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Bylae A

INLIGTINGSBROSJURE
Die narratiewe beradingsmodel

Dankie vir jou bereidwilligheid en aanduiding om deel te wees van die navorsingsprojek aangaande die narratiewe beradingsmodel. Die terminologie en die doel van die
navorsingsprojek sal met jou bespreek word by die eerste ontmoetingsgeleentheid.
Lees asseblief die inligtingstuk deeglik deur voor jy finaal besluit om deel te neem aan
die projek. As jy besluit om deel te neem, by voorbaat dankie. Indien jy besluit om
nie deel te neem nie, is dit jou reg en sal dit nie teen jou gehou word nie.

Die doel van die navorsingsprojek

Ek is tans in die proses om my Ph.D.-graad in Praktiese Teologie aan die Universiteit
van Pretoria te voltooi. Die doel van die navorsing is om:
i)

die proses (verloop) van die narratiewe beradingsmetode in die praktyk
van naderby te ondersoek, en

ii)

’n teologiese evaluering te doen van die narratiewe beradingsmodel
soos gebruik deur pastors in die bediening.

Medenavorsers benodig vir die studie

Vir die navorsing word twee pastors benodig in die navorsing wat van die standpunt
uitgaan dat hulle in hulle beradingsmetodes van die narratiewe model gebruik maak.
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’n Beradingsgeleentheid met ’n kliënt sal van begin tot einde op band geneem word
om ondersoek te word.

In hierdie navorsing gaan dit in die besonder oor die

beradingsproses en die verloop daarvan.

Wat word verwag van die medenavorsers?

Indien jy besluit om aan die navorsing deel te neem, sal van jou verwag word om
toestemming te verleen dat die inligting verkry gedurende die individuele en
groepsgesprekke, in die navorsingsprojek gebruik kan word.

Alle inligting sal

vertroulik hanteer word en die persone betrokke sal nie persoonlik by naam of van
geïdentifiseer word nie. As jy besluit om deel te wees van die projek, sal verder van
jou verwag word om by een geleentheid met die navorser in ’n individuele gesprek te
tree en daarna in ’n groepsgesprek saam met al die ander medenavorsers.

In die gesprekke sal terugvoering gegee word en jy sal die geleentheid gegun word
om jou insette, korreksies en eie ervarings te deel met die navorsers en medenavorsers.
Die resultate van die navorsingsprojek sal ook aan die medenavorsers bekend gemaak
word.

Vrywillige deelname

Dit staan jou vry om op enige tydstip aan die navorsingsprojek te onttrek, sonder dat
dit enige konsekwensies vir jou sal inhou.

Vertroulikheid
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Die inligting bekom gedurende die individuele en groepsgesprekke sal bespreek word
met die studieleier, en sal in die navorsing gebruik word. Met jou vooraf toestemming
sal die individuele en ook groepsgesprekke op band geneem word. Daar sal ook notas
gedurende die sessies gemaak word.

Die inligting versamel tydens die

navorsingsprojek sal veilig in ’n kabinet toegesluit word en die inligting sal na afloop
van die projek vernietig word.

Resultate van die navorsingsprojek

Die resultate van die projek mag dalk gepubliseer word. Deurentyd sal die identiteit
van die medenavorsers konfidensieel bly. Jy sal die keuse hê om jou eie naam te
gebruik of van ’n skuilnaam gebruik te maak. Jy mag ’n afskrif van die resultate van
die navorsingsprojek aanvra.

Vrae van die medenavorsers

Indien jy enige vrae of twyfel het ten opsigte van die navorsingsprojek, nou of selfs
later, staan dit jou vry om my enige tyd te kontak.

Groete.

Deon Senekal

Tel.no.: 016-9332982
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Die narratiewe beradingsmodel

Vrywaringsvorm

Ek bevestig hiermee dat ek die inligtingsbrosjure aangaande die navorsingsprojek en
die doel daarvan deurgelees
beantwoord.

het en dit verstaan. Al my vrae is bevredigend

Ek weet dit staan my vry om op enige tydstip verdere inligting te

versoek, indien nodig.

Ek weet:

1. My deelname aan die navorsingsprojek is totaal en al vrywillig.
2. Dit staan my vry om op enige tydstip aan die navorsingsprojek te onttrek.
3. Ek is bewus van wat moontlik kan gebeur met my persoonlike inligting
(inbegrepe die bandopnames) aan die einde van die projek. Ek verstaan dat die
data aan die einde van die navorsingsprojek vernietig sal word, maar dat enige
oorspronklike data waarop die navorsing staan vir drie jaar bewaar sal word en
dan vernietig sal word.
4. Ek sal geen vergoeding vir deelname aan die navorsingsprojek ontvang nie.
5. ’n Afskrif van die finale navorsingsprojek sal deur die Universiteit van Pretoria
bewaar word.
6. Alle persoonlike inligting wat deur die navorser gehanteer word, sowel as my
identiteit sal vertroulik bly.
7. Ek is daarvan bewus dat die studieleier van die navorsingsprojek van die
materiaal kan lees.
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8. Hiermee vrywaar ek die navorser en/of

medenavorsers, hetsy in hulle

amptelike en/of persoonlike hoedanigheid, asook die Universiteit van Pretoria
teen enige eis ingestel, hetsy deur myself of enige derde party en van welke
aard ook al.

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem, onderhewig aan die
bogenoemde voorwaardes.

…………………………………………………

(Handtekening van deelnemer)

…………………………

(Datum)

……………………………………………………
(Handtekening van navorser)
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Bylae B

Die narratiewe beradingsmodel
Vrywaringsvorm

Ek bevestig hiermee dat ek verstaan wat in die navorsingsprojek van my verwag gaan
word, asook wat die doel van die navorsingsprojek is.
beantwoord.

