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Inleiding
“Het die HERE dan nie man en vrou een gemaak nie, een in lig-
gaam en gees? Hoekom het Hy hulle een gemaak? Omdat God 
wou hê daar moet kinders vir Hom voortspruit” (Maleagi 2:15, 
Nuwe Lewende Vertaling).

D
ie vreugde van ’n gelukkige huwelik, geseënd met liefdevolle,  
respekvolle kinders wat maklik van kinderjare tot verant-
woordelike volwassenheid oorgaan, is ’n droom vir die meeste  
mans en vrouens. Hierdie begeerte blyk in ons gedagtes en 
genetiese samestelling te wees en word in amper elke nasie en 

kultuur gevind. 
Tradisioneel is die huwelik ’n 

eksklusiewe verband tussen ’n man 
en ’n vrou en dit sluit die intiemste 
van dade, die seksuele unie, in.

Maar oor die afgelope jare het 
hierdie patroon verander. Sommige 
kies om kinders buite die huwelik 
te hê en ander kies verhoudings 
van dieselfde geslag. Nietemin, 
dit lyk asof almal die vreugde en 
seëninge van ’n gesin wil hê.

Selfs baie van die wat afwyk van 
tradisie wil hê dat hulle verhou-
dings steeds “huwelike” genoem 
word, en hul sosiale eenhede, 

“gesinne.” Homoseksuele paartjies, wat nie kinders kan hê nie, sukkel om 
kinders aan te neem of ander reëlings te tref sodat hulle ook ’n nageslag 
kan hê.

Is dit nie ironies dat die sosiale eksperimenteerders die terminologie en 
vrugte van die tradisionele huwelik wil hê maar nie die tradisionele resep 
wil volg nie? Waarom is ons menslike wesens so aangetrokke tot die 
terme huwelik en gesin?iS
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“Het die HERE dan nie man en vrou een gemaak nie, een in liggaam 
en gees? Hoekom het Hy hulle een gemaak? Omdat God wou hê 
daar moet kinders vir Hom voortspruit.”

 6 Die Huwelik en Gesin:  
Die Geestelike Betekenis
“Maar, almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee 
om kinders van God te word …”

 13 God se Handleiding vir die Huwelik
“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. 
En hulle sal een vlees wees.”

 24 Die Moets en Moenies van Uitgaan
“Wie ’n vrou gevind het, het iets goeds gevind en ’n welgevalle van 
die HERE verkry.”

 43 Maak u Huwelik Egskeidingbestand
“In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou liefhê 
net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig.”

 53 Ons Kinders:  
Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing
“Kyk, seuns is ’n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot 
is ’n beloning.”

 62 Maak ’n Morele Kind Groot
“En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; 
en jy moet dit jou kinders inskerp …”

 79 ’n Voorsmaak van die Toekoms
“… die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed 
gemaak.”

Het God iets met die instelling van die huwelik te doen gehad 
en indien wel, het Hy ons enige instruksies gegee?
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Die Huwelik: Sal dit oorleef?

As ons kyk na die toestand van huwelike vandag, laat dit geen twyfel 
dat die instansie verbete aangeval word. In westerse lande, insluitend die 
Verenigde State, Kanada en Europa, eindig byna die helfte van eerste 
huwelike in ’n egskeiding. Mense wat gewilliglik sê: “Ek sal” verander 
hulle woorde na “Ek wil nie meer nie.”

Sommige sosioloë het op grond van die mislukkingskoers van van-
dag se huwelike voorspel dat die huwelik binnekort verouderd sal raak. 

Ondanks die hoë kans om  
nie ’n gelukkige, lewens- 
lange verhouding te hê nie, 
trou paartjies nog steeds en 
hoop steeds om ’n leeftyd 
saam deur te bring.

Waarom gaan ons voort 
om hierdie ideaal na te 
streef en waar pas God in 
hierdie prentjie? Het Hy 
iets met die instelling van 

die huwelik te doen gehad en indien wel, het Hy ons enige instruksies 
gegee? Wanneer alles misluk moet ons dalk die aanwysings lees!

As daar kinders betrokke is, is die probleme in die huwelike nie net 
beperk tot mans en vrouens nie. Wanneer kinders ook deel van die gesin 
is ervaar hulle ook die gevolge van hul ouers se verhouding—of dit 
gesond en sterk is, of siek en gebroke.

Kinderopvoeding in krisis

’n Krisis in kinderopvoeding het deels ontstaan as gevolg van die krisis  
in huwelike. Die gevolge van egskeiding en ouers wat nie weet wat ouer- 
skap is nie, word weerspieël in kinders wat onvoorbereid om te leer, by 
skole opdaag. Skole word nou belas om kinders te onderrig in basiese be- 
ginsels soos beskaafdheid en respek wat voorheen universeel deur ouers 
gedoen is en dit het gehelp om kinders voor te berei om te leer.

Nou moet skole hierdie basiese konsepte aan kinders leer voordat hulle 

kan begin om hulle op te voed. Saam met hierdie bykomende werk om 
kinders voor te berei om te leer, word skole deesdae hewig gekritiseer 
deur veeleisende ouers dat hulle nie hul kinders beter onderrig gee nie.

Die sielkundige Robert Evans voer aan dat die krisis in die Verenigde 
State se onderwysstelsel nie skolasties is nie (soos die nuusmedia, ouers en 
regeringsleiers gereeld kla nie) maar eerder een van kinderopvoeding is.

Volgens Evans is: “Die simptome van hierdie krisis—’n versnellende 
agteruitgang in die beskaafdheid, waardes, werksetiek en akademiese 
prestasie van baie jeugdiges—verskyn die sigbaarste op skool, en so word 
die krisis dikwels beskou as opvoedkundig, maar dit begin lank voor 
skool en strek veel verder as dit. Die onmiddellike oorsaak daarvan is by 
die ouers by die huis wat swaarkry onder ’n wydverspreide verlies aan 
vertroue en bekwaamheid” (Family Matters: How Schools Can Cope 
With the Crisis in Childrearing, 2004, bl. xi). 

Waar kan u antwoorde vind?

Wat is die sleutel tot ’n gelukkige, suksesvolle huwelik en gesin? As 
gevolg van die erkenning van die unieke waarde wat huwelike inhou vir 
individue en gemeenskappe, bied baie kerke nou (of in sommige gevalle 
vereis hulle) voorhuweliksberading vir paartjies voordat hulle huwelike 
onderneem. Sommige paartjies kies ’n nuwe soort huwelik genaamd ’n 
“verbondhuwelik”—’n verhouding wat moeiliker is om te beëindig—in  
’n poging om hul huwelike “egskeidingbestand” te hou.

Baie organisasies en programme is op die been gebring om huwelike 
en gesinne te versterk. Huweliksberading, seminare, verrykingsprogramme 
en ouerskapklasse is oorvloedig. Beraders spesialiseer daarin om paartjies 
te help om gebroke verhoudings te herstel en help ouers om met hulle 
kinders te werk maar die resultate is beperk en nie baie bemoedigend nie. 
Huwelike eindig steeds met egskeidings en die krisis in kinderopvoeding 
duur voort.

Wat kan ons in hierdie see van kennis aanbied wat u kan help om ’n 
beter huwelik te ervaar met tevrede, respekvolle, verantwoordelike kin-
ders wat suksesvol sal wees in die skool en in die lewe? Die antwoord is 
’n duidelike begrip van God se doel met die huwelik en gesin, die be- 
langrikste redes waarom mense op hierdie gebiede probleme ervaar, en 
praktiese dinge wat u kan doen om u huwelik en gesin te versterk.

Sluit by ons aan terwyl ons die pad ontdek wat God openbaar, en die 
stappe wat u kan neem om die universele droom van ’n gelukkige, sukses-
volle huwelik en gesin te geniet.

Inleiding
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As daar kinders betrokke is, is die probleme in die huwelike nie 
net beperk tot mans en vrouens nie. Wanneer kinders ook deel 
van die gesin is ervaar hulle ook die gevolge van hul ouers se 
verhouding—of dit gesond en sterk is, of siek en gebroke.
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Die Huwelik en Gesin:  
Die Geestelike Betekenis
“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag 
gegee om kinders van God te word …” (Johannes 1:12).

D
ie hoop op ’n gelukkige, vervullende huwelik met die persoon  
wat ons die diepste liefhet is een van die diepliggendste begeer- 
tes van mans en vroue. Om graag ons hoop, drome, fortuin en 
die strekking van lewenservarings op die intiemste manier te 
deel, is een van die mees vervullende strewes van almal.

’n Goeie huwelik wat verder geseën word met gelukkige, eerbiedige 
en suksesvolle kinders, wat dieselfde soort kleinkinders sal voortbring, 

is die toppunt van ’n goeie 
lewe. En wat ’n lewe is dit 
nie! Watter sukses! As dit 
moontlik is, sal ons almal 
graag hierdie verhaal as ons 
eie wil hê. Hierdie idealis-
tiese prentjie is ’n universele 
droom. Almal wil hierdie 
resultate hê. Maar nie almal 
wil die lewe leef wat dit vir 
hulle sal voortbring nie. 

Van die begin af het God 
geopenbaar dat die huwelik 
’n spesiale verbintenis was 

tussen ’n man en vrou want, om dit prontuit te stel, dit was die manier om 
kinders te hê. Seksuele omgang tussen ’n man en vrou wat in die huwelik 
verenig is bring kinders voort in daardie gesin. Tog strek die voordele van 
tradisionele huwelike verder as net voortplanting.

