Ietterlik "her-skrywing" of "her-geboorte" - EdP) te bewerkstellig 
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en dus aardse dood te verhaas. Die dood en opstanding van Jesus Christus 

wat vir gelowiges hoop vir die ewige lewe bring en die radikale omkeer van 

ewige dood na ewige lewe bewerk het, het die ewige antwoord op her

geboorte en her-Iewing; 

• die ewige feesmaal (brood en wyn en dus voedsel en drank aan die tafel 

van die Here) se uitnodiging moet aan aile honger en dorses gerig word as 

van die einde ("Omega") van die aardse ellende en die ewige nuwe begin 

("Alfa"). Die brood en wyn van die lewe is oorvloedig en voed vir ewig. Die 

uitnodiging tot hierdie maal strek verby aile grense (kuftuur/sosia/e 

stand/kfeur/geslag/geloof) in 'n wereld wat Iy en roep om redding en 

verfossing van Iyding en pyn; 

• die reg om kind van die Vader te wees vir die wat in Hom glo, word 

toegeken deur Jesus self (vgl. Joh.1 :12) en dit moet op aarde geglo en 

geproklameer word om die erflating in vervulfing te laat gaan met Jesus 

Christus se advent na die aarde; 

• eggo en reflektering van transformasie deur llGod se spreke" (Sy 

onfeilbare Skrifvvaarhede) en Sy beeld van die Lewende water wat heel en 

was, as verkondiging van die hoop in die hemel, waar dit veilig in bewaring 

gehou word vir aardse mot en roes. Die lewende God is die gesagvofle, 

transformerende kenbron. Sy stem, woorde en beeld, sowel as sy dade as 

Koning, Profeet en Priester, moet met Sy kinders (wat na hul Vader aard) se 

hele hart, liggaam, verstand, siel en kragte soos 'n beeld in helder water 

gekaats word: verkondig dat daar hoop vir ewige vreugde in die nuwe 

Jerusalem is; 

• lofprysing en sang as totale oorgawe aan God is nog 'n uitnemende wyse 

van sintuiglike verkondiging van die tuiste in die hemel; en 

• Theopneuse inspirasie vir hierdie kerugma is 'n onderwerp op sigself. God 

se Heilige Gees IS die bron van spirituele verkondiging en rus toe/gee krag 

aan die vleuels van die Evangelie om ver oor die aarde uitgedra te word. 

Hierdie Krag om verkondiging van/genesing te weeg te bring, kom "tot volle 

werking wanneer jy swak is': Dit is die Geeste/ike kohesie van die Drie-Enige 
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God wat Sy kinders tot hierdie skynbaar paradoksafe insig by verkondiging 

van hoop, bring. 

Hiernaas word riglyne am liturgies oar die hoop te kan getuig, aangeduL 

6.5.2 Uturgiese riglyne 

• 	 Gebed toon die innige band tussen die Vader en sy gelowige kind 

wanneer sy/hy in die diepste feed verkeer en dan na die sin van die lewe 

asook die enigste tr~~s in lewe en sterwe vra. Voorbidding en toerusting 

daartoe is nodig vir hierdie tweegesprek tussen twee geliefdes: God en sy 

kind, gee koers aan, troos, verdiep, beskerm, verbied, waarsku en leer Sy 

kinders tydens hierdie hoogste vlak van kommunikasie. As gelowige kind 

aanbid, loof, prys, vra, beloof, verwonder, sug, kerm en bely die mens voor 

God in die gesprek. Die Vader het sy kind innig lief en ken/verstaan/weet 

reeds voor gepraat word. Baie belangrik is die kuns om goed te luister tydens 

'n ontboeseming van die mens se gemoed teenoor God veral in tye van 

siekte/pyn/lyding/dood en gevolglike getuienis oor hoop. Hierdie profetiese 

handefing werk helend in op die gefolterde gemoed van die sieke. God se 

Woord roep die mens op om te volhard in gebed en gedurig bid, want dit 

skep vertroue op en afhanklikheid van God; 

• 	 kennis van God en Sy Woord en beloftes bly die swaard van die Evangelie 

om getuienis oar hoop en die wapenrusting hiertoe, te begryp en te kan 

gebruik. Dit bring Ug in teenstelling met die ewige duisternis (bfindheid in die 

voorgehoue Skriftuurlike voorbeeld). Die dieper betekenis vir 'n Iydende dat 

al sou die Groot Geneesheer nie genesing skenk van die terminale siekte 

MIVNIGS in die "alreeds" nie, daar wei volkome genesing vir /iggaam en siel 

vir ewig in die hiernamaals (die "nog nie") sal wees. Hierdie kennis van die 

volle Waarheid vir hoop op die ewige lewe, moet onomwonde verkondig 

word; 

• 	 gehoorsaamheid aan die wi! van God vir sy kinders leer oor die 

verhouding tussen Hom en die mens. Vryheid en beheer van die skepping 

aan die mens is 'n groot verantwoordelikheid en veronderstel vertroue in en 

ontsag vir die woordelbevele van God. Hy toets die mens se 
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gehoorsaamheid aan Sy Woord. Wanneer hieraan gehoor gegee word, 

daar rede vir lofprysing; 

is 

• lofprysing te midde van pyn/lyding/siekte/smartlike dood en geen 

aardse hoop bring hoop vir die "nog nie" waar daar nooit weer trane sal 

wees nie. Hiermee kan die gelowige deelnemers aan die groeponderhoud hul 

goed vereenselwig: hulle is immers van Afrika waar lofprysing ingebore is en 

hoe waarde het. God as die Groot Geneesheer kan slegs maar besing, 

verkondig, uitgebasuin met instrumente of selfs in stilte ervaar word; 