Al my vrae is bevredigend

Ek weet dit staan my vry om op enige tydstip verdere inligting te

versoek, indien nodig.

Ek weet:
1.

My deelname aan die navorsingsprojek is totaal en al vrywillig.

2.

Dit staan my vry om op enige tydstip aan die navorsingsprojek te onttrek.

3.

Ek is bewus van wat moontlik kan gebeur met my persoonlike inligting
(inbegrepe die bandopnames) aan die einde van die projek. Ek verstaan dat
die data aan die einde van die navorsingsprojek vernietig sal word, maar dat
enige oorspronklike data waarop die navorsing staan vir drie jaar bewaar sal
word en dan vernietig sal word.

4.

Ek sal geen vergoeding vir deelname aan die navorsingsprojek ontvang nie.

5.

’n Afskrif van die finale navorsingsprojek sal deur die Universiteit van
Pretoria bewaar word.

6.

Alle persoonlike inligting wat deur die navorser gehanteer word, sowel as
my identiteit sal vertroulik bly.

7.

Ek is daarvan bewus dat die studieleier van die navorsingsprojek van die
materiaal kan lees.
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8.

Hiermee vrywaar ek die navorser en/of

medenavorsers, hetsy in hulle

amptelike en/of persoonlike hoedanigheid, asook die Universiteit van
Pretoria teen enige eis ingestel, hetsy deur myself of enige derde party en
van welke aard ook al.

Ek is gewillig om aan die navorsingsprojek deel te neem, onderhewig aan die
bogenoemde voorwaardes.

…………………………………………………

(Handtekening van deelnemer)

…………………………

(Datum)

……………………………………………………
(Handtekening van navorser)
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Bylae C

Gesprek twee met Pieter:

D:

29 Julie 2004

14:00

Pieter baie dankie, ons tweede gesprek. Die doel van die gesprek is, ek het ons
vorige gesprek gaan verbatim neerskryf, deurgelees, geluister daarna op die
bandjie en ek het so bietjie die gesprek, kom ons sê ontleed, gekyk wat hoor ek
in die gesprek. En ek wil graag by jou hoor hoe voel jy oor wat ek gedoen het.
Laat ek reg geskied aan dit wat jy gesê het, dit wat ek vir jou met e-pos
gestuur het, rym dit met wat jy gedink het, of is daar ’n ander betekenis daaraan
(gegee)?

P:

Deon, ek wil begin om eers dankie te sê, dit is ’n goeie stuk werk, groot stuk
werk. Dit rym woord vir woord met wat ek gesê het omdat dit so verbatim
afgeskryf is. So ek dink dit is die essensie van die bedoeling. Dit is in ’n sin vir
my uhm... vreemd om dit so op papier te sien. Maar dit is wat ek gesê het, ek...
ek glo ek staan daarby. Dit is wat ek bedoel het.

D:

Nou kom ons kyk, as ek miskien kan vra oor die... die eerste groepering van
woorde of dinge waarna ek in jou gesprek gekyk het en ek probeer verstaan
het, maar hoe sien jy die Woord, Skrif, Bybel. As jy nou na daai punte gaan
kyk, dink jy ek laat reg geskied aan wat jy daarmee bedoel en is dit soos jy
dit sien, die gebruik van die Skrif in jou benadering?
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P:

Wat my... my opval is hoe baie keer ek uhm... sewentien keer in een gesprek
dan nou na Skrif, Woord, of na die Bybel toe verwys. Dit is ’n hoë frekwensie
en ek dink tog dit laat reg geskied aan die hele beginsel wat ter sprake is. Ek is
onseker

of daar... of daar teenstrydighede in voorkom.

Het jy... het jy

teenstrydighede opgetel of is ek redelik konstant daarmee.

D:

Nee, dit... laat ek vir jou sê ek het nie teenstrydighede... jy het baie konsekwent
gewees rondom uhm... die Woord gebruik in jou pastoraat. Wat nogal vir my
interessant is en ek sou graag wou hê jy moet daarop respons. Ja, die Woord is
vir my belangrik, maar dit is nie ’n geforseerde ding nie. Dit is... dit is nie ’n
ding wat ek doelbewus inbring nie, maar in dieselfde trant dit maak vir my saak
dit is rigtinggewend, dit is rigtingbepalend.

P:

Ja, daarmee kan ek absoluut saamstem een honderd persent saamstem. Die...
ek bring nie uit die staanspoor die Bybel se boodskap in die terapie in nie. Ek
bring dit nie van buite in die gesprek in nie. Maar uit die gesprek, uit ’n
Christelike lewenstyl en uit die konteks van my as dominee en 90% plus van
die tyd, ’n gelowige persoon wat my kom sien, laat die dinamiese krag van die
Bybel, sprankelend teenwoordig (wees), die hele tyd is dit onderliggend
teenwoordig. Dit is nie lank nie dan... dan kom hy ter sprake.

D:

Nee, ek... ek kan dink dat dit iewers geskryf is, dit was tog vir my interessant
dat jy gesê het, maar daar is raakvlakke en jy hoef dit nie te gaan skep nie. Jy
ook nie regtig doelbewus hoef te gaan soek nie, die goed kom amper spontaan
uhm... in die beradingsgeleentheid na vore en dan benut jy dit.
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P:

Ja, my gevoel is ook wanneer ek ’n bietjie weer hierdie werk deurlees, ons kom
so lang pad met die Bybel saam, van kindsbeen af, as kinders van die Here, as
gelowige persone het ons daai goeters aan moedersknie geleer en al reeds op
Sondagskool en waar nie oral nie. Daardie verhale glo ek, die wonderlike
verhale van die Skrif is in ons lewens ingeweef. En ons begin net self, ons
raak bewus van ’n ervaring in onsself, hier is raakvlakke wat ek nie skep nie,
maar wat bestaan.