Studies toon aan dat mans en vrouens wat met iemand van die teen-
oorgestelde geslag getroud is oor die algemeen langer leef en gelukkiger 
lewens het. In hierdie tradisionele verhoudings word kinders oor die alge- 

meen ook meer sosiaal kundig en finansieel suksesvol, as kinders wat 
groot word in alternatiewe verhoudings.

Daar is beslis ’n sterk sosiale saak wat gemaak kan word vir tradisio-
nele monogame huwelike tussen een man en een vrou. In die bladsye van 
hierdie publikasie sal ons ook sien dat daar onbetwisbare Bybelse gronde 
is vir tradisionele verhoudings. Ervaring het keer op keer getoon dat hier-
die Bybelse riglyne vir verhoudings en ouerskap dié is wat die beste werk.

Is daar enige reëls?

Maar voordat ons by die Bybelse instruksies uitkom, moet ons erken 
dat baie mense nie seker is of God regtig bestaan en of Sy instruksies 
vandag van toepassing is nie. 

Sommige mense glo dat mense ontstaan het deur evolusionêre magte, 
deur blindelingse natuurlike seleksie en die oorlewing van die sterkstes. 
Hierdie teorie veronderstel dat mense bloot diere op ’n hoër vlak is en dat 
daar geen geestelike wette is wat die menslike gedrag lei nie, en geen ver-
eiste dat seksuele verhoudings slegs binne die huwelik geskied nie.

Eksperimentering vanuit hierdie perspektief, of omdat hulle eenvoudig 
nie die Bybelse instruksies wou volg nie, het mans en vrouens deur die 
eeue baie verskillende seksuele verhoudings probeer, insluitend voor- 
huwelikse omgang, owerspel, poligamie (een man met meer as een vrou), 
poliandrie (een vrou met veelvuldige mans), homoseksualiteit en groeps-
huwelike.

Deesdae word voorhuwelikse seks, egbreuk en homoseksuele verhou-
dings alles aanvaar—wat tradisionele huwelike uitdaag en ondermyn. Die 
veronderstelling onder baie mense, insluitend regerings en regters, wat 
ongeag mense se praktyke en lewenstyl alle sienings en mense wettiglik 
aanvaar, is dat alle keuses gelyk is—sodat mense kan doen wat hulle ook 
al wil. Ongelukkig word dit aanvaar dat hierdie benadering moreel ver-
hewe is bo alle ander.

Is ons gemaak vir die huwelik en gesinne?

Tog, met al die seksuele eksperimentering wil almal dieselfde goeie 
lewe en kinders hê. Dit wil voorkom asof mense almal sielkundig aangelê 
is om die huwelik en ’n gesin te begeer.

Maar waarom is ons so? Is dit moontlik dat ons van die begin af so 
gemaak was deur ’n Skepper? Wat sou met die mens gebeur het as mans 
en vrouens nie geskape was met die begeerte na seksuele aktiwiteite wat 
voortplanting verseker, ’n emosionele verlange na intimiteit en fisiese 
nabyheid met ’n ander persoon, en ’n begeerte vir ’n nageslag nie?

Was dit toevallig dat dinge so uitgewerk het? Is ons bloot gelukkig? 
Vir diegene wat oë het om te sien, is hierdie ingebore eienskappe bloot 
bykomende aanwysers wat almal op die onontkombare feit dui dat die 

Die Huwelik en Gesin: Die Geestelike Betekenis
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Ervaring het keer op keer gewys dat hierdie gesonde, Bybelse 
riglyne vir verhoudings en ouerskap dié is wat die beste werk.
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God het ons ontwerp om deel van Sy gesin te wees

Paulus het ook God se mense in Korinte aangemoedig met Sy spesi-
fieke belofte: “Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek 
die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en 
Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, 
spreek die Here, die Almagtige” (2 Korintiërs 6:17-18).

Net soos menslike gesinne kinders het wat deel uitmaak van hulle ge- 
sinne, het God aanvanklik Adam en Eva en hul nageslag geskape—almal 
van ons—om deel te word van Sy familie. Fisiese gesinne is dus ’n tipe 
van God se eie geestelike gesin.

Voorts op hierdie tema, voeg 
Openbaring 21:7 by: “Hy wat 
oorwin, sal alles beërwe; en Ek 
sal vir hom ’n God wees, en hy 
sal vir My ’n seun wees.” Hier-
die Skrifgedeeltes en ander ver-
tel ons dat God se plan van die 
begin af was om eers mense as 
tydelike vlees en bloed wesens 
te skep, onderworpe aan die 

dood, en dan aan ons die geleentheid te gee om vir ewig as geestelike 
wesens te leef in Sy ewige familie. As ons op God reageer in liefde en 
gehoorsaamheid, bied God ons hierdie groot belofte aan.

God gaan uiteindelik hierdie aanbod, om deel te word van Sy familie, 
aan elke mens bied. Petrus, ’n ander volgeling, verduidelik God se liefde 
vir al Sy kinders: “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit ver- 
traging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige 
moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Petrus 3:9). 
God wil nie hê dat iemand hierdie unieke geleentheid moet verloor nie—
die geleentheid om vir ewige te lewe!

Dit is God se algehele, voortreflike doel vir die skepping van die mens-
dom—om ons die geleentheid te bied om deel te word van Sy ewige fa- 
milie, Sy eie kinders. As ons tot bekering kom en gedoop word, kan ons 
hierdie wonderlike geskenk ontvang. Wanneer ons gedoop word, ontvang 

mensdom deur God ontwerp en gemaak is. Die Bybel verduidelik dat ons 
na God se beeld geskape is (Genesis 1:27)—menende in ons algemene 
voorkoms sowel as met ’n verstand om te kan dink.

Hier word ook ’n belangrike beginsel geopenbaar wat voortgesit word 
in die huwelik en gesin—dat menslike lewe gevorm is rondom geestelike, 
nie-fisiese, onsigbare realiteite. Net soos mense na die beeld van God 
geskape is, is die huwelik en gesin gevorm volgens geestelike konsepte. 
(Om meer te weet oor die oorsprong van die mensdom, vra vir ons gratis 
boekies Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe? 
en Life’s Ultimate Question: Does God Exist?)

God, die Ontwerper van die huwelik en gesin

Om die geestelike betekenis van die huwelik en gesin te verstaan, moet 
ons ons tot God, ons Skepper, wend om te leer wat Hy in gedagte gehad 
het in die skepping van die mens.

Terwyl ons na die eerste boek in die Bybel, Genesis, gaan om te leer 
oor die huwelik en hoe God die eerste mens geskape het (iets wat later in 
meer besonderhede bespreek word) moet ons na ander dele van God se 
Woord gaan om te leer waarom Hy ons geskape het soos ons is.

As ons na hierdie gedeeltes gaan, leer ons van ’n plan wat God nie 
slegs vir Adam en Eva, die eerste mense gehad het nie, maar vir die hele 
mensdom—elke persoon wat geleef het of nog sal lewe. Ons vind ook dat 
die menslike huwelik en gesin hierdie plan, wat bepaal was nog voor die 
skepping van die wêreld, weerspieël.

Kort nadat Jesus Christus na die aarde gekom het en as God in die vlees  
geleef het, het een van Sy volgelinge, Johannes, ’n boek geskryf om aan sy  
tydgenote en die mensdom vandag te bewys dat Jesus inderdaad God is.

In hierdie werk sê Johannes van Jesus: “Hy was in die wêreld, en die 
wêreld het deur Hom ontstaan, en die wêreld het Hom nie geken nie. Hy 
het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie. 
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om 
kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo” (Johannes 1:10-
12, beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Die uitdrukking “kinders van God” sê vir ons dat God Sy eie gesin 
geskape het. Ander gedeeltes openbaar dieselfde verstommende waarheid. 
In Hebreërs 2:10 vind ons dat Jesus betrokke was, en steeds betrokke is, 
in God se plan en doel om “baie kinders na die heerlikheid … bring.”

Paulus, ’n ander eerste-eeuse skrywer van die Nuwe Testament van 
die Bybel, het opgemerk dat mense “die geslag van God” is (Handelinge 
17:28-29). Paulus het ook geskryf, “Om hierdie rede buig ek my knieë 
voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die 
hemele en op die aarde sy naam ontvang” (Efesiërs 3:14-15).

Die Huwelik en Gesin: Die Geestelike Betekenis
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Net soos menslike gesinne kinders het wat deel uitmaak 
van hulle gesinne, het God aanvanklik Adam en Eva en 
hul nageslag geskape—almal van ons—om deel te word 
van Sy familie.
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ons die Heilige Gees van God (Handelinge 2:38)—iets wat ons as Sy 
kinders onderskei. Paulus, in Romeine 8:14, verduidelik “Want almal wat 
deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.”

Word kinders van die Vader 

God se groot doel om letterlike seuns en dogters voort te bring vir 
Sy familie, was van krag sedert die grondlegging van die wêreld. God 
is besig om Homself voort te plant en kinders te skep wat Sy heilige en 
regverdige karakter het en mettertyd die ewige lewe met Hom sal deel as 
geestelike wesens met Sy 
goddelike natuur!

Natuurlik, wanneer ons 
reageer op die opdrag van 
God om ons te bekeer 
en gedoop te word, leef 
ons nog steeds as fisiese 
mense wat nog nie veran-
der het in gees nie. Om 
pasgedoopte Christene 
gerus te stel, vergelyk 
Paulus hierdie proses om 

kinders van God te word met die gewoonte in die Romeinse wêreld van 
sy dag, waardeur ’n kind al die regte en voorregte as seun en erfgenaam 
binne ’n gesin ontvang.