• stilte voor God en in /eefsty/ wat dui op in rustigheid in die 

teenwoordigheid van die Vader, "spreek" duidelik en is aangrypend. Dit 

gaan die ewige rus vooraf en is in navolging van ons Profeet, Hoepriester en 

Koning, Jesus Christus, wat rus buite gedrang van die menigte gaan soek het 

gedurende Sy aardse werk; 

• getuienislewering kan kerugmaties, liturgies, koinoniaal en diakonaal 

van aard wees, en al die liturgiese momente van die erediens bevat. En 

hiervoor bid sy/hy die inspirasie van die Heilige Gees af om so os Samuel te 

kan se: "Hier is ek" (vgl. 1 Sam. 3:8) vir die ewige feesmaal en afwassing met 

die Lewende water (vgl. verkondiging van die simbole van die Sakramente as 

tekens hiervan); 

• belydenis en vergifnis van aardse oortredings aan ander as 

teken/getuienis dat 'n gelowige mens 'n ander haar/sy oortredinge vergewe 

omdat God hare/syne reeds vergewe het en nie meer daaraan dink nie (praat 

en doen daarna, in navolging van God). Belydenis van en vergifnis ontvang 

vir sonde begaan, is die kenbron van die gelowige se aardse el/ende. Die 

gelowige moet ook getuig dat die mens nie in staat is om self hiervoor te 

betaal nie. Die soenoffer van Jesus Christus is die spil-as vir die hoop op die 

ewige lewe saam met God; 

• Sakramente as getuienis is die versterking deur die sigbare tekens van 

geloof en God se Iiefde vir Sy Verbondkinders. By die Nagmaal word die 

gelowiges deur die Gasheer na Sy aardse feesmaal uitgenooi ter herinnering 

aan die hemelse hoop. By hierdie geleentheid word op a/ die sintuie 
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aanspraak gemaak: sig, gehoor, tas, proe, reuk en waarskynlik die sesde van 

"insig". Wanneer hierdie sien, hoor, voel, proe, ruik en beleef tot volle werking 

gestel word, is die hele liggaam, verstand, siel en kragte besig om te getuig 

van die belofte van hoop vir die ewige feesmaal waarna aile gelowiges 

genooi word. Feesklere moet vir die geleentheid aangetrek wees en die 

uitnodiging moet betyds aangeneem word. Hierdie handelinge van hoop is 

gerig op die komende Koninkryk en is tekens en see Is van die Messiaanse 

era in teenstelling met die woestyn-era. By die doop van volwassenes of klein 

kindertjies is die getuienis oor die Verbondtrou en Liefde van God sigbaar in 

die water waarmee die gelowiges in die dood van Jesus Christus gewas en 

gedoop word. Die getuienis binne die Groot Opdrag bring ook mee dat die 

nuut-bekeerdes gedoop en geleer moet word; en 

• 	 mededeelsaamheid is die uitvloeisel van dankbaarheid vir genade van 

God en getuig van oorvloedigheid in die hiernamaals. Dit is in terme van 

hierdie "beker wat oorloop" (vgl. Ps. 23:5 OAV) wat getuienis oor hoop ook 

sodanig moet plaasvind. Daarmee saam is daar geleentheid om nie net 

geestelik nie, maar ook fisiek en materieel hulpbehoewendes by te staan in 

hul sosiale- en mediese omstandighede. Hierdie wyse van doen 

kommunikeer "omgee" en getuig van die hemelse voorbeeld van oorvloed en 

geen gebrek. 

6.5.3 Diakoniale riglyne 

• 	 Uitdeel is die getuienis wat gepaardgaan met die omgee, uitdeel en versorg 

van armes, blindes, MIVN1GS Iyers, hulpbehoewendes, gees-ongesondes, 

fisieke Iydendes as die dien-karakter van Jesus Christus tydens Sy lewe op 

aarde. Sy aardse dood was juis die ultdeel van genade aan mense wat die 

dood verdien het, maar nie die straf self gedra het nie ("mercy". Sy 

genaakbaarheid ("grace" teenoor die mens is gegrond op Sy Iiefde vir Sy 

skepping en skepsele, al het hulle dit nie verdien nie; 

• 	 versorging van honger, dors, arm en eenvoud voor God is die toekoms 

van die algemene kerk (gelowiges in die breer sin) op voetsoolvlak in 

plaaslike gemeentes. Oorvloedige liefde, hulp en sorg aan roependes en 
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sterfbegeleiding aan treurendes, sal die aard van die geloot in God ten toon 

stel; en 

• 	 vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus word verwerf en getuig 

van 'n eervolle plek in die gemeente, soos deur God self toegeken tot Sy 

eer aileen! Die Heilige Gees as inspirasie se werking hiertoe moet afgebid 

word van God. Vanuit hierdie vrymoedigheid word die hoop op die ewige 

lewe In werklikheid in die "nog nie". Die dienskneggestalte sal omvorm tot 

kind van die Koning. 'n Charismatiese gemeenskap is per definisie 'n 

dienende gemeenskap, dus is gemeenskap en diakonia in elk geval 

onskeibaar. 