D:

Ek stem met jou saam. Ek sou tog die vraag wou vra: Pieter, hou die woord
pastorale berader, ons maak ’n bepaalde standpunt met pastorale berader. Voel
jy dat dit is deel van berading om die evangelie te verkondig, of ek (wil)
amper sê evangelisasie of sending te doen. Of is dit nie die doel van pastoraat
nie?

P:

Ek verstaan die woord “pastor” aan die hand van, kom ek gee net een OuTestamentiese voorbeeld. Ps.23: “Die Here is my herder, niks sal my ontbreek
nie.” Kom ek gee die voorbeeld in Johannes: “Ek is die goeie herder, die Here
Jesus.” uhm... ek verstaan die woord “pastor” en die pastorale terapie vanuit
daai begrip, uit die herderkunde, naamlik dat die leraar as ’n gesalfde of ’n
geroepene van God uhm... een uit die kudde een van die skape is en dit is alles
darem metafore

van begelei, Woord in die hand, die Woord van die goeie

herder, moet die herder, die pastor gebruik om ’n lidmaat te begelei, ook in
terapie.

Nou as dit gaan oor die ander kwessie wat jy opper,

sending,

evangelisasie. Ek gaan nie van die standpunt uit dat hy wat na my kom, die
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soeker wat na my toe kom, die persoon in terapie noodwendig ’n probleem het
met verlossing of onsekerheid het insake verlossing.

Dit kan enige

lewensprobleem wees en hy bring die lewensprobleem en sit dit op die tafel.
As die lewensprobleem ook behels, ek het ’n onsekerheid oor my redding, dan
dink ek dit is ’n geleentheid tot evangelie-verkondiging en blye boodskap
bekend maak en sodoende die persoon begelei tot, waar staan ek met die goeie
boodskap van Christus.

D:

Pieter, as ’n persoon niks van die Skrif op die tafel sit nie, het jy vrede
daarmee dat jy met hom ’n gesprek kan voer en dat jy hom kan begelei en dit
daar laat of voel jy daar, dit moet iewers ter sprake kom?

P:

Nee, ek voel nie dit moet nie, maar ek sou darem daaraan toevoeg dit is
miskien paradoksaal in my gedagtes, ek voel nie dit moet, so daar kan ’n
geleentheid ontstaan wat die Bybel glad nie ter sprake kom nie. Ek laat ruimte
daarvoor.

Maar nou kom die “maar” gedeelte - ek voel dit is absoluut

kontekstueel, terapie is kontekstueel. En die konteks waarbinne ek terapie
doen, is die vanuit die Skrif en van ’n goeie genadige God wat in Christus
aktief dinamies betrokke is by daardie gebeure. So al sou die... die pastorant
miskien glad nie die kwessie van die Skrif op die tafel (sit) nie, ek sal darem
versigtig wees om terapie te doen sonder om hoegenaamd self na die Bybel tot
te verwys.
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D:

As ons miskien kyk na die tweede groepering, storie of verhaal. Is dit ’n regte
stelling om te sê dat in die verhale of in die groot Verhaal vind jy dikwels
uitkoms om vir mense sin en rigting te gee?

P:

Absoluut! Ek dink die Bybel se boodskap is vol van ’n goeie verhaal, ’n blye
boodskap. Reeds in die Ou Testament, verlossing, uitkoms, nuwe land, nuwe
vrugte, nuwe verhoudinge uhm... verbond, uitkoms is hier.
hier.

Die Bybel is vol van uitkomstes.

Die uitkoms is

En baie spesifiek so die Nuwe

Testament, dit is een groot blye boodskap, blye boodskap, die uitkoms is hier.

D:

Interessant by jou en by die ander gespreksgenoot het julle die duidelike
onderskeid gemaak van die Bybelse Storie, die kliënt se storie en jou eie storie.

P:

Ja.

D:

Hoe... bring jy jou eie storie en jou eie verhaal in in jou proses?

P:

Ek wil verwys na die... die persoon met die naam van Framo.

Wat ’n

wonderlike kunswerk op ’n stadium skep deur sy reflektering op ’n onderhoud
wat opgeneem word op band en dan reflekteer hy agterna hardop oor sy
gedagtes wat in hom afspeel terwyl hy die vrae vra of die antwoorde aanhoor.
So my eie storie is in my gedagtes skerp aanwesig, maar ek poog om in terapie
nie my storie voorop te stel nie, dit gaan tog nie daaroor, oor my storie. Of
selfs ’n instemming, ek was beskonke, ja ek ook, ek was al in ’n egskeiding
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betrokke, ja ek kan my net voorstel hoe dit kan wees. Ek poog om nie my eie
storie prominensie te gee.

D:

In aansluiting daarby, jou storie en jou verhouding met die groter Verhaal met
ander woorde iets van jou ervaring, jou belewenis en die pad wat jy met God
loop, kom dit ter sprake?

P:

Ek dink... ek dink so. In my antwoorde en my vraagstelling besef ek laat ek...
ek is ook in terapie. Daar is twee persone in terapie, ek en die pastorant, is
gesamentlik in terapie, so my eie storie, ek probeer ’n oog daarvoor oophou dat
dit speel ’n baie baie bepalende, ’n groot rol binne die pastorale gebeure. Maar
deur dit wil ek net weer herhaal, ek spreek dit so ver moontlik nie hardop uit
nie. Ek vertel nie my eie verhale en die pastorant moet my verhale aanluister
nie. Dit is binne-in my dit is in my, konteks, dit is in my kop, my gedagtes in
my verhouding tot my Here.