In vers 15 gaan Paulus voort, “Want julle het nie ontvang ’n gees van 
slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aan-
neming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!” Benewens die 
belofte om God se seuns te word, toon hierdie vers aan dat ons verhou-
ding met God so nou en persoonlik kan raak dat ons na Hom verwys as 
ons “Pappa! Vader!”—die betekenis van “Abba! Vader!”

Paulus verduidelik verder in vers 17 dat, “en as ons kinders is, dan ook 
erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus.”

In die Romeinse wêreld van Paulus se tyd sou ’n vader verklaar dat sy 
seun ten volle sy seun en erfgenaam is wanneer die seun ’n sekere ouder-
dom in jong volwassenheid bereik het. Voor hierdie verklaring was die 

seun in ’n baie minderwaardige posisie teenoor sy vader beskou maar 
wanneer hierdie mondigwording verklaar is, is die seun wettiglik bevestig 
met al die regte, bevoegdhede en voorregte van ’n seun en erfgenaam van 
sy vader.

Paulus verwys na hierdie proses in Romeine 8 (en Galasiërs 4, waar hy 
baie soortgelyke taal gebruik om dieselfde punt te maak). Die proses was 
nie voltooi totdat die seun hierdie volwasse ouderdom bereik het en volle 
erkenning ontvang het van sy regte en voorregte.

Om hierdie tema voort te sit, skryf Paulus in vers 23: “En nie alleen dit 
nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook 
in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die ver-
lossing van ons liggaam.” 

Paulus verduidelik dat ons status nou soos kinders is wat nog nie daar-
die punt bereik het om al die volle regte op seunskap te hê nie—alhoewel 
ons daardie status sal bereik in die opstanding tot onsterflikheid met die 
wederkoms van Christus (1 Tessalonisense 4:15-17).

Paulus se inspirasie deur God om hierdie analogie te gebruik, onder-
streep die werklikheid en absolute waarborg dat God sal sorg dat ons 
inderdaad Sy kinders gaan word, om uiteindelik vir ewig in Sy gesin te 
woon. God se belofte van die volle regte van seunskap sal toegeken word 
by die opstanding, of die verandering van sterflikheid tot onsterflikheid, 
en op daardie tydstip ons met alle magte en voorregte van ’n goddelike 
seun bevestig.

Deur dieselfde gedagtes te herhaal, skryf Johannes in 1 Johannes 3:1-3: 
“Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van 
God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat 
dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit 
is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En 
elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.”

Die verstommende waarheid wat in hierdie vers geopenbaar word is 
dat ons, net soos Christus, die ewige lewe sal hê in ondenkbare krag en 
heerlikheid! Om ’n blik te kry hoe ons verheerlikte voorkoms sal lyk, 
lees Openbaring 1:12-16, waar Christus se verheerlikte voorkoms beskryf 
word. (Om meer te wete te kom oor wat dit beteken om uself te suiwer 
om ’n kind van God te word, vra vir ons gratis boekies, Transforming 
Your Life: The Process of Conversion en The Road to Eternal Life.)

Eenvoudig gestel, God se plan vir die mensdom is ’n gesinsplan. Nou 
wat van die huwelik?

Die geestelike implikasie van die huwelik

Soortgelyk aan die manier waarop ’n menslike gesin God se plan weer-
spieël om ’n gesin te hê, weerspieël die menslike huwelik ook ’n geeste-

Die Huwelik en Gesin: Die Geestelike Betekenis
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Soortgelyk aan die manier waarop ’n menslike gesin God se 
plan weerspieël om ’n gesin te hê, weerspieël die menslike 
huwelik ook ’n geestelike verhouding tussen Jesus Christus 
en die Kerk.
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like verhouding. Die menslike huwelik word gevorm volgens die verhou-
ding tussen Jesus Christus en die kerk.

Let op hoe Paulus hierdie konsep verduidelik. Nadat hy die verantwoor- 
delikhede bespreek het van mans en vrouens en die verhouding tussen 
hulle, sê Paulus: “Dit is eintlik ’n diep geheim, en ek noem dit om die ver-
houding tussen Christus en die kerk te beskryf. Dit geld egter ook vir julle: 
Elkeen van julle moet sy eie vrou liefhê soos hy homself liefhet, en die vrou 
moet haar man respekteer” (Efesiërs 5:32-33, Nuwe Lewende Vertaling).

Wat ’n pragtige voorbeeld is die verhouding tussen Christus en die 
Kerk! Paulus verduidelik dat Christus die Kerk so lief gehad het dat Hy 
Sy lewe vir haar gegee het (vers 25). Hoe kan die van ons in die Kerk ooit 
twyfel aan Sy liefde vir ons? Hoe kan ons nie reageer op die dinge wat 
Hy ons vra om te doen nie?

Die begrip dat die huwelik tussen ’n man en ’n vrou, ’n tipe verhouding 
is tussen Christus en die Kerk, word verder verstaan deur ’n visie wat 
Jesus Christus aan die einde van die eerste eeu aan Johannes geopenbaar 
het. Johannes het hierdie visioen opgeteken in die laaste boek van die 
Bybel, die boek Openbaring.

Nadat Jesus terugkeer om die koninkryke van hierdie aarde oor te 
neem en die Koninkryk van God te vestig, openbaar Hy dat Hy betrokke 
gaan wees in ’n baie spesiale huwelik.

Hier is hoe Johannes die visioen opgeteken het: “Laat ons bly wees 
en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die 
Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee 
om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die 
regverdige dade van die heiliges. Toe sê Hy vir my: Skryf—salig is die 
wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En Hy sê vir my: Dit is 
die waaragtige woorde van God” (Openbaring 19:7-9).

Die getroue heiliges wat deel was van die Kerk wat deur Jesus Christus 
gestig is, sal die Bruid van Christus word. Hulle regverdige gedrag word 
vergelyk met fyn, duur linne.

’n Gelukkige menslike huwelik gee ons insig in ’n groter huwelik—een 
wat waarlik vir ewig sal duur omdat beide partye gees sal wees. Soortge-
lyk en nou verwant aan familie, gee die huwelik ons ook insig in God se 
liefde en plan vir die mensdom. Omdat menslike huwelike gevorm is vol-
gens hierdie geestelike verhouding, kan hulle ons help om hierdie huidige 
en toekomstige Goddelike verhouding te verstaan.

Noudat ons ’n begrip het van God se siening oor wat die huwelik en 
die gesin verteenwoordig, kan ons die instruksies wat Hy vir die huwelik 
gegee het van nader ondersoek.

God se Handleiding vir 
die Huwelik
“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aan-
kleef. En hulle sal een vlees wees” (Genesis 2:24).

W
anneer ons ’n nuwe toestel of gereedskap koop sien 
ons gewoonlik die volgende aan die buitekant van die 
doos: “Montering vereis. Aanwysings binne.” Natuurlik 
doen baie van ons nie eers moeite met die aanwysings 
nie. Ons sit net die item aanmekaar so goed soos ons 

kan. En soms werk dit. Maar as dit nie werk nie moet ons teruggaan en 
die aanwysings lees om 
uit te vind wat ons ver-
keerd gedoen het. Soos die 
ou gesegde lui: “As alles 
anders misluk, lees die 
aanwysings.”

Baie paartjies betree 
die huwelik sonder om die 
aanwysings te lees. Onge-
lukkig is die resultaat dat 
baie huwelike nie werk 
nie. Mans en vrouens vind 
dat hulle nie in vrede kan 

saamwoon nie. Aangesien paartjies nie die instruksies lees of hulle daar-
aan steur nie, misluk huwelike teen ’n baie hoë koers.

Gedurende die laaste deel van die vorige eeu het die egskeidingsyfers 
die hoogte ingeskiet in baie lande. Die tragiese resultaat is dat al hoe 
meer kinders in enkelouer huise grootword.

In die Verenigde State sê die sielkundige Robert Evans: “Ongekende 
aantalle mense trou eers in hul laat twintigerjare of dertigs of woon saam 
sonder om te trou. As hulle wel trou, is die kanse dat hul eerste huwelik 
misluk tussen 40 persent en 50 persent; hul tweede huwelik, tussen 50 

God se Handleiding vir die Huwelik
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Twee mense moet leer om in die huwelik saam te werk en 
respek en liefde aan mekaar te betoon.
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persent en 60 persent (skaars meer as die helfte van Amerikaanse volwas-
senes is tans getroud); wanneer hulle saamwoon, is die kanse vir hulle 
paaie om te skei, nog groter.

“Aan die hoof van meer as ’n kwart van alle gesinne met kinders, is 
enkelouers, oorweldigend moeders. Meer as 40 persent van Amerikaanse 
kinders woon tans nie by hul biologiese vaders nie” (Evans, bl. 61).

In Kanada word daar tans 
verwag dat 37,7 persent van 
alle huwelike in egskeidings 
sal eindig voor die dertigste 
huweliksherdenking (Behrendt 
Law Chambers Divorce and 
Family Law, Ottawa).

In Groot-Brittanje het die 
verslaggewers David Taylor 
en Lucy McDonald geskryf: 
“Volgens ’n amptelike studie  
van die gesinslewe in die 21ste  
eeu, is meer as ’n derde 

van volwassenes in Britanje nie bestem om ooit te trou nie. Die verslag, 
genaamd The Family, voorspel dat teen 2011, 39 persent van mans en  
31 persent van vrouens van die bevolking nooit sal trou nie.