6.5.4 Koinoniale riglyne 

• 	 Eenheid van die Liggaam van Jesus Christus getuig van geborgenheid en 

die gemeente in die kleiner eenheid openbaar die kohesie wat die Gees bring 

en mee troos. Die gemeenskap ("fellowship") met ander gelowiges en die 

vervulling met die liefde van God herinner die gelowige terminale MIVNIGS 

Iyer dat sy/hy deel is van die Uggaam van Jesus Christus; 

• 	 die huwelik wat voltrek word tussen die Bruid en die Bruidegom, getuig 

van die her-ontmoeting by Jesus Christus se advent om vir ewig saam te 

wees, soos dit fogies hoort. Die feesmaal word gereedgemaak in die hemel 

en die Groot Gelykmaker, Jesus Chr/stus, getuig van gelykhe/d vir man en 

vrou, Griek en Jood, vryman en slaaf, om Hom te eer. Die aardse armoede 

en honger word vervarig met die hemefse oorv/oed en vreugde. Die ope 

uitnod/ging hiertoe word betyds gerig deur die getuienis van die gelowiges, 

waarskynlik deur aardse pyn/lyding (soos by die simptome van melaatsheid) 

te begryp. Feesk/ere moet gereedgekry word en die nuwe wyn kan nie in ou 

sakke gestoor word by hierdie geleentheid nie. Alles beleef 'n vernuwing of 

her-skepping vir die hiernamaals ("nog nie"). Hierdie hoop beskaam nie, want 

God se beloftes gaan in vervulling; 

• 	 hernude toewyding aan God is hoop-getuienis, want dit proklameer 

saam-wees in die Eenheid wat God bedoel het. Ernstige verdieping in 

seltondersoek, vryheid voor God en die vermoe om fief te he, getuig van 
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innige verbondenheid en toewyding aan die /ewende God as prioriteit in 

enige geskape mens se /ewe. "P/uk die /ewe" gee volle betekenis aan die 

verkryging van die vrug aan die boom van kennis van goed en kwaad vir a/Ie 

ewigheid (vg/. God se verbod hieromtrent aan Adam en Eva toe Hy geweet 

het van hul komende sonde val). Die ewige lewe is beskikbaar vir almal wat in 

God-orie-enig se eie versoeningwerk aan die kruis en opstanding uit die 

dood, glo. oit doen Hy uit sy onbegryp/ike liefde, maar ook tot Sy volle roem 

en eer, soos dit 'n Koning toekom. oaardie vrug is nou ryp om gep/uk te 

word; en 

• 	 gesamentlike maaltye versterk die mens na liggaam en siel en is in 

navolging van die herinnering aan vrede wat Jesus Christus saam met Sy 

dissipels by die laaste maal voor Sy dood en kruisiging ervaar het. 

6.5.5 Opsommende pastorale riglyne 

Die hef/fge Skrif is die Gees-geTnspireerde basis vir pastorale begeleiding oor 

hoop-getuienis binne die praxis van God. Medikasie van die Groot Geneesheer 

vir fisieke - en geeste/ike noodlsiektes is beskikbaar vir aIle mense op aarde. Die 

dood (groot gelykmaker) is oorwin deur die Groot Ge/ykmaker, Jesus Christus se 

dood en opstanding. Die Woord van God is die bron van kennfs oor 

gehoorsaamheid aan die wi! van God. Die werk van die algemene kerk - dus aile 

gelowiges - is getuienislewer en is verkondigend van aard. Die gelowiges moet 

die Waarheid van die Skriftuurlike hoop verkondig. Die doe/ van pastorale 

begeleiding is dat mense hulle van hul sondes bekeer en vergifnis van God 

ontvang op grond van Jesus Christus se verdienste aan die kruis. Daarom moet 

!die gelowige se hele lewe dankbaar verander en van eskatologiese ingestelheid 

getuig: denke, waardes, gedrag en verhoudings. Die amp van die gelowige (as 

van die /iggaamlike eenheid) en verantwoordelikheid vir 'n 

spesifieke leefwyse, is 'n belangrike pastorale vertrekpunt. Dan kan die gelowige 

IVIIVNIGS Iyer effektief en met geloofversekerdheid kerugmaties, 

koinoniaal, liturgies en diakoniaal met 'n lewe van hoop vir die ewige [ewe getuigJ 
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6.6 	 VOORBEELDE VAN HULPMIDDELS VIR PASTORALE BEGELEIDING 