Dit is my verhaal wat ter sprake is of wat

teenwoordig is. Maar die verhaal wat prominent staan, is die aangehoorde
verhaal en die geverbaliseerde verhaal en dit is nie my verhaal nie, dit is die
pastorant se verhaal wat voorkeur geniet.

D:

Pieter, ’n vraag wat ek ook vir die ander gespreksgenoot gevra het, is: In jou
ervaring, kan die narratiewe model met vrug gebruik word en Christelik
verantwoord word?

P:

Absoluut!

Ek... absoluut ek is ’n groot voorstaander van die narratiewe

benadering. Hoekom? Beginnende eers op ’n subjektiewe noot, in my eie
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lewe, ek verwoord my lewe, ek verwoord my gedagtes, my emosies, my
geskiedenis, my verhoudinge met stories. Dit is storie op storie op storie.
Letterlik wanneer ons saam eet, wanneer ons golf speel, wanneer ek in die
kerk is, wanneer ek op die kansel is, is dit storie op storie op storie. So ek besef
net ook wat ek by mense aanhoor op huisbesoek: hoe gaan dit? Dit is baie
selde net: Goed dominee. Dit is sleg dominee, want my hond is vanmôre deur
die kar raakgery.

O! Vertel meer. Storie op storie op storie, my lewe is

deurdrenk met stories.

Die tweede dimensie wat ek moet voeg daaraan, ek

sien toenemend in my lewe dat die Bybel, Genesis en die res storie op storie op
storie is. Dit is net amper te veel om te beskryf, bladsy vir bladsy, is verhale
op verhale. So die narratiewe benadering is om die stories ernstig te neem die
stories kop toe te vat, miskien ’n bietjie plat-Afrikaans, maar om die stories te
integreer en erns te maak met die lewensverhale en ons verhale in verband te
bring met die Skrif se verhale en God se verhale met ons lewens. Dit is ’n baie,
baie bruikbare metode van terapie en dink ek ’n metode van leef. Dit is vir my
meer ’n leefwyse, as ’n metode of ’n tegniek.

D:

As ek jou reg hoor – die stories van die groter Verhaal, kan sinvol gebruik word
om verandering in ander mense se verhale te bring?

P:

Absoluut! Duidelik... duidelik. Ongetwyfeld.

D:

En as ek byvoeg – dit hoef nie geforseerd gedoen te word nie? Dit is iets wat
spontaan en ook ongeforseerd op die tafel kom.
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P:

Ja. Dit is my ervaring, verhale bied juis die ruimte om nie geforseer te word
nie. Somtyds is onderhoude en miskien eksamenvraestelle of ander dinge in
die lewe, het ’n mate van forsering in.

Stories, vat maar die boesmangesin

rondom die vuur, wat dans en vertel van die groot jag. Niemand dwing hulle
met enige iets nie, hulle doen dit net. En terapie, goeie terapie lyk vir my ook
so, dit gebeur net. Ons hoef nie te gaan sê goed: een, twee, drie ons gaan nou ’n
storie gebruik nie. Hy is daar jy moet hom net uitsnuffel.

D:

Pieter as ons kan afsluit – weer die vraag: As jy kyk na dit wat ek uit jou
gesprek gehaal het die eerste keer en hoe ek dit verwoord het onder die
verskillende groeperings van Bybel, Verhaal, en terapie, is dit hoe jy dit
verstaan en jy sê maar dit is die inhoud of betekenis waarmee ek kan (saam
gaan)?

P:

Ja, Deon, definitief. Nee, dit is ’n duidelike goeie weergawe van ons gesprek
en van die hooftemas wat aan die orde gekom het, is goed gesistematiseerd. En
dit gee ’n baie duidelike weergawe van waaroor ek en jy in ons vorige gesprek
gepraat het.

D:

As daar nie iets anders is nie, ek het gevra wat ek wou, dankie dat jy saam met
my gereflekteer het op die gesprek en ek sien uit na ons fokusgroepgesprek
waar ons dan in bietjie ’n breër groep gaan praat oor hierdie selfde ding.

P:

Nee, baie dankie. Ek is opgewonde oor ons gesprek en sterkte met jou werk.
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Bylae D

Gesprek twee met Gert:

D:

28 Julie 2004

11:00

Gert, baie dankie vir ’n tweede geleentheid waar ons weer in gesprek kan tree.
Ek wil graag saam met jou reflekteer op ons eerste gesprek waar ek ook vir jou
die verbatim gesprek deurgegee het en ’n paar gedagtes of idees wat ek uit die
gesprek afgelei het. Maar ek wil graag met jou daaroor kom gesels en ek sou
graag wou wegtrek met die vraag: Hoe voel jy oor wat ek gedoen het met die
vorige gesprek? Het ek reg laat geskied aan wat jy vir my wou sê of hoe het jy
dit ervaar?