“Die aantal mense wat saamwoon sal egter binne die volgende 20  
jaar vanaf die huidige syfer van 12 persent, verdubbel. Dit is dus waar- 
skynlik dat die meeste kinders binne die volgende dekade buite die  
huwelik gebore sal word” (“Wave Goodbye to Marriage,” Daily Express, 
2 November 2000).

Ons kan onsself begrawe in die statistieke oor die egskeidingsyfers van 
regoor die wêreld, maar die geheelbeeld bly dieselfde: Egskeiding, of die 
ontbinding van die huwelik soos sommige verkies om dit te noem, pla die 
mensdom in die meeste lande.

In die lig van hierdie verdoemende verslae, verkies die meeste mense, 
veral in Swede en Denemarke, om die huwelik te laat vaar en eenvoudig 
saam te leef. Onder hierdie omstandighede, omdat daar geen huwelike 
is nie, is daar geen egskeidings om aan te meld wanneer paartjies uitme-
kaargaan nie. Maar hierdie selfde gebroke verhoudings bring ook hartseer 

vir sowel volwassenes as kinders—met die kinders wat veral ly wanneer 
hulle van een van hulle biologiese ouers geskei word.

Instruksies vir die huwelik

Die erkenning dat soveel huwelike deesdae misluk maak dit logies dat 
’n persoon die oorsake van die mislukkings ondersoek om te sien wat 
gedoen kan word om sy of haar verhouding van ’n soortgelyke lot te red.

As ons die besluit neem om die aanwysings te ondersoek, staan ons 
ook voor die kritieke kwessie van waarheen om te gaan vir sulke aan- 
wysings. As die mens eenvoudig ’n dier is en daar is geen God nie, dan  
is daar geen goddelike aanwysings nie! As daar geen goddelike aan- 
wysings is nie dan is dit logies dat ons die beste statistiese inligting wil 
kry wat uit navorsing beskikbaar is sodat ons besluite kan neem wat ge- 
baseer is op die grootste waarskynlikheid van geluk en sukses.

Tog wil sommige mense ook nie weet wat werk nie. Blykbaar wil hulle 
liewers die kans waag (en dis maar ’n swak kans) sonder enige leiding 
hoegenaamd. Maak dit sin?

Ons kan egter dankbaar wees dat die Bybel wel onderrig gee oor die 
huwelik en nie net dit nie, die geldigheid van hierdie instruksies word 
deurlopend gerugsteun deur sosiologiese navorsing. Wil u weet wat hier-
die instruksies is? Sal u bereid wees om volgens die riglyne te leef? Of 
is u verbind tot die pad van die minste weerstand en bereid om die seker 
gevolge van gebroke wette te ly?

Ons moet elkeen kies wat ons gaan doen. Onthou, om geen keuse te 
maak nie is ook ’n keuse—gewoonlik ’n swak een. Wat sê God dan? Waar 
kan ons Sy aanwysings vind?

Agtergrond van die eerste huwelik

Toe God mense geskape het, het Hy twee “modelle” gemaak—een 
manlik, een vroulik. Genesis 1:27 sê: “En God het die mens geskape na 
sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy 
hulle geskape.” In besinning oor Sy skepping, insluitend om ons manlik 
en vroulik te maak, sê Genesis 1:31: “Toe sien God alles wat Hy gemaak 
het, en—dit was baie goed.”

Seksualiteit by mense is nie ontwerp om net goed te wees nie; dit was 
ontwerp om uiters goed te wees! En dit is pragtig en wonderlik wanneer 
ons hierdie spesiale gawe van God gebruik op die manier wat Hy bedoel 
het. Ongelukkig respekteer baie mense nie hul seksualiteit (of ander s’n) 
soos hulle moet nie. Deur onsedelike seksuele gedrag verkleineer hulle 
wat God bedoel het om ’n baie spesiale ervaring te wees.

Die verhaal van die eerste huwelik word in Genesis 2 aangeteken. 
Hier lees ons dat God Adam aanvanklik as die enigste mens geskape het. 
In die vroegste begin van die mensdom kon geen Eva gevind word nie. 

God se Handleiding vir die Huwelik

Ph
ot

os
.c

om

Baie paartjies betree ’n huwelik sonder om die aanwysings 
te lees. Ongelukkig is die resultaat dat baie huwelike nie 
werk nie.
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“Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie” (vers 
20). Op hierdie oomblik was Adam alleen, geïsoleerd, die enigste mens  
op die aarde.

Die Bybel onthul dat iets verkeerd was met hierdie toneel. Nadat God 
vir Adam geskape het, het Hy hom in die tuin van Eden geplaas “om dit 
te bewerk en te bewaak” (vers 15). Adam het dus ’n verantwoordelikheid 
gehad, ’n werk wat beslis vir hom fassinerend geblyk het. Adam het die 
hele wêreld verken en daarvan geleer—diere, plante, die pragtige en inge-
wikkelde variasies van God se skepping. Hy het nie net geleer nie, maar 
God het hom die voorreg gegee om al die voëls en diere en ander lewende 
wesens name te gee (vers 19).

Of Adam dit besef het of nie, God het geweet dat iets aan hom onvol-
ledig was. Verder het die HERE God gesê: “Dit is nie goed dat die mens 
alleen is nie. Ek sal vir hom ’n hulp maak wat by hom pas” (vers 18). 
Kom ons dink vir ’n oomblik na oor waarom dit nie goed was vir Adam 
om alleen te wees nie. Hy, van al die fisiese lewende skepping, het op sy 
eie vlak geen helper gehad nie (vers 20).

Stel u voor hoe Adam moes gevoel het toe hy gesien het dat al die diere 
hul maats gehad het. Deur sy waarnemings van die diereryk, in sy man-
likheid en vroulikheid, is hy daaraan herinner dat hy die enigste mens op 
die planeet was. Hy was ’n man met geen ooreenstemmende vrou nie.

God skep Eva

Enkellopendes bevind hulle dikwels in eensame omstandighede. Hulle 
wil vriendskappe hê en voel die isolasie van alleen wees. As gevolg van 
situasies wat baie algemeen in ons wêreld is, ervaar selfs getroude mense 
eensaamheid. God het erken dat Adam ’n probleem het en hom voorsien 
met die perfekte oplossing—’n vrou—om sy eggenoot te wees. God, die 
bron van elke perfekte geskenk (Jakobus 1:17), het presies geweet hoe om 
die vrou te vorm.

God het Adam van grond gemaak. “Adam” is verwant aan die Hebreeuse 
woord adamah, wat “grond” beteken. Maar, in plaas daarvan om weer 
grond te gebruik om Eva te maak, het God vir Adam in ’n diepe slaap laat  
val en het Hy Eva uit een van Adam se ribbes gemaak (Genesis 2:21-22). 
Die Hebreeuse woord wat “gemaak” vertaal is, is banah, meestal vertaal  
as “bou.” God het letterlik vir Eva gebou. God het baie behae daarin gehad 
om haar fisies en geestelik te vorm as die perfekte aanvulling vir Adam. 

Die Skrif beklemtoon ’n ander aspek van die eerste huweliksverhou-
ding. Omdat God vir Eva uit een van Adam se ribbes gemaak het, het 
daar ’n onmiskenbare band tussen Adam en Eva bestaan. Hierdie feit was 
ongetwyfeld belangrik vir Adam. Sy eerste opgetekende woorde aan-
gaande Eva was: “Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van 
my vlees. Sy sal mannin [Hebreeus ishah] genoem word, want sy is uit 

die man [Hebreeus ish] geneem” (vers 23). Adam herken sy skakel met 
hierdie wonderlike wese genaamd Eva. Sy was deel van hom, en hy was 
deel van haar.

Die eerste huwelik

Hierdie verhaal vertel nie wat Adam en Eva gedink het nie of hoe hulle 
gevoel het terwyl hulle mekaar leer ken het nie, maar in die volgende twee 
verse leer ons die uiteensetting van die huwelik soos deur God vasgestel. 

“Daarom sal die man sy vader en 
moeder verlaat en sy vrou aankleef. 
En hulle sal een vlees wees. En hulle 
was altwee naak, die mens en sy vrou, 
maar hulle het hul nie geskaam nie” 
(verse 24-25). Kom ons kyk na hierdie 
uiteensetting.

Verlaat jou ouers

’n Belangrike aspek van die huwelik 
is om “vader en moeder” te verlaat 
soos God opdrag gegee het, en ’n nuwe 
familie-eenheid te begin. Adam en Eva 
het nie fisiese ouers gehad om te ver-
laat nie, maar toekomstige generasies 
sal hierdie opdrag moet toepas. Om 

ouers te vereer en hulle raad te vra, is raadsaam, maar pasgetroudes moet 
onthou dat hulle nou ’n nuwe familie-eenheid is. Net omdat dinge op ’n 
spesifieke manier gedoen was in u gesin beteken nie u eggenoot sal dinge 
op dieselfde manier wil doen nie.

Twee mense moet leer om in die huwelik saam te werk en respek en 
liefde vir mekaar te toon. So ’n benadering volg die Bybelse beginsels van 
vrouens wat hul mans onderdanig is en mans wat liefdevol en eerbiedig 
teenoor hulle vrouens is (Efesiërs 5:22, 25; 1 Petrus 3:1, 7). Die stigting 
van familieriglyne en tradisies in ’n atmosfeer van liefde en respek gee 
die pasgetroude paartjie ’n basis om hul lewens op te bou.