VAN HOOP-GETUIENIS DEUR DIE GELOWIGE TERMINALE MIVNIGS LYER 

6.6.1 	 Inleiding en doelwit 

Pastorale sorg wi! die morele waardes wereldwyd herskep en Jesus Christus 

maak dit moontlik vir die gelowige omdat Hy volkome Mens en tog ook volkome, 

!ewende Persoon binne die Drie-Eenheid is. Pastorale begeleiding kan slegs 

effektief wees indien die Vader, Seun en Heilige Gees vaardig is in die proses 

(Adams, 1970:20). Hierdie lewe-gewende asem het eskatologiese verbintenis 

met die gebroke wereld deurdat die uitkoms van aile ellende in die hiernamaals 

vestig. Die Groot Geneesheer kom heel deur die Groot Gelykmaker se soendood 

en opstanding. Die soen van die Lewe ("kiss of life") in 'n noodtoestand word 

liefderyk deur Christus op sy broers en susters, of deur God op sy kinders, 

toegepas. Herdie asem van die Lewe word deur die Heilige Gees se 

alomteenwoordigheid ervaar. 'n Innige persoonlike verhouding met die Verlosser, 

Jesus Christus, is deel van die pastor se toerusting om hoop te bedien. God se 

kunswerk met die skep van elke mens is Sy oorspronklike bedoeling vir daardie 

kind van Hom. Sy plan vir daardie handelende gelowige kind kom tot volvoering 

met die se aardse dood, en word vir ewig voortgesit in die hemel. Dit is die hoop 

wat Sy gelowige kind laat glimlag terwyl haarlsy aardse bestaan onseker en met 

lyding gesoom is. Die getuie se hoop moet gevestig en geanker wees in Jesus 

Christus as sy Verlosser en Hoop (vgl. 1 Tim. 1:1). Soos wat enige mens die 

stem van (n bekende/geliefde herken en instinktief weet wie kommunikeer, ken 

die Vader Sy kind se stem en sy/hy Syne. Dit laat onwillekeurig emosie en 

(L)liefde opwel by beide en bied gerusstelling en beskerming as gevolg van die 

nabyheid. Dit is slegs vanuit hierdie diep geloof en gehoorsaamheid aan die 

Groot Opdrag van die Groot Leermeester, waarmee hoop-getuienis deur die 

terminale MIVNIGS Iyer gelewer kan word. 

Om gehoor te gee aan die Groot Opdrag, is proklamering/aankondiging, maar 

ook doen van die goeie nuus (diakonia) nodig ("practice wat you preach"). Daar 

moet holisties gedink, gedoen en geleef word in die skeefgetrekte menslike 

bestaan, om ten volle te kan getuig oor hoop op die hiernamaals. 

Genesing/he/ing op aarde sien reeds die verskynsel waar Wonde wonde genees. 

Jesus het Homself gegee om te Iy sodat ons wonde kan heel. Deur die Iyding 

van die Groot Liefde, kon die gelowige die lewe ontvang en daarmee volkome 

genesing verkry. Wonde word die medisyne om gesond te word (Iewe terug te 
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bring). Oit moet reeds as fisieke en geeste!ike deurbreek van die Koninkryk van 

die heme! hier op aarde getuig word, want na aile verwagting in die vergankfike, 

moet daar net agteruitgang p!aasvind hier. 

Daar is egter ook ander hulp beskikbaar vir die getuie tot hoop vir die ewige 

lewe. 

6.6.2 Hulpmiddels vir die lewering van hoop-getuienis 

Voorgestelde hulpmiddels tot getuienislewering kan die volgende insluit en dit 

kan ook die fokus van verdere navorsing word: 

• 	 die vestiging en uitbreiding van Christelike berading- en toerustingdienste 

by die motorvervaardigingaanleg; 

• 	 inligtingprogramme/pamflette vir nuwe beraders en opleiers vir 

gesondheid-programme; 

• 	 mediese en sosiale ondersteuning van die leefwereld van die gelowlge 

terminale MIVNIGS Iyer; 

• 	 die aanbieding van werkswinke!s vir "booster"-sessies vir 

getuienislewering; 

• 	 die samestelling van 'n klein handboekie om die Evangelie te leer 

verkondig en gratis beskikbaar te stel vir getuienislewering; en 

• 	 die saamste! van 'n elektroniese aanbieding of TV-program op 'n 

Christelike kanaa! oor die gelowige se hoop vir die ewige lewe en 

getuienis daarvan. 

Ter afs!uiting van hierdie navorsing word die samevattende praktyk-teoretiese 

perspektiewe voorgehou. 
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6.7 FINALE SAMEVATTENDE GEVOLGTREKKING 


Die vraag na die sin van aardse siekte/pyn/lyding word waarskynlik aangespreek 

deur die pynboodskap met betrekking tot ewige dood wat God in Sy almag, 

wysheid en groot genade, betyds aan aile mense gee. God se groter plan met 

elkeen se lewe gebeur "sod at My werke gesien kan word" (vgl. Joh. 9:1-8). 

Perspektiewe vanuit die Skrif met betrekking hiertoe bied dan die basis, tesame 

met perspektiewe van metateoriee vanuit die mediese -, kommunikasie

wetenskappe en die Positiewe Psigologie, om 'n omvattende perspektief op die 

aardse lewe van 'n gelowige terminale MIVNIGS Iyer binne haarlsy unieke 

konteks, te begryp. Die empiriese studie se uitkoms bied effektiewe beg rip van 

die pastorale behoeftes aan riglyne om oor die ewige hoop op geestelike en 

fisieke heelheid, te kan getuig. Hieruit word kerugmatiese - liturgiese -, 

koinoniale - en diakonale riglyne aangebied om oor hoop te kan getuig. 