G:

Ek wil wegspring en sê dit is nogal vir my ’n openbaring gewees om die
verbatim gesprek te lees. Ek dink ’n mens, dink op ’n ander manier as jy
objektief sien goeters wat jy sê, dit is wat jy dink, dit is wat miskien
onderliggend aan dit is. Dit is vir my ook ’n goeie ervaring om my eie
werkswyse, my eie veronderstellings op ’n manier geëksternaliseerd te sien.
Dit is tog maar die bedoeling om daarna te kyk. Ek het ook besef dat die
reflektering oor ’n mens se eie pastorale proses en die reflektering oor jou eie
werk is werklik essensieel en ek dink dit is iets wat ons as, ek weet nie of dit
net ons as pastorale terapeute is nie, maar of alle terapeute is nie, wat miskien
nie genoeg dit doen om terug te staan en te reflekteer oor jou werk en sê
hoekom doen ek dit. Hoekom sê ek dit so? Wat glo ek nou eintlik as ek dit sê?
Ek het ’n ander belangrike ding ook besef en dit is daar is ’n groot leemte dink
ek binne die pastorale veld. Die feit dat daar nie ’n gestruktureerde supervisie
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is nie. Ek wil vir jou eerlik sê uhm… ek kan nie onthou wanneer laas ek van
my werk met iemand bespreek het nie. So dit was nou, dit is nou sommer ’n
algemene opmerking. Dit was vir my ’n baie goeie ervaring gewees om dit te
lees. Om my eie gesprek te lees en ook weer te dink oor dit wat ek gesê het en
hoekom ek dit gesê het en so aan. Ek dink jy het dit baie goed opgesom. Die
kern van dit wat ek gesê het, ek voel heeltemal gemaklik, ek gaan nou nie
terugverwys na die gesprek spesifiek nie. Maar ek voel heeltemal gemaklik
met die feit uhm… dat jy die kern saamgevat het. Die belangrike goed wat vir
my uhm…belangrik is dink ek het jy uitgelig in terme van die Woord, die
gebruik van die Woord. Dit is nogal vir ’n mens vanuit die werk, vanuit ’n
narratiewe benadering né, ek ervaar tog ’n bietjie van ’n uhm… spanning in die
sin van hoe, die feit dat jy as narratiewe terapeut in die verhaal inkom en baie
sensitief, baie versigtig daarvoor is om nie die verhaal te stuur in die rigting
wat jy wil hê

dit moet gaan nie.

Maar ’n gespreksgenoot te wees, ’n

“companion” te wees. Dit is tog mos die ander ou se reis, nie my reis nie, ons
reis net saam. Hy moet mos in beheer wees waarheen ons gaan. Dit is nie altyd
maklik om met integriteit dan die Woord of Godsverhaal ter sprake te bring nie.
Vir al wanneer die kliënt of die persoon met wie jy praat nie dit ter sprake bring
nie. En dit is iets waaroor ek dink, baie oor dink en dit is hoe werk dit, wat is
uiteindelik my uitgangspunt. Is dit uiteindelik dat die gesprek volledig bepaal
word deur my gespeksgenoot? Dit wil sê, as my gespreksgenoot nie God se
Verhaal ter sprake bring, dan gaan ek, kan ek, mag ek nie God se Verhaal ter
sprake bring nie. Dit is nie my standpunt nie, my standpunt is dat ek is ’n medereisgenoot en dit wil sê ek kan tog nie as mede-reisgenoot my eie reis vergeet
en eenkant toe skuif nie. So ek is voortdurend op soek na maniere om met

237

University of Pretoria etd – Senekal, D P (2005)

deursigtigheid en integriteit God se verhaal in die gesprek ter sprake te bring.
In die eerste plek wanneer die persoon nie dit doen nie, maar in die tweede plek
dan om dit op ’n punt ter sprake te bring waar ek miskien voel maar ek sal dit
graag wil doen. Miskien het die persoon dit nie ingebring nie, maar ek kom op
’n punt in die gesprek wat ek voel maar dit is ’n punt waarop ek graag, sê maar
wat van God se verhaal of wat van dit? En ek dink dit het jy uhm… goed
saamgevat vir my. In die samevatting hier oor die Woord en oor die Skrif, ek
dink die feit dat dit nie neutraal is nie, dit het vir my bevestig toe ek dit lees, ek
kan nie neutraal wees nie. Ek dink nie daar bestaan ’n posisie van neutraal nie,
dit is ’n illusie. Die ouens wat sê hulle is neutraal, dink ek verstaan nie mooi
wat dit beteken nie. Dan in terme van my eie storie uhm… oor die Bybelse
Verhaal, ek dink ek het iets daaroor gesê. Dit was vir my lekker om te sien hoe
jy die goed geformuleer het, kyk hierdie een wat sê: “Bybelse Verhale dra by
tot ’n unieke uitkoms in ’n spesifieke verhaal.” Ek wil soos ’n goeie apostool
daarop “amen” sê. Dit stem ek mee saam, want dit is vir my goed om dit so te
sien, want ek dink miskien het ek dit nog nooit so mooi vir myself geformuleer
nie. Die verhaal van die persoon dink ek, het jy mooi saamgevat. Van binnekant af dit te verstaan, maar ook om die reflekteringsproses te help. Dit is vir
my wesentlik, dit is ’n gesamentlike poging om sin te vind. So ja, ek soek saam
met die persoon vir betekenis. Dit is wesentlik dat dit die persoon se betekenis
moet wees. En dat ek nog steeds versigtig moet wees om nie my eie betekenis
in die ding in te bring nie. Maar dit is ’n definitiewe doelwit om soveel
betekenis en ook om te soek na unieke uitkomste. En dit nie maar net te los dat
dit, jy weet via ’n natuurlike proses na vore kom nie. Uhm… en dan my eie
verhaal, om… om met integriteit my vertrekpunt in die verhaal in te bring, dink
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ek het jy goed saamgevat. Uhm… en dan oor pastoraat en terapie, ja ek stem
saam my pastoraat is Woord gebaseer, en die feit dat dit as ’n bediening gesien
(word). Woord gebaseer, ek dink ek het dit genoem, maar Woord gebaseer in
die sin van, Woordbeginsels, dit het jy hier in die eertse plek. Dit is waaroor dit
vir my gaan, dit gaan nie daaroor om te s
nie. Dit gaan wel oor Woordbeginsels in die Skrif.