Word saamgevoeg

’n Ander beginsel uit Genesis 2:24 is dat ’n man sy vrou moet “aan-
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’n Belangrike aspek van die huwelik is om u “vader en  
moeder, te verlaat” soos God opdrag gegee het, om ’n  
nuwe familie-eenheid te begin.
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kleef.” Ander vertalings sê hy moet “saam met haar lewe” of “saam … 
te bly.” Vandag sou ons sê dat hy met haar moet verenig. Benewens God, 
moet sy vrou sy grootste toewyding wees.

In die Bybelse teks is dit duidelik dat ’n man hierdie besonderse, hegte 
verhouding met sy vrou moet bou. In hierdie verband is die idee om aan 

verskeie metgeselle vas 
te klou, vreemd.

Al het God dit toege-
laat dat sommige mans 
in die Ou Testament met 
verskeie vroue op die-
selfde tyd getroud was, 
was dit nie van die begin 
af God se bedoeling nie. 
In die lys van die kwa-
lifikasies van biskoppe, 
of toesighouers van die 
kerk, maak 1 Timoteus 

3:2 dit duidelik dat so iemand God se instruksies moet volg en “onberis-
pelik wees, die man van een vrou.”

Hoe kan mans en vrouens met mekaar “verenig” en hulle verhoudings 
liefdevol en blywend maak? Eenvoudige aksies soos drukkies, soentjies 
en beloftes van liefde, bou en versterk die band wat God bedoel het vir 
huweliksmaats. Wanneer mans en vrouens gedurig werk aan die bou van 
hul verhouding vind hulle dit is makliker om saam te stem oor praktiese 
opsies om die geskille in hul gesin te besleg.

Sommige mense dink die liefde is ’n magiese, geheimsinnige emosie 
waar, vir geen oënskynlike rede, twee mense op mekaar verlief raak en 
dan weer nie lief vir mekaar is nie. Die waarheid is anders: Liefdevolle 
verhoudings moet gekoester word. Dit verg inspanning. Liefde is omgee 
en bedagsaamheid teenoor ’n ander persoon, nie net ’n eteriese emosie 
waaroor ons geen beheer het nie.

Ten spyte van die werk wat daaraan verbonde is om die huweliksband 
te bou en te bewaar is dit die tyd en moeite werd. Mans en vrouens wat 
hulle aan hierdie proses verbind, beskryf hul huweliksmaat dikwels as hul 

beste vriend. Dit is bloot ’n ander manier om die soort band te beskryf 
wat God vir elke huwelik begeer.

’n Huwelik wat kenmerklik hierdie goddelike band toon is tussen twee 
mense wat bereid is om te luister en te praat oor hul verskille of probleme 
in ’n gees van nederigheid. As hulle nie hul probleme op hul eie kan oplos 
nie, soek hulle raad omdat hulle hul verhouding waardeer en dit nie wil 
verloor nie.

Studies bevestig dat die mate van konflik wat in ’n verhouding gemeet 
word presies kan voorspel of ’n huwelik sal oorleef. Mense wie se huwe-
like misluk, sê dikwels dat hulle die begeerte na ’n spesiale verhouding 
met hul maat verloor het.

Sommige huweliksmaats het hierdie begeerte hernu deur God te vra 
vir ’n liefdevolle, nederige houding en om dinge te doen om liefde aan hul 
maat te betoon, selfs wanneer hulle nie lus is daarvoor nie. Baie getroude 
mense het gevind dat die gevoelens waarna hulle verlang, terugkom wan-
neer hulle dinge doen wat twee mense aanmekaar bind.

Word een vlees

Die volgende beginsel uit Genesis 2 sê dat ’n man en vrou een vlees 
moet word; dit wil sê om ’n intieme seksuele verhouding met mekaar te 
geniet (vers 24; vergelyk 1 Korintiërs 6:16).

Die stappe wat lei tot ’n liefdevolle seksuele verhouding is noodsaaklik 
vir ’n suksesvolle huwelik. Terwyl God wil hê dat diegene wat van plan is  
om te trou ’n diep en blywende vriendskap moet ontwikkel, leer Hy ons 
ook dat ons nie seks buite die huweliksband moet beoefen nie. Ongelukkig  
volg baie mense nie deesdae die instruksies van God in hierdie saak nie. 
Om “uit te gaan” met iemand beteken dikwels om by hom of haar te slaap.

In westerse samelewings is die meerderheid jong volwassenes van albei 
geslagte betrokke in seksuele omgang voor die huwelik. Hulle hang die 
verligte beskouing aan dat seks nie deel uitmaak van ’n heilige, liefdevolle 
verhouding nie, maar bloot ’n biologiese funksie is waaraan beide partye 
deelneem soos hulle wil. Baie paartjies glo dat hulle dit voor die huwelik 
moet doen om te weet of hulle “seksueel by mekaar pas,” en dink dat dit 
die kans sal verbeter vir hul huwelik om te slaag.

Studies bewys egter onteenseglik dat saamwoon en voorhuwelikse seks 
die waarskynlikheid dat die huwelik sal misluk wanneer hulle trou, eintlik  
verhoog.

God het bedoel dat seks deel moet wees van die huweliksverhouding 
en dat dit nie buite die huwelik moet plaasvind nie. Slegs in die huwe-
likstaat laat God seksuele verhoudings toe (Hebreërs 13:4; 1 Korintiërs 
6:9-10, 18; 7:2-5). Sy opdragte aan ons om ons te weerhou van enige vorm 
van seksuele aktiwiteite voor of buite die huwelik is voorsorgmaatreëls vir 
die huweliksverhouding.
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Liefdevolle verhoudings moet gekoester word. Dit verg 
inspanning. Liefde is omgee en bedagsaamheid teenoor ’n 
ander persoon, nie net ’n eteriese emosie waaroor ons geen 
beheer het nie.
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God het bedoel dat seks ’n intieme ervaring sou wees wat ’n getroude 
man en sy vrou sal saambind. In die huwelik sal die navolging van hierdie 
instruksies help om huwelike te laat oorleef en te laat floreer.

Om God se opdrag te ignoreer eis ’n prys. Soos die volgende hoofstuk 
sal wys, deur voor die huwelik betrokke te wees in hierdie intieme gedrag 
met verskeie metgeselle, verminder die vermoë by mense om ’n nabye 
blywende band na die huwelik te vorm, dramaties. Aangesien soveel mans 
en vroue deelneem aan seks voor die huwelik, is dit geen wonder dat baie 
mense dit moeilik vind om dié soort nabyheid na die huwelik op te bou en 
te handhaaf nie.

Aangesien ongeveer ’n derde van getroude mans en ’n kwart van 
getroude vrouens in die Verenigde State erken dat hulle owerspel gepleeg 
het, is dit nie verbasend dat ongeveer die helfte van Amerikaanse huwe-
like in egskeidings eindig nie. Dit is alles deel van die boosaardige en ver-
nietigende siklus wat ontstaan wanneer ons God se aanwysings rakende 
seks en die huwelik ignoreer.

Die manier om die neiging van gebroke huwelike te keer en u eie ver-
houding te beskerm is eenvoudig: Aanvaar en beoefen God se opdrag om 
seks tot die huwelik te beperk. So ’n benadering toon eer en respek vir die 
seksualiteit wat God ons gegee het.

In hierdie benadering word seks nie goedkoop gemaak of verlaag tot 
eenvoudige dierlike gedrag nie. In plaas daarvan is dit ’n eerbare daad wat 
vir die intiemste menslike verhouding gereserveer is, en aangegaan word 
met die eervolste bedoelings.

Nie skaam nie

Die laaste beginsel uit God se riglyne vir die eerste huwelik openbaar 
dat Adam en Eva naak was, maar nie skaam was vir hul naaktheid nie 
(Genesis 2:25). Aangesien hulle die enigste twee mense op die planeet 
was, was privaatheid nie ’n probleem nie. Seksualiteit was nie, en is nie, 
intrinsiek vuil of skandelik nie.

Binne die huwelik moet ’n man en vrou gemaklik met mekaar voel oor 
die ander se manlikheid of vroulikheid. Maar om te veel van ’n mens se 
liggaam te ontbloot aan ander lede van die teenoorgestelde geslag buite 
die huwelik, kan lei tot die verbreking van God se opdragte teen wellus 
en onwettige seksuele verhoudings.

Jesus het gewaarsku dat “elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, 
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het” (Matteus 5:28). Mans 
sowel as vroue moet hul gedagtes beheer en beskeie aantrek om seksuele 
prikkelling en versoeking buite die huwelik te ontmoedig.

Hierdie optrede toon ook respek vir ons seksualiteit, respek vir ander, 
en respek vir God—die outeur van hierdie instruksies. Mense wat volgens 
hierdie riglyne leef is nie preuts, of so konserwatief, dat hulle nie seks 

geniet as hulle getroud is nie.
Die berader, Pam Stenzel, skryf in haar boek Sex Has a Price Tag: 

“Verskeie jare gelede het navorsers ’n studie gedoen oor wie die beste 
seks ervaar. Gewoonlik sou ’n mens sê dat die mense wat die beste seks 
het, diegene is wat baie ervaring met verskeidenheid metgeselle gehad het,  
en wat vry voel van reëls en regulasies oor seksuele aktiwiteite—met ander 
woorde, die mense wat seks het wanneer hulle wil en met wie hulle wil.

“Raai wat? Dit is verkeerd. Volgens die studies, geniet getroude Chris-
tenvroue die beste seks. Dis reg. Kerkvroue is die mees tevrede groep 
seksueel aktiewe mense. Ek wed dat hul mans ook baie gelukkig is” 
(2003, bl. 34). Eenvoudig gestel, diegene wat God se instruksies volg, is 
die mense wat seks die meeste geniet en die beste tevredenheid ontvang!