Sodoende word hopelik 'n nuwe praktykteorie in die praxis van God v~~r te stel. 

Die doelstelling word bereik wanneer In praktykteorie ontwerp word deur die 

wisselwerking tussen bogemelde perspektiewe. Hierdie gedokumenteerde 

pastorale riglyne en die toepassing daarvan kan geskaaf en getoets word in 

moontlike opvolgende navorsing. 

Uit die navorsingdata van die Skrif, die toepaslike literatuurstudie en die praktyk

analise van die betrokke studieveld, is dit baie duidelik dat pastorale riglyne vir In 

terapeutiese proses 'n onmisbare intervensierol kan vervul in die begeleiding van 

gelowige terminale MIVNIGS Iyers. Dit vorm die onmisbareonderbou vir vrede, 

liefde, lankmoedigheid, vriendelikheid, geduld en moed om te getuig. Elke 

dissipel moet nou self In leermeester word nadat sy/hy 'n hoe vlak van 

lering/leerinhoud ontvang het en in 'n dissipelskap-verhouding met die lewende 

God is. 

Die resultate van die emptrlese navorsing tesame met die begronding. van 

Skriftuuriike voorbeelde van persone wat siekte, Iyding en doodangs geken het, 

asook die metateoretiese perspektiewe ter tafel, noop die navorser tot die 

volgende gevolgtrekking: 

Dit het uiters dringend geword vir die gelowige terminale MIVNIGS Iyer om met 

selfvertroue en geloofsekerheid oor haarlsy ewige hoop te kan/wil getuig. In 
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uitvoering van die Groot Opdrag as handelende en sorgende geroepe mens, 

benodig hierdie getraumatiseerde en gestigmatiseerde kinders van God riglyne 

om die liefde en genade van hul hemelse Vader aan ander in ellende en angs te 

bedien. Die fisieke siekwees, Iyding/pyn en gevolglike onafwendbare aardse 

dood (soos wat enige ander terminale sieke/aardse skepsel van die groot 

gelykmaker moet begryp) se einde beteken ewige dood of die ewige lewe. Vir die 

gelowige klink die stem van die Herder as 'n helder wekroep na die ewige 

heerlikheid in Sy volle teenwoordigheid en glorie. Aan die ander kant beteken 

geestelike terminale "siekte" ewige dood in die afwesigheid van die lewende 

God. Dus impliseer laasgenoemde toestand Godverlatenheid. Dit is oor die 

teendeel van hierdie skrikwekkende gedagte dat die gelowige se hoop uitkoms 

na liggaam en gees bied, waar geen pyn en Iyding ooit weer ervaar sal word nie. 

By hierdie ewige feesmaal sal al die sintuie in volle werking gestel wees, sodat 

wat vir die geestesoog nog soos 'n spieel in 'n raaisel was, nou glashelder sal 

wees. Die deursigtigheid van goed en kwaad sal helder en kJeurvol verlig wees 

deur die ewige Lig, Jesus Christus. Daar sal volmaaktheid gesmaak word en 

lofprysing tot God sal opstyg om gehoor te word: klanke wat nog nie tevore 

gehoor is nie en dit duur tot in aile ewigheid tot eer van God. Die Heilige Gees se 

teenwoordigheid sal nie net aangevoel of vermoed kan word nie, dit sal die 

troonsaal van die God van hemel en aarde vul en magtig teenwoordig wees. Die 

geur soos van lewende volmaak-toegewyde en afgesonderde lewens van 

gelowige kinders aan hul Vader, sal soos wierook opstyg voor die aangesig van 

God Drie-enig. Hiermee sal die gelowiges eer en lof aan God bring in 

volmaaktheid, en vir ewig. 

Geloof 

sien die onsienlike 

glo die ongelooflike 

en ontvang die onmoontlike 

(C.S. Lewis) 
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En onthou: Ek is byjulie al die dae tot die voleinding van die we reid! 

Dit op sigself is Profetiese teenwoordigheid tot Sy advent vir ewig! 

Hoop-getuienis is om grense te deurbreek en omvattend van die groot dade van 

God in Christus deur Sy Heilige Gees te vertel en te leef tot God se eer, ongeag 

van die omstandighede waarin die persoon wat getuig haar/hom bevind. 
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BYLAAG A (Afrikaanse weergawe) 

EMPIRIESE NAVORSING: E DU PLOOY 

GESTRUKTUREERDE VRAELYS VIR BIOGRAFIESE DATAl 

SEMI-GESTRUKTUREERDE VRAELYS VIR ONDERHOUD I 

Orientering ten opsigte van die kwalitatiewe ondersoek 

Die doelwit van die ondersoek is om vas te stel hoe die sosiale omstandighede en 

mediese toestand van die gelowige terminale MIVNIGS Iyer haarlsy vermoe om oor die 

hoop te getuig, be·invloed. Die MIVNIGS Iyer se beg rip van gevolglike dood, visie vir die 

ewige lewe en hoop wat daaruit spruit, word nagevors. Hieruit voortvloeiend sal na 

riglyne gesoek word om die terminale MIVNIGS Iyer toe te rus om kerugmaties, 

koinoniaal, diakoniaal en liturgies effektief oor die Christelike hoop te getuig. 