ê so
Ja, so ek is baie

gemaklik met die manier waarop jy die goed saamgevat het.

Op hierdie

stadium is daar niks anders wat ek sou wou byvoeg nie. Kan ek miskien net sê
ek…ek weet nie of ons dit nie daaroor gepraat het nie. Uhm… maar die een
ding waaroor ek na die tyd gedink het, is ons het nou baie gepraat oor
Woordbeginsels. Oor die Skrif en die Bybel, maar die rol van gebed het nie ter
sprake gekom nie.

D:

Ek sou graag wou hoor wat jy daaroor dink? Ek het nogal ’n aanhaling gemaak
in my hoofstuk twee, waar iemand sê maar jy moenie Woord en gebed ligtelik
soos ’n towerstaffie wil gebruik nie. En dit is nogal waar. Daar sit sekere ’n
diepte-dimensie in gebed en ek sal graag wil hoor wat dink jy daaroor?

G:

Vir my, moet ek sê vanuit my bediening is gebed ’n belangrike, ’n wesentlike
deel van my om… ek dink gebed funksioneer vir my in… in pastorale terapie
as dieselfde manier as die Woord funksioneer. As ek praat oor gebed bedoel ek
nie, umh… ek bedoel nie dat ek noodwendig in elke gesprek ’n gebed doen nie,
of dat ek nou sê, goed kom sit ons bid eers saam voordat ons begin of aan die
einde bid nie, dit is glad nie hoe ek die rol van gebed sien nie. Daniël Louw sê
in een van sy werke wat hy geskryf het oor sieke-pastoraat, sê hy die Woord

239

University of Pretoria etd – Senekal, D P (2005)

bepaal wesentlik die inhoud van die gesprek en gebed bepaal die atmosfeer, die
konteks waarbinne die gesprek plaasvind. So vir my, kan ek sê ek… ek doen
my werk met ’n gebedshouding in die sin van ek bid oor my werk in die eerste
plek. Dit is vir my belangrik om in my pad met mense, my terapie met mense,
self met die Here tyd in gebed te spandeer. En te wag op leiding of wysheid.
En ek is baie keer in gesprekke waar ek nie weet waarheen, waar gaan ons nou?
So om my… my gespreksgenote in gebed aan die Here op te dra, is vir my
belangrik. Om met ’n gebedshouding in die gesprek in te gaan bedoelende dat
ek sensitief is vir die leiding van die Heilige Gees. Die inspraak van die Gees
vertrou, dat ek baie keer in ’n gesprek ’n skietgebed sal op sê: “Here nou moet
u asseblief (vir) my wysheid gee en my sensitiwiteit gee.” En ja dit gebeur een
of twee keer, nie as ’n reël nie, maar dit gebeur dat… dat mense wat na my toe
kom vir my vra om vir hom te bid. Uhm… ek is egter ook nie enigsins skaam
of terughoudend om te vra of ek vir mense kan bid nie. So, ek sal dikwels aan
die einde van ’n gesprek sê, my gesprekke is gewoonlik aan die einde, sluit af
met ’n tipe van ’n samevatting van dit wat gebeur het in die gesprek. Sê, kom
ons praat ’n bietjie oor, waaroor het ons gepraat vandag, wat ek gehoor het is,
ek vat in ’n paar sinne saam wat ek gehoor het. Maak seker stem die persoon
saam. Dink saam met die persoon oor die implikasies daarvan en as God se
Verhaal in die gesprek ter sprake gekom het dan is dit gepas om af te sluit en te
sê: “Kan ons saam bid” oor ons gesprek en oor vorentoe. Uhm… as daar soiets is soos ’n algemene terapeutiese gesprek dan voel ek geen dwang aan die
einde van die gesprek om te sê: “Here dit is ’n pastorale gesprek, so ons moet
nou bid.” Maar dit is wesentlike deel van my… my werk.
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D:

Gert, baie dankie. As jy nie omgee nie sou ek net so een of twee vrae wou vra
wat ek in ons gesprek gehoor het en weer… jou gedagtes wou toets? Ek hou
van wat ek gehoor jy sê: “Ek is ’n mede-reisgenoot en ek is saam met jou op
soek na sin.” En voel jy dit is reg as ek die uitdrukking maak dat op daardie
manier kan ek ongeforseerd hierdie verhaal van God inbring en sê: “Nee, hier is
dalk ’n ander verhaal wat joune kan verhelder.” Kan dit so werk?

G:

Dit werk so! Uhm… nou… God se Verhaal kom op baie verskillende maniere
ter sprake. Ons het nou baie spesifiek gefokus op die rol van die Woord,
spesifiek.

Uhm… maar daar is tog mos baie ander geestelike waarhede,

wyshede wat op baie ander verskillende plekke ter sprake kom. So ek sou dit
wou sien dat jy iemand sou aanbeveel om ’n bepaalde boek te gaan lees. Dit
hoef nie eers noodwendig ’n geestelike boek te wees nie. Ek sal partykeer
verwys na sê maar ’n fliek wat ek gesien het. ’n Storie wat ek gelees het, wat
iets van… van die dieper betekenis na vore bring. ’n Goeie voorbeeld… een
wat die afgelope tyd in die nuus was is “Die Alkemist” van wat is dit Paul… ek
kan nie die van onthou nie, ’n baie mooi, ’n fabel oor betekenis, oor betekenis
van die lewe!