Goddelike leierskap binne die huwelik

In Paulus se verduideliking dat die huwelik soortgelyk is aan die ver-
houding tussen Christus en die Kerk leer hy ons ook oor leierskap binne 

die verhouding tussen ’n man en 
vrou. Net soos Jesus die hoof van 
die Kerk is, moet mans die leiers 
wees binne hul huwelike: “Want 
die man is die hoof van die vrou, 
soos Christus ook Hoof is van 
die gemeente; …” (Efesiërs 5:23).

Die manier waarop Jesus die 
Kerk lei is die manier waarop 
mans hulle vrouens moet lei. 
Jesus was en is “… die Verlosser 
van die liggaam”—die Kerk (vers 
23). Hy het letterlik Sy lewe in 
liefde gegee vir die Kerk.

Met hierdie in gedagte, het Paulus mans opdrag gegee oor die manier 
waarop hulle hulle vrouens moet lei: “Manne, julle moet jul eie vroue 
liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor 
oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad 
deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, 
sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder 
gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul 
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Mans en vrouens wat hulself volledig en wedersyds aan  
mekaar onderwerp volgens die patroon wat Paulus onthul, 
vind gewoonlik geluk en vrede.
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eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het 
ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here 
die gemeente” (verse 25-29).

As ’n leier die liefde en toewyding toon wat Jesus aan die Kerk gewys 
het, is dit maklik om so iemand te volg. Ons weet dat dit die soort leier is  
wat altyd ons beste belange op die hart dra. Paulus leer mans dat hulle die  
soort leiers moet wees wat dit maklik sal maak vir hul vrouens om te volg.

Op grond van hierdie verwagting van mans, het Paulus vrouens geleer, 
“Vroue, wees aan julle eie 
mans onderdanig, soos 
aan die Here. Want die 
man is die hoof van die 
vrou, soos Christus ook 
Hoof is van die gemeente; 
en Hy is die Verlosser van 
die liggaam. Maar soos 
die gemeente aan Christus 
onderdanig is, so moet die 
vroue dit ook in alles aan 
hul eie mans wees” (verse 
22-24).

Wedersydse onderdanigheid in liefde

Deur nie die mooi konteks en liefdevolle leierskap, waarop hierdie 
instruksies gegrond is, te verstaan nie, het sommige vroue geweier om te 
sê dat hulle hul sal onderwerp aan hul mans. Soms het mans en vrouens 
ook verkeerdelik gedink dat hierdie instruksies seksisties en afbrekend vir 
vroue is. Maar in die konteks van Paulus se verklaring, is hierdie opdrag 
baie respekvol teenoor beide geslagte en is dit ’n belangrike sleutel vir 
gelukkige huwelike.

Mans en vrouens wat voortdurend met mekaar baklei oor gesag en 
beheer ervaar ’n vlak van konflik en ellende wat dikwels tot egskeiding 
lei. Mans en vrouens wat hulself volledig en wedersyds aan mekaar 
onderwerp volgens die patroon wat Paulus onthul, vind gewoonlik geluk 
en vrede.

Wanneer daar ware liefde en respek in ’n huwelik is, leer die man 

en vrou baie by mekaar. Elkeen bring sterk punte in die verhouding in. 
Vroue presteer byvoorbeeld dikwels in verhoudingsverwante behoeftes. 
Mans het dikwels ’n sterk oriëntering ten opsigte van probleemoplossing.

Mans en vrouens wat vroeg in hul huwelik besef dat elkeen sterk punte 
na sekere aspekte van hul verhouding bring en bespreek hoe hulle saam 
daardie sterk punte kan gebruik tot hul wedersydse voordeel, pluk die 
meeste vrug uit Sy instruksies.

Maar paartjies wat mekaar met die skrifture “oor die kop” slaan in ’n 
poging om hul verhouding te bevoordeel, mis die punt. Sommige mans 
wat hulle vrouens mishandel en min of geen respek vir hul vrouens se 
gevoelens of bydraes het nie, sal haar beveel om haar te onderwerp, en 
sommige heethoofdige vrouens sal weer sê sy sal haar slegs onderwerp 
wanneer hul mans begin optree soos hulle moet. Die sleutel hier is dat 
elke persoon sy of haar deel moet doen.

Elkeen moet die instruksies toepas wat aan hom of haar gegee is. 
Alhoewel individue hul maats positief kan beïnvloed deur hul eensydige 
optrede, is dit beslis beter as beide die man en vrou God se instruksies 
aanvaar en daarvolgens leef in hul onderskeie rolle in die huwelik.

Soos ’n mens kan verwag, het God se instruksies vir die huwelik bewys 
om die beste manier om vrede en geluk te ervaar, te wees.

Studies toon aan dat paartjies wat nie saamwoon voor die huwelik nie, 
konflik makliker hanteer, beter kommunikeer en minder geneig is om te 
skei. Dit wys ook dat ’n meerderheid mans en vroue (60 persent) glo dat 
die seksuele verhouding meer bevredigend is binne die huweliksverband.

By oorweging van bekende statistieke (byvoorbeeld een uit elke vier 
Amerikaners sal ’n seksueel oordraagbare siekte opdoen wat voorkom-
baar is deur goddelike riglyne te respekteer), word dit duidelik dat God se 
leringe beter is as enigiets wat die mens bedink. God se manier beskerm 
ons en bied ons die grootste geleentheid vir geluk.

Die huwelik is een van God se wonderlikste geskenke aan die mens-
dom. Dit is ’n kleinood wat die moeite werd is om aan te werk, te koester 
en te onderhou. Sy instruksies is vandag nog net so geldig soos altyd. Om 
hulle te volg is om ’n eervolle, goddelike keuse te maak. Daar is geen 
skaamte in om God se instruksies te volg nie—slegs voordelige en bly-
wende belonings. In die volgende twee hoofstukke sal ons sien hoe hier-
die beginsels, binne en buite die huwelik, lyk.
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Die huwelik is een van God se wonderlikste geskenke. Dit is 
’n skat wat die moeite werd is om aan te werk. Daar is geen 
skaamte in om God se instruksies te volg nie—slegs voor- 
delige en blywende belonings.
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Die Moets en Moenies 
van Uitgaan
“Wie ’n vrou gevind het, het iets goeds gevind en ’n welgevalle 
van die HERE verkry” (Spreuke 18:22).

A
lmal weet dat uitgaan in die meeste kulture ’n voorspel tot 
die huwelik is. Maar wat baie mense nie weet nie, is dat 
die manier waarop ons uitgaan die soort huwelik wat ons 
gaan hê, beïnvloed. Die manier waarop ons optree tydens 
afsprake is ’n uitstekende aanduiding van die toewyding 

waarmee ons ’n toe-
komstige verhouding 
sal benader en ’n 
aanduiding van die 
vlak van geluk wat 
ons sal geniet.

In hierdie hoof- 
stuk gaan ons kyk na 
die goddelike manier 
om ’n man of vrou 
te vind. Ons sal die 
moderne uitgaankul-
tuur kontrasteer met 
goddelike afsprake. 

Ons sal u eerlike antwoorde gee oor die gevolge van voorhuwelikse seks 
en gewilde mites oor seks. Uiteindelik sal ons die raad van mense, wat 
hulle lewens aan die goddelike manier van uitgaan gewy het, met u deel.

God sê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie” (Genesis 2:18) en 
wie ’n vrou kry “het iets goeds gevind” (Spreuke 18:22). Dieselfde begin-
sel geld vir vroue wat liefdevolle en verantwoordelike mans vind. Die 
huwelik is goed vir ons!

Huwelike is nie net ’n basis vir geluk nie, dit bied ons langer lewens 
van beter gehalte. Dit is ook die boustene van gemeenskappe, samele-
wings en uiteindelik beskawings. ’n Samelewing is net so sterk soos sy 
huwelike en gesinne.

Die grondslag vir ’n goeie huwelik word lank voor die huweliksere-
monie gelê. Dit word vasgestel wanneer twee mense met mekaar begin 
uitgaan.

Uitgaan: Voorbereiding vir die huwelik

Soos ons groot word vra ons gereeld vir ons ouers, “Wanneer kan ek 
begin uitgaan?” Alhoewel die Bybel geen spesifieke ouderdom noem 
vir wanneer uitgaan gepas is nie, sal wyse ouers hul groeiende kinders 
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Die manier waarop ons optree tydens afsprake is ’n uit-
stekende aanduiding van die toewyding waarmee ons ’n 
toekomstige verhouding sal benader en ’n aanduiding van 
die vlak van geluk wat ons sal geniet.

Kies U Liefdesverhaal

God se mooi beeld van seksualiteit is vir ons 
om ons te weerhou van seks totdat ons 

getroud is en dan om seks te geniet met die 
persoon met wie ons getroud is (1 Korintiërs 
6:18; Eksodus 20:14). Seks is deur God ont-
werp om ’n spesiale genotsverband te wees 
wat tussen ’n man en vrou gedeel word. Deur 
God se opdrag te volg, sal hierdie daad mans 
en vrouens help om nader aan mekaar te groei 
in ’n intieme band; dit sal hulle toelaat om die 
mees vervullende seks moontlik te hê en hulle 
help om die moontlike ontbinding van hulle 
huwelik deur egskeiding, te vermy.

Dit is ’n pragtige liefdesverhaal vir twee 
mense om as maagde groot te word—nie 
deel te neem aan enige vorm van seksuele 
bevrediging nie—en dan op hul huweliksnag 
hul liggame vir mekaar aan te bied en te sê: 
“Ek het jou so lief gehad dat ek myself vir jou en 
jou alleen gespaar het. Ek het jou gerespekteer 
voordat ek jou ooit ontmoet het. Ek het God en 
Sy opdragte gerespekteer. Nou is ek gereed om 
myself heeltemal en uitsluitlik vir jou te gee.”