Etiese ingesteldheid van die navorser 

Die navorser onderneem teenoor die deelnemers aan die ondersoek om data vertroulik 

en anoniem te hanteer tydens die insameling en analisering daarvan. 'n Versoek word 

verder aan die deelnemers gerig om die ingesamelde data in opvolgende studie 

beskikbaar te hou. Die deelnemers voltooi elk 'n anonieme vorm (in die mees algemeen

verstaanbare taal, Engels, vir doeleinde van die studie), waarby elkeen erken dat sy/hy 

'n ingeligte deelnemer is. Dit is verder belangrik om daarop te wys dat die intensie van 

die navorser is om 'n geleentheid vir die gelowige terminale MIVNIGS Iyer te bied en te 

fasiliteer, om van haarlsy hoop te kan getuig en sigself daarin te oefen, eerder as om 

feite te bewys. 

Metodologie 

Die ondersoek behels vraelyste met oop-eind-vrae ten einde die respondente die 

geleentheid te gee om te reageer op die rol en diepte wat geloof in hul lewens inneem, 

hoe dit hul toekomsperspektief rig en wat die inhoud van hul hoop is. Die uitkoms 

hiervan behoort beg rip vir die omstandighede waarbinne die getuienis oor hoop gegee 

kan word, te bewerkstellig en ook riglyne te voorsien om getuienis te gee en dus hoop 

by ander terminale MIVN1GS Iyers lewend te maak. 

2009/10/19 
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Voltooi asseblief hierdie vorm. Jy onderneem hiermee om vrywillig deel te neem aan 'n 
kwalitatiewe empiriese studie wat onderneem word deur 'n navorser van die Noordwes
Universiteit (Potchefstroomkampus). Jy registreer hiermee om deel te neem aan 'n semi
gestruktureerde vraelys/onderhoud. Ons weet dat jy omgee hoe inligting aangaande jou 
gebruik en vertroulik hanteer word. Jou terugvoering op die vraelys sal anoniem gebruik 
word, ook in opvolg-navorsing van die l\Joordwes-Universiteit en die opsteller van die 
vraelys, om hul begrip van emosionele gesondheid te verbeter. 'n Regmerkie in die 
aangewese ruimte hieronder dui aan dat jy die navorsing wat hier uitgevoer gaan word 
verstaan, en dat jy die anonieme gebruik van jou data in die vraelys en onderhoud vir 
navorsingdoeleindes goedkeur. 

D 

GESTRUKTUREERDEVRAELYS 	 DEELNEMER: 1 

I 1. 	 Ouderdom 

12. 	 Geslag 

13. 	 Kultuur 

14. 	 Geloof 

15. 	 Getal familielede betrokke by jou onmiddellike gesondheidsituasie 

16. 	 Jare diens by die maatskappy 

17. 	 Werknemervlak in die maatskappy 

I SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD: VRAE OM TE BESPREEK 

1. 	 Vertel in kort die storie van jou lewe. 

2. 	 Hoe verstaan jy die terminale siekte MIVNIGS? 

3. 	 Wat is jou lewensomstandighede met betrekking tot MIVNIGS by die huis en by 

die werk, in hierdie lewe? 

4. 	 Wat glo jy van die ewige lewe na die dood en hoe belangrik is dit vir jou en jou 

famllie? 

5. 	 Waarop vestig jy jou hoop om vir ewig by God te wees? 

6. 	 Wat sal jou motiveer om aan mense wat pyn en angs het omdat hulle weet dat 


MIVNIGS se einde die dood is, te getuig oor jou hoop vir die ewige lewe? 


7. 	 Wat wil jy getuig aan MIVNIGS Iyers oor jou hoop vir die ewige lewe en watler 


pastorale behoefte is die grootste in jou lewe? 
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BYLAAG AA (Afrikaanse weergawe) 

EMPIRIESE NAVORSING: E DU PLOOY 

GESTRUKTUREERDE VRAELYS VIR BIOGRAFIESE DATA 1 

SEMI-GESTRUKTUREERDE VRAELYS VIR ONDERHOUD 2 

Orientering ten opsigte van die kwalitatiewe ondersoek 

Die doe/wit van die ondersoek is om vas te stel hoe die sosiale omstandighede en 

mediese toestand van die gelowige terminale rvllVNIGS Iyer haarlsy yermoe om oor die 

hoop te getuig, beYnvloed. Die MIVNIGS Iyer se begrip van gevolglike dood, visie vir die 

ewige lewe en hoop wat daaruit spruit, word nagevors. Hieruit voortvloeiend sal na 

riglyne gesoek word om die terminale MIVNIGS Iyer toe te rus om kerugmaties, 

koinoniaal, diakoniaal en liturgies effektief oor die Christelike hoop te getuig. 