En

uhm… as ek voel dit is toepaslik sal ek vir iemand sê: “

dit… jou verhaal herinner my aan daai verhaal.” Wil jy nie daai boek vir jou
kry en hom lees nie en dan praat ons ’n bietjie oor watse sin vind jy daarin. Of
miskien ’n geestelike boek wat van betekenis kan wees sal ek mense aanbeveel.
So Woordbeginsel en die Woord is baie wyer as net die Bybel en teksgedeeltes.

D:

Gert, ’n ander een wat ek graag met jou wil toets. Dit is nou meer na ons
teologiese kant toe. Is deel van pastoraat ’n geleentheid waar ek - woorde nou
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versigtig kies- maar is pastoraat ’n geleentheid

waar ek die evangelie

verkondig, waar ek sending doen.? Hoe sou jy daarop reageer?

G:

(Stilte.)… Dit is ’n moeilike vraag om op te reageer. Uhm… kom ek antwoord
dit eers miskien deur neutraal te bly, soos ons bediening hier in die hospitaal.
Byvoorbeeld die vrywilliges word hier opgelei met die verstandhouding dat ons
bediening hier in die hospitaal nie byvoorbeeld evangelisasie of ’n evangeliese
bediening is nie. Dit is ’n ondersteuningsbediening. Dit beteken die doelwit
om uit te gaan is nie om in die eerste plek die evangelie te verkondig nie, maar
om - dit is om teenwoordig te wees. Maar daar kom tog sekerlik geleenthede
waar ’n mens die evangelie gaan verkondig. Ek het geen probleem daarmee
om dit te doen nie. Uhm... ek probeer nou dink aan ’n voorbeeld. Ja, ’n baie
interessante voorbeeld, so agtien maande gelede bevind ek my op die dak van
die hospitaal saam met ’n pasiënt wat uhm… op geloop het tot waar hy kon, ’n
venster gebreek het, op die balkon geklim het en op ’n lysie gestaan het. Op die
punt om selfmoord te pleeg. So hulle het almal geroep van die “CEO” tot die
polisie en niemand kon iets regkry nie en ek dink uit desperaatheid het hulle op
die ou einde die dominee geroep om met die ou te praat! Nou ek het toe, ons
het seker ’n twee uur gesprek gehad. Eers ’n uur om hom net weer op die
balkon te kry en toe nog ’n uur om hom binne te kry. Uhm… die uiteinde van
daai gesprek was ’n gebed van oorgawe gewees. So as die geleentheid daar is
dan dink ek moet jy die geleentheid gebruik. Vir daai persoon was dit ’n
absolute krisis op daardie punt van sy lewe gewees. Ek kon nie ’n manier sien
om verder aan te gaan

as om op geestelike vlak soos hy dit verstaan het sy

saak met die Here reg te maak. Dit was half vir hom die beginpunt gewees om
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weer die skerwe van sy lewe op te tel. Goed, daarna moes ek hom weer verwys
na ’n psigiatriese inrigting en ons het gereël dat hy opgeneem word. Ek het
seker gemaak, uitgevind waar hy is, waar hy bly, wat sy omgewing is. Seker
gemaak dat iemand hom in die kliniek gaan opsoek.

Seker gemaak dat daar

opvolg is, dat hy by ’n gemeente kan inskakel, ek kon dit nie self doen nie. So
wanneer daar ’n geleentheid is om die evangelie te bring dan dink ek ’n mens
moet die geleentheid gebruik. Maar dit is ’n deur wat die persoon vir jou moet
oopmaak, dit is nie ’n deur wat jy

moet oopskop. En die proses daarna, die

proses daarna is vir my amper belangriker as dit wat daar in die gesprek gebeur
het.

D:

Ek sou graag dit so wou uitdruk en hoor hoe jy voel. Ek begin hoor dat ons dit
nie hoef te forseer nie, uit ervaring en praktyk, dit kom op ’n ongeforseerde
manier, kry jy die geleentheid in die gesprek?

G:

Ja, jy is heeltemal reg. Ek dink ons is as pastorale terapeute, is partykeer oorversigtig wat dit aanbetref. Weet ons is tog so bang vir dwang op een of ander
manier dat ons die persoon manipuleer of dwing of verkeerde idees gee van
weet, “Jesus is the answer” tipe van. Ek dink ons is so bang dat ons daai kant,
dat die pendulum heeltemal na die anderkant toe swaai. Waar ons partykeer te
bang is om sulke antwoorde in die gesprek ter sprake te bring. Vir my is die
kern van die ding dat dit met sensitiwiteit en deursigtigheid, met integriteit ter
sprake gebring moet word. Daar moet altyd op ’n manier jou gespreksgenoot

243

University of Pretoria etd – Senekal, D P (2005)

die keuse gegee word. Ja, ek wil graag hierso oor praat, of nee ek wil nie
daaroor praat nie.

D:

Gert, met ander woorde as ek ’n beeld kan probeer gebruik, in jou hele
berading en bediening is my Christenwees, my besig wees met die Woord van
God, hierdie oorkoepelende atmosfeer waarbinne ek werk?

G:

Dit is baie waar, dit is beslis hoe ek dit beleef.

D:

Gert, miskien net, ek het onthou ek wil graag ’n vraag gevra het hier rondom.
Jy praat van ek sien my berading as ’n bediening, net om seker te maak dit nou
nie konflikterend is met wat ons net nou gevra het nie. Maar ’n bedizening, (is
dit) ook om iets van God se Woord in hierdie wêreld sigbaar te maak en uit te
dra?