Dit is ware liefde! Dit is die mooiste liefdes-
verhaal van almal! En dit is die soort begin wat 
’n paartjie help om vir altyd gelukkig te bly in 
’n vreugdevolle huwelik in plaas daarvan om te 
eindig in ’n hartverskeurende egskeiding, soos 
soveel mense vandag doen.

Maar hoe gereeld vertel moderne liedjies en 
films ons hierdie verhaal van seksualiteit?

Nie gereeld nie, indien ooit. In plaas daar-
van word seks vandag goedkoop gemaak en 
verlaag tot ’n toevallige daad vir mense om 
voor die huwelik te ervaar—en selfs tydens 
die huwelik—met wie hulle ook al wil. Dit word 
aanvaar dat om die lewe ten volle te geniet, ’n 
mens seks kan hê met enigiemand wat u op die 
oomblik van hou.

Die moderne “liefdesverhaal” van onbe-
heersde seksuele aktiwiteite laat mense op 
hul huweliksnag sê: “Ek het soveel verskillende 
mense liefgehad voordat ek jou ontmoet het 
dat ek weet ons kan seks hê sonder enige 
probleem. In elk geval, ons het dit al gedoen. So 
vanaand is nie regtig so spesiaal nie. En het ek 
onthou om vir jou te sê? Ek het ’n paar seksueel 
oordraagbare siektes wat ek met jou sal deel. 
Party van hulle is pynlik en ongeneesbaar. Hulle 
sal lewenslank by ons wees. Maar Liefie, ek het 
jou regtig lief. Ten minste op die oomblik dink 
ek so, en ek is bereid om by jou te bly totdat ek 
iemand beter ontmoet.”

Watter liefdesverhaal sou u eerder ervaar? U 
is nie hulpeloos nie. U mag kies. Die moderne 
benadering van so baie is minagting teenoor 
ander, minagting teenoor hulself, minagting 
teenoor seks en minagting teenoor God. Met 
al hierdie minagting rondom seks, is dit geen 
wonder dat mense seksueel oordraagbare siek-
tes kry, onbeplande swangerskappe het en 
huwelike wat vinnig misluk, nie.
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goeie Bybelse beginsels leer wat hulle sal help om God se standaarde van 
gedrag te volg.

Ouers moet bepaal wanneer hulle kinders gereed is om uit te gaan, ge- 
baseer op hul volwassenheid en gereedheid om verantwoordelikheid vir 
hul dade te aanvaar.

Voordat ouers toestemming vir hulle kind gee om uit te gaan, moet 
hulle hul onderrig gee en aanmoedig om Bybelse standaarde te volg eer-
der as om hulle vrylik toe te laat om te doen wat spontaan is.

As ons eers met mekaar begin uitgaan, moet dit vir die doel van sosi-
ale ontwikkeling wees—dit wil sê, leer oor die teenoorgestelde geslag en 
die vele verskille in menslike persoonlikheid, waardes en temperament. 
Wanneer ons ons studies voltooi het en ’n gevestigde loopbaan het, is ons 
gereed om meer ernstig uit te gaan met die oog op die huwelik.

Selfs uitgaan met die oog op die huwelik begin gewoonlik op ’n sosi-
ale basis deur ’n ander persoon te leer ken. Dit kan dan voortgaan na die 
volgende vlak as albei individue gereed en gewillig is. Kom ons begin met 
jong mense wat gereed is om sosiaal te begin uitgaan.

Deur jong mense te leer wat God se standaarde is voordat hulle toege-
laat word om uit te gaan, mag vreeslik outyds en preuts klink. Maar kyk 
daarna vanuit hierdie perspektief: die meeste regerings laat mense nie toe 
om motors te bestuur totdat hulle bewys het dat hulle die kennis en die 
vermoë het om dit op ’n veilige manier te doen nie. Geen verantwoorde-
like ouer sou sy of haar adolessente kind in ’n motor sit in die middel van 
’n besige snelweg, sonder dat hy die kind geleer het hoe om te bestuur nie.

Uitgaan in ons wêreld is ook nie sonder gevare nie. Sonder behoorlike 

onderrig word te veel jeugdiges promisku, doen hulle seksueel oordraag-
bare siektes op, ervaar hulle ongewenste swangerskappe en kies hulle ver-
keerde paaie wat op die oog af aangenaam lyk, maar tot eindelose elende 
lei (Spreuke 14:12; 16:25). Jeugdiges moet vroeg geleer word waarom, en 
hoe, Bybelse waardes hulle teen sulke lyding kan beskerm.

Sonder hierdie onderrig maak baie 
jongmense foute en belemmer hulle 
hul potensiaal om ’n gelukkige huwe-
lik te hê. Liefdevolle ouers sal nooit 
hul kinders ellende toewens nie, maar 
deur hulle onkundig te laat is die pad 
na hartseer. ’n Deeglike begrip van 
God se standaarde vir uitgaan en 
die huwelik is een van die grootste 
seëninge wat kinders van hulle ouers 
kan ontvang.

Sommige mense is egter al verby 
daardie punt, het alreeds volwas-
senheid bereik, en is getroud en 
geskei. Deur jongmense te onderrig 
in behoorlike gedrag vir uitgaan, is 

natuurlik ideaal. Maar wat van volwassenes? Verander die beginsels? 
Omdat volwassenes ouer is, gee dit hulle vrye teuels vir meer vryhede as 
wat adolessente het? Is alle dinge van pas vir instemmende volwassenes?

Die Bybel leer dat God se standaarde geld vir mense van alle ouder-
domme. Hy het nie twee stelle riglyne, een vir volwassenes en een vir 
jeugdiges, nie. Die nakoming van die Bybel se wette is belangrik, ongeag 
die ouderdom, en die verbreking van God se wette is rampspoedig vir 
mense van alle ouderdomme.

Moderne standaarde vir afsprake

Om die verskil tussen God se manier en die wêreld s’n te verstaan, 
kom ons kyk na die uitgaangewoontes wat algemeen in Westerse lande 
voorkom.

Baie mense aanvaar dat wanneer mense uitgaan, seksuele omgang die 
toepaslike demonstrasie van toegeneentheid is en ’n manier om te bepaal 
of hulle verenigbaar is. Hulle glo dat seks bloot ’n natuurlike uitdrukking 
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Populêre Seksuele Mites

Gegewe al die verwarring deesdae wat seks 
betref, is dit belangrik om sommige van die  

algemeenste, maar verkeerde idees oor hierdie 
onderwerp te verstaan. Hier is enkele heden-
daagse mites:

• “Mens kan nie help om verlief te raak 
nie.” Ons kan aanvanklik aangetrokke voel 
tot iemand met die eerste ontmoeting maar 
ware Bybelse liefde groei mettertyd. Dit is  
nie selfsugtig nie en is gebaseer op respek  
en bewondering vir ’n ander persoon se  
karakter en goddelike eienskappe (1 Korintiërs 
13:4-8).

• “Mens moet aan seks deelneem.” 
Niemand is ooit dood omdat hy nie seks gehad 
het nie. Om te wag vir seksuele ontwaking 

op die regte tyd (in die huwelik) is belangrik 
(Hooglied 3:5).

• As jy al seks gehad het, is jou lewe 
verwoes.” God bied ons altyd die geleentheid 
om berou te hê, om te erken dat ons gesondig 
het en om dan ordentlik te leef. Die raad wat 
onder hierdie omstandighede gegee word is 
dieselfde wat Jesus gegee het aan die vrou 
wat betrokke was in owerspel: “Gaan heen en 
sondig nie meer nie” (Johannes 8:11).

• “Almal doen dit.” Volgens liedjies en 
rolprente sou ’n mens dink dit is waar. Maar 
dit is nie. Selfs in die Verenigde State is daar 
deesdae meer jongmense wat die hoërskool 
verlaat wat nie seks gehad het nie, as die wat 
het. En die getal van die onthouers neem toe.

Omdat volwassenes ouer is, gee dit hulle vrye teuels vir meer 
vryhede as wat adolessente het? Is alle dinge van pas vir 
instemmende volwassenes?
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is van liefde tussen twee mense en daarom die normale ding is om te 
doen wanneer individue “saam is” of in ’n eksklusiewe verhouding saam-
leef. As die paartjie se paaie skei en hulle begin met ander uitgaan, sal die 
algemene aanname wees dat hulle dan vry is om seksuele verhoudings te 
hê met hul nuwe genote.

Hierdie praktyk van seriële monogamie—om slegs seksueel aktief te 
wees met een persoon op ’n slag—word algemeen beskou as ’n geskikte 
manier om ’n toekomstige eggenoot te vind. 

In die Verenigde State, teen die middel van die 1990’s, het ongeveer 
twee derdes van die getroude vrouens in hul twintigs saam met hul 
eggenote gewoon voor hulle getroud was (Robert Moeller, “America’s 
Morality Report Card,” Christian Reader, November-Desember 1995, bl. 
97-100). Hierdie twyfelagtige praktyk word deur te veel jong volwassenes 
in die westerse wêreld gevolg. Ongelukkig weet die meeste nie watter 
prys hulle vir sulke optrede sal betaal nie.