Etiese ingesteldheid van die navorser 

Die navorser onderneem teenoor die deelnemers aan die ondersoek om data vertroulik. 

en anoniem te hanteer tydens die insameling en analisering daarvan. 'n Versoek word 

verder aan die deelnemers gerig om die ingesamelde data in opvolgende studie 

beskikbaar te hou. Die deelnemers voltooi elk 'n anonieme vorm (in die mees algemeen

verstaanbare taal, Engels, vir doeleinde van die studie), waarby elkeen erken dat sy/hy 

'n ingeligte deelnemer is. Dit is verder belangrik om daarop te wys dat die intensie van 

die navorser is om 'n geleentheid vir die gelowige terminale MlVNIGS Iyer te bied en te 

fasiliteer, om van haarlsy hoop te kan getuig en sjgself daarin te oefen, eerder as om 

te bewys. 

ondersoek behels vraelyste met oop-eind-vrae ten einde die respondente die 

geleentheid te gee om te reageer op die rol en diepte wat geloof in hul lewens inneem, 

hoe dit hul toekomsperspektief rig en wat die inhoud van hul hoop is. Die uitkoms 

hiervan behoort beg rip vir die omstandighede waarbinne die getuienis oor hoop gegee 

kan word, te bewerkstellig en ook riglyne te voorsien om getuienis te gee en dus hoop 

by ander terminale MlVNIGS lyers lewend te maak. 

2009/10/19 
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Voltooi asseblief hierdie vorm. Jy onderneem hiermee om vrywillig deel te neem aan 'n 
kwalitatiewe empiriese studie wat onderneem word deur 'n navorser van die Noordwes
Universiteit (Potchefstroomkampus). Jy registreer hiermee om deel te neem aan 'n semi
gestruktureerde vraelysfonderhoud. Ons weet dat jy omgee hoe inligting aangaande jou 
gebruik en vertroulik hanteer word. Jou terugvoering op die vraelys sal anoniem gebruik 
word, ook in opvolg-navorsing van die Noordwes-Universiteit en die opsteller van die 
vraelys, om hul begrip van emosionele gesondheid te verbeter. 'n Regmerkie in die 
aangewese ruimte hieronder dui aan dat jy die navorsing wat hier uitgevoer gaan word 
verstaan, en dat jy die anonieme gebruik van jou data in die vraelys en onderhoud vir 

goedkeur. 	 D 

GESTRUKTUREERDE VRAELYS 	 DEELNEMER: 11 

Ouderdom 

Kultuur 

Getal familielede betrokke onmiddellike 

Jare diens by die maatskappy 
----~~---------------------

r------------------~-------.----.--.--~---

Werknemervlak in die maatskappy~.. -------~~-------------------

i SEMI-GESTRUKTUREERDE ONDERHOUD: VRAE OM TE BESPREEK 

1. 	 Verte! in kort hoe jy betrokke geraak het by die siekte MIVNIGS. 

2. 	 Wat verstaaD jy van die terminale siekte IVIIVNIGS? 

3. 	 Wat is jou waarneming van die lewens- en werkomstandighede van MIVNIGS 


Iyers in hierdie lewe? 


4. 	 Wat glo jy van die ewige lewe na die dood en hoe belangrik is dit vir jou en jou 


familie? 


5. 	 Waarop vestig hulle/jy Uou) hoop om vir ewig by God te wees? 

6. 	 Wat sal hulle/jou motiveer am aan mense wat pyn en angs het omdat hulle weet 

dat MIVNIGS se einde die dood is, te getuig oor jou hoop vir die ewige lewe? 

7. 	 Wat wit jy getuig aan MIVNIGS Iyers oor jou hoop vir die ewige lewe en watter 


pastorale behoefte is die grootste in jou lewe? 
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ADDENDUM B (English version) 

EMPIRICAL RESEARCH: E DU PLOOY 

STRUCTURED QUESTIONNAIRE FOR BIOGRAFICAL DATAl 

SEMI-STRUCTURED QUESTIONNAIRE FOR INTERVIEW I 

Orientation for the qualitative research 

The goal of the research is to establish how the social circumstances and the medical 

profile of the terminal HIV/AIDS suffering believer influence her/his ability to witness 

hope for eternity. The research is focused on the HIV/AIDS sufferer's understanding of 

inevitable death, vision of eternal life and hope towards this status, as promised by God 

in His Word. Flowing from the outcome of the research, guidelines will be provided to 

equip the terminally ill HIV/AIDS sufferer to witness cheruchmatically, koinonially, 

diaconially and liturgically about her/his Christian hope for eternal life with God. 

The ethical disposition of the researcher 

The re!?e.archer undertakes to treat data confidentially and anonymously during the 

execution and analysis of the research project. A request to utilise the data in 

subsequent research, will be extended to the participants. The participants will be 

requested to fill in an anonymous form (in English, as it is the most comprehensive 

language for all participants within this research), whereby each will confirm that she/he 

understands the aspects of the research and registers/authorizes data to be utilised in 

the research process. It is further necessary to indicate that the intention of the 

researcher is to provide a facilitated opportunity for believing terminally ill HIV/AIDS 

sufferers to voice their social circumstances, comprehend the terminal illness and to 

witness their hope for eternal life, over and above the establishment of the empirical 

facts. 

Methodology 

The research will be conducted by means of a questionnaire designed to collect 

biographical data as well as a facilitated interview of a semi-structured nature. This will 

provide the participants with the opportunity to voice their social circumstances, 

comprehend the terminal illness and to witness their hope for eternal life. 