G:

Ek dink so ja. Dit is waar, dit is vir my belangrik. Uhm… en dit is gebaseer op
my eie belewenis en ek kan nie bestaan en sin vind los van my verhouding met
die Here en los van die Woord nie. So as ek sê dit is ’n bedizening, dan sien
ek dit in die totaliteit, in die sin van nie net omdat dit pastorale berading of
bediening is nie, dit is ek kan vir jou aan baie dokters in die hospitaal voorstel
wie se mediese praktisynwerk ook ’n bediening is. So, ek sien dit in daai opsig
as ’n bediening. Ek sien dit as die Here my bepaalde gawes gegee het, my ’n
bepaalde aanslag gegee het, dat dit ’n bepaalde roeping op my lewe is om
bepaalde dinge te doen.

Dit is vir my ’n bediening.

Dus, waar van die

maatskaplike werker, dit is waar van die fisioterapeut, dit is waar van die
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mediese dokter, ek praat vanuit die omgewing waarvan ek kom, wat ek nou
ken. Hulle is almal mense die van hulle wat, dan weet dat… dat geloof sin gee
aan hulle lewens. Hulle is almal mense wat dit vir jou sal sê.

D:

’n Laaste vraag om mee af te sluit.

Ek wil dit graag aan altwee my

medenavorsers die vraag vra: As ’n persoon in… in jou pastorale gesprek nie
daarby uitkom om die groter Verhaal van God in te bring nie, het jy groot
vrede daarmee en is dit nie vir jou ’n moeilike ding om dan met die persoon tot
’n punt te kom en af te sluit sonder dat ons regtig moes gesels het oor die
Woord van God? Met ander woorde jy bly by sy verhaal en berus daarby?

G:

Sekerlik so! En hier in die hospitaal gebeur dit baie uhm… miskien meer so as
in ander praktyke. Goed in my praktyk by die huis het ek nou meer langtermyn
mense. In die hospitaal is dit baie keer jy weet eenmalige gesprekke. Baie keer
eenmalige geleenthede, en baie kere is daar niks geestelik aan die gesprekke
soos ons dit verstaan.

D:

Dit is net ondersteuning.

G:

Dit is ondersteuning, dit is luister uhm… dit is teenwoordig wees, dit is daar
wees.

Dit is saam soek na perspektief, dit is die oplossing van ’n praktiese

probleem, ek word ontslaan, waarheen moet ek gaan. En ek… ek is regtig
heeltemal gemaklik daaroor. Ons dink hier nogal baie oor die betekenis van
toevallige - ek sit dit in aanhalingstekens – toevallige, eenmalige ontmoetings.
En hoe ek daaroor dink, is dat lewensreise op baie verskillende maniere met
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mekaar kruis en daai kruis van jou verhaal met iemand anders se verhaal het
baie keer ’n belangrike invloed, in die rigting waarheen daardie persoon se
verhaal ontwikkel. En dit het baie keer baie min te doen met of dit nou
spesifiek ’n geestelike ontmoeting is.

D:

Die vrug daarvan sien jy nie dalk eers nie.

G:

Jy sal dit nooit, miskien nooit sien nie. Terselfdertyd sien ons hier baie keer
mense wat tot op ’n bepaalde punt gekom het

in hulle lewe, en ons is

bevoorreg om op daai bepaalde kritiese oomblik van die persoon se verhaal
teenwoordig te kan wees. En dan saam met die persoon te ontdek hoe die pad
geloop het tot op die punt te kom, te bring. So, is daar baie ontmoetings wat uit
en uit geestelike ontmoetings is. Wat vir my, ek dink nie oor een anders as oor
die ander een nie. Ek dink nie oor die geestelike ontmoeting – aanhalingstekens
- anders as oor die doodgewone persoonlike ontmoeting nie. Hulle is almal vir
my deel van God se werke in mense se lewens.

D:

Gert, ’n vraag om mee af te sluit. Is die narratiewe model ’n bruikbare model
en voel jy dit is Christelik verantwoordbaar?

G:

Dit is ’n baie bruikbare model. Dit is persoonlik vir my baie bruikbaar, ek vind
dit ook binne ons breër bediening hier, omdat ek baie met vrywillige werkers se
opleiding werk, ’n baie handige model. Mense verstaan, hulle verstaan die
konsep van stories. En die vrywilligers verstaan, hulle voel as hulle kom en
hulle word opgelei en hulle sê: “O wat moet ons doen?” Ons moet net na ’n ou
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se storie luister, “Okay dit kan ons doen, dit kan ons doen.” Maar die oomblik
as jy begin vir hulle sê: “Jy moet so maak en jy moet so reflekteer, en dit is die
empatie, en dit is dit en dit is hierdie tegniek en dit is daai tegniek” - dan val
hulle terug op hulle ou manier van (doen). Is dit Christelik verantwoordbaar?
Uhm… ek sal dit so antwoord vir my is die… is die filosofie van die narratiwe
benadering in lyn met geestelike beginsels. Ek is nie vreeslik, ek sal nie dit
kwalifiseer as Christelik, of Christelik verantwoordbaar nie. Ek dink dit is
gebou op gesonde beginsels, van respek, van luister, van integriteit en wat my
aanbetref is dit geestelike beginsels. En in daai opsig, ja maar ek sou nie die
kwalifikasie gebruik van Christelik verantwoordbaar nie.

D:

Baie dankie. Ek weet nie of daar nog enige iets is wat jy wil deel of wil sê nie.
Gert en weereens baie dankie vir jou tyd en dat ek en jy kon saam reflekteer op
die gesprek.

G:

Plesier.
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