2009/10/19 
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Please complete this form. Hereby you voluntarily undertake to participate in a 
qualitative empirical study conducted by a researcher of the North-West University, 
Potchefstroom campus. You hereby register to participate in the semi-structured 
questionnaire/interview. We know that you care how information about you is used and 
safeguarded. Your responses to the questionnaire will be used, anonymously, in 
ongoing research by the North-West University and the creator of the questionnaire, to. 
improve their understanding of emotional well-being. A check in this box indicates that 
:you have read and understand the research as conducted here and that you authorize: 
ithe anonymous use of your itlformation in the questionnaire for research purposes. D I 

STRUCTURED QUESTIONNAIRE 	 INTERVIEWEe: 1 

15. 	 Number of family members involved in your immediate health situation 

Position within the 

QUESTIONS TO BE DISCUSSED 

1. 	 Tell your life story briefly. 

2. 	 What do you understand about the terminal illness HIV/AIDS? 

3. 	 Briefly describe your circumstances (regarding HIV/AIDS) at home and at work, 

in this life? 

4. 	 What is your view/perception of life after death in eternity and how important is it 

to you and your family? 

5. 	 On what is your hope based to with God forever? 

.6. 	 What will motivate you to witness your hope for eternity to persons who suffer 

pain and anxiety before dying from the terminal illness H1V/AIDS? 

7. 	 How will you witness hope for eternity to the sufferers and what care do you need 

most from your pastor? 
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ADDENDUM SS (English version) 

EMPIRICAL RESEARCH: E DU PLOOY 

STRUCTURED QUESTIONNAIRE FOR SIOGRAFICAL DATAl 

SEMI-STRUCTURED QUESTIONNAIRE FOR INTERVIEW 2 
.----~----~ 

Orientation for the qualitative research 

The goal of the research is to establish how the social circumstances and the medical 

profile of the terminal HIV/AIDS suffering believer influence her/his ability to witness 

hope for eternity. The research is focused on the HIV/AIDS sufferer's understanding of 

inevitable death, vision of eternal life and hope towards this status, as promised by God 

in His Word. Flowing from the outcome of the research, guidelines will be provided to 

equip the terminally ill HIV/AIDS sufferer to witness cheruchmatically, koinonially, 

diaconially and liturgically about herlhis Christian hope for eternal life with God. 

The ethical disposition of the researcher 

The researcher undertakes to treat data confidentially and anonymously during the 

execution and analysis of the research project. A request to utilise the data in 

subsequent research, will be extended to the participants. The participants will be 

requested to fill in an anonymous form (in English, as it is the most comprehensive 

language for all participants within this research), whereby each will confirm that she/he 

understands the aspects of the research and registers/authorizes data to be utilised in 

the research process. It is further necessary to indicate that the intention of the 

researcher is to provide a facilitated opportunity for believ(ng terminally ill HIV/AIDS

sufferers to voice their social circumstances, comprehend the terminal illness and to 

witness their hope for eternal. life, over and above the establishment of the empirical 

facts. 

Methodology 

The research will be conducted by means of a questionnairedesigned to collect 

biographical data as well as a facilitated interview of a semi-structured nature. This will 

provide the participantswith the opportunity to voice their social circumstances, 

comprehend the terminal illness and to witness their hope for eternal life. 
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1 

~-.-----

Please complete this form. Hereby you voluntarily undertake to participate in a 
qualitative empirical study conducted by a researcher of the North-West University, 
potchefstroom campus. You hereby register to participate in the semi-structured 
questionnaire/interview. We know that you care how information about you is used and 
safeguarded. Your responses to the questionnaire will be 'used, anonymously, in 
ongoing research by the North-West University and the creator of the questionnaire, to 
improve their understanding of emotional well-being. A check in this box indicates that 
you have read and understand the research as conducted here and that you authorize 
the anonymous use of your information in the questionnaire for research purposes. 

STRUCTURED QUESTIONNAIRE 	 INTERVIEWEe: 11 

E 	 Number of family members involved in your immediate health situation __, 

/7. 	 Position within the compa_n-=y'---_~ --..•--.-  --~ 
INTERVIEW: QUESTIONS TO BE DISCUSSED 

Briefly the story of how you got involved with HIV/AIDS sufferers. 

2. 	 What do you understandofthe terminal illness HIV/AIDS? 

3. 	 What are your perceptions of the social and work-related circumstances of 

HIV/AIDS sufferers, in this life? 

4. 	 What is your view/perception of life after death in eternity and how important is it 

HIV/AIDS sufferes and their families? 

5. 	 On what is their/your hope based to be with God forever? 

6. 	 What will motivate them/you to witness their/your hope for eternity to persons 

who suffer pain and anxiety before dying from the terminal illness HIV/AIDS? 

7. 	 How will they/you witness hope for eternity to the sufferers and what pastoral 

care do you think they need most? 
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BYLAAG C 


pH o o 

Elektron-mikrograafbeeld 
'n Sel met VIGS ge'infekteervan 'n sel wat MIV produseer 

'n Skandeer-elektronmikrograaf van MIV wat in gekweekte limfosiete ontluik. ('n Limfosiet is 
'n soort wit bloedliggaampie met 'n digte kern wat in groot getalle in limfweefsel voorkom.) 
Veelvuldige ronde bolletjies op die seloppervlak dui die versamelplekke en ontluiking van 
virions aan. 'n Virion is 'n enkele volledige en aansteeklike virusdeeltjie. 
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