Emosionele lyding is een van die eerste nadele van reeks-monogamie. 
Die seksuele daad skep ’n emosionele band tussen ’n man en vrou. As ’n 
paartjie se verhouding eindig nadat hulle ’n seksuele verhouding gehad 
het, is daar onvermydelike pyn as gevolg van die verbreking van hierdie 
verhouding. Om die pyn te verlig, begin die jong man en vrou gewoon- 
lik vinnig ’n soortgelyke verhouding met ’n nuwe maat—en herhaal die-
selfde fout.

Wanneer mense van die een seksuele verhouding na die ander beweeg, 
moet hulle nie net die pyn van hierdie gebroke verhoudings hanteer nie, 
maar die gewoonte van korttermyn seksuele verhoudings word gevestig—
’n denkwyse wat dikwels na die huwelik oorgedra word. Geen wonder dat 
diegene wat seks het voor die huwelik meer egskeidings ervaar as diegene 
wat dit nie doen nie.

Natuurlik sê die meeste van diegene wat seks het voor die huwelik, 
dat hulle bedmaats voor die tyd moet beken as hulle seksueel oordraag-
bare siektes het sodat toepaslike beskerming gebruik kan word. Deur die 
gebruik van voorbehoedmiddels om siektes en ongewenste swangerskappe 
te vermy (iets wat nie altyd werk nie) glo paartjies dat hulle “veilige seks” 
beoefen. Hierdie praktyke word so algemeen aanvaar dat baie opvoedkun-
dige instellings vanaf middelbare skool tot universiteitsvlak gratis voorbe-
hoedmiddels vir studente aanbied, sonder om vrae te vra.

Alhoewel hierdie benadering dalk logies skyn te wees, voldoen dit nie 
aan God se standaarde nie—wat altyd veilig is as dit beoefen word. Inder-
waarheid werk hierdie sogenaamde “veilige seks” praktyke glad nie baie 
goed nie.

Alhoewel jong mense baie onderrig ontvang oor seks, lei hierdie op- 
voeding nie tot “veilige seks” nie. In plaas daarvan, doen baie jongmense 
seksueel oordraagbare siektes op, sommige vir die res van hulle lewens. 

Die epidemie is so erg dat een uit elke vier seksueel aktiewe tieners in  
die Verenigde State elke jaar ’n seksueel oordraagbare siekte opdoen 
(Stenzel, bl. 67).

Betaal die prys vir passie

As ons nie die wette van God rakende seksuele aktiwiteite volg nie, 
betaal ons altyd ’n boete. Die fisiese boetes is goed gedokumenteer. 

Tans is daar meer as 25 seksueel oordraagbare siektes wat mense 
wêreldwyd opdoen en die getal groei geleidelik. Sommige seksueel oor- 
draagbare siektes word veroorsaak deur bakterieë en kan met antibiotika 
behandel word—indien dit opgespoor word. Ander, soos VIGS, word deur 
virusse veroorsaak—dit beteken daar is geen genesing vir die siekte nie.

Diegene wat ’n virale seksueel oordraagbare siekte opdoen, soos die 
menslike papilloomvirus, algemeen bekend as genitale vratte, sal dit 
lewenslank hê. Dit is die algemeenste seksueel oordraagbare siekte in 
Amerika. Meer as ’n derde van alle seksueel aktiewe ongetroude mense 
wat besmet is met die virus, weet nie dat hulle die virus het nie.

Ongelukkig neem die meeste Amerikaners nie die bedreiging van 
seksueel oordraagbare siektes ernstig op nie. Die Centers for Disease 
Control berig: “Ondanks die feit dat daar baie vordering gemaak is met 

Mans en Vrouens se Kwesbaarhede

As dit kom by versoekings om seks te hê,  
 staar mans en vroue oor die algemeen 

verskillende uitdagings in die gesig. Vir mans, 
skryf Stephen Arterburn en Fred Stoeker: 
“Ons het ’n visuele skakelaar wanneer ons die 
vroulike anatomie bekyk” (Every Man’s Battle: 
Winning the War on Sexual Temptation One 
Victory at a Time, 2000, bl. 57).

Die goddelike antwoord vir mans is om te be- 
heer wat hulle sien. Deur erkenning aan hierdie 
manlike eienskap te gee het Jesus geleer dat 
“elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, 
reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het” 
(Matteus 5:28).

Om uself teen hierdie kwesbaarheid te 
beskerm het Job gesê: “Ek het myself belowe 
dat ek nooit na ’n jong meisie sal kyk om 
haar te begeer nie” (Job 31:1, Nuwe Lewende  
Vertaling). Godvresende mans moet porno-
grafie vermy en nie met seksuele begeerte na 
vrouens kyk nie.

Shannon Ethridge skryf aan vroue: “Terwyl 

’n man se stryd begin met wat hy deur sy oë 
inneem, begin ’n vrou s’n met haar hart en 
haar gedagtes. ’n Man moet sy oë bewaak om  
seksuele integriteit te handhaaf, maar omdat 
God vroue emosioneel en geestelik gestimu-
leer laat voel, moet ons ons hart en verstand 
noukeurig bewaak, sowel as ons liggame, as 
ons God se plan vir seksuele en emosionele 
vervulling wil ervaar” (Every Woman’s Battle: 
Discovering God’s Plan for Sexual and Emotio-
nal Fulfillment, 2003, bl. 13). 

Voorts sê Ethridge dat hierdie verskille 
verduidelik “waarom daar gesê word dat 
mans liefde gee om seks te hê en vroue gee 
seks om liefde te kry” Spreuke 4:23, Nuwe  
Lewende Vertaling, sê: “Bo alles, wees versig-
tig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, 
bepaal alles wat jy doen.” Godvrugtige vroue 
moet hulle daarvan weerhou om hulle harte 
weg te gee totdat dit gepas is sodat hulle dit in 
die huwelik kan doen.
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die voorkoming van seksueel oordraagbare siektes gedurende die afge-
lope vier dekades, het die Verenigde State die hoogste getalle vir seksueel 
oordraagbare siektes in die geïndustrialiseerde wêreld. Die koers van 
seksueel oordraagbare siektes in die VSA is 50-100 keer hoër as in ander 
nywerheidslande, selfs al is die getalle van gonorree en sifilis onlangs tot 
historiese laagtepunte gebring.

“In die Verenigde State alleen word daar na raming 15,3 miljoen nuwe 
gevalle van seksueel oordraagbare siektes elke jaar aangemeld. Ondanks 
die feit dat seksueel oordraagbare siektes baie wyd versprei is en jaarliks 
miljarde dollars by die gesondheidsorgkoste van die land voeg, is die 
meeste mense in die Verenigde State onbewus van die risiko en gevolge 

van almal behalwe die pro-
minentste seksueel oordraag-
bare siektes—MIV, die virus 
wat VIGS veroorsaak” (CDC 
National Prevention Infor-
mation Network).

Om mense te help om te 
verstaan hoe waarskynlik 
dit is om seksueel oordraag-
bare siektes in die VSA op 
te doen, skryf Pam Stenzel: 

“Het jy al ooit van Russiese Roulette gehoor? Dit is ’n ‘speletjie’ waar een 
koeël in ’n multikamer-rewolwer gelaai word. ’n Mens hou die rewolwer 
teen jou kop, trek die sneller en hoop om te lewe.

“Vergelyk Russiese Roulette met ’n ses-patroon rewolwer, met seks. Dit 
is meer waarskynlik dat u seksueel oordraagbare siektes sal opdoen deur 
seksuele kontak as wat u uself met die rewolwer doodskiet. As iemand vir 
u sê: ‘Haai, wil jy saam met ons ’n rondte Russiese Roulette speel?’ Is ek 
seker dat u sou sê, ‘Is jy mal!?’ Nie eens ’n idioot sou iets so dom doen 
nie en tog beoefen tieners steeds seks en dink dat as hulle swangerskap en 
VIGS kan vermy, alles reg is” (Stenzel, bl. 68).

Slegte besluite is nie beperk tot tieners nie

Dit is natuurlik nie net tieners wat besig is om dom besluite te neem 
nie. Volwassenes doen dit ook. Alhoewel sommige wat seks buite die 

huwelik het wel gelukkig is dat hulle nie ’n seksueel oordraagbare siekte-
toestand opdoen nie, kan hierdie mense steeds die emosionele pyn daar-
van ervaar. Mense wat voorhuwelikse of buite-egtelike seks gehad het 
erken dat hulle ’n magdom ander gevolge ervaar, insluitend die kommer 
dat hulle uitgevang sal word, ’n oordraagbare seksuele siekte sal kry, of 
dat daar ’n swangerskap sal wees, en skuldgevoelens.

Benewens hierdie dinge, is daar altyd daardie eerste seksuele ervaring 
wanneer ’n mens ophou om ’n maagd te wees. Dit is baie beter om hier- 
die eerste ervaring met die persoon te hê waarmee u die res van u lewe 
sal deel. 

Die Moets en Moenies van Uitgaan

“Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite 
die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie  
liggaam” (1 Korintiërs 6:18).
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Wat as U ’n Fout Begaan Het?

Wanneer dit seks aanbetref, maak mense 
foute—beide voorhuweliks en buite-

egtelik. Mense redeneer dat nadat hulle ’n 
seksuele fout gemaak het, het hulle alreeds die 
sonde gepleeg en kan dus maar voortgaan met 
dit. Dit is verkeerde denke want omdat u aan-
hou met voorhuwelikse seks of egbreuk, sondig 
u gedurig en dit kan lei tot ’n verstompte, 
terughoudende gewete. Die Bybelse manier om 
u gewete te reinig is om berou te hê—dit wil sê 
om op te hou om God se wet te oortree.

Omdat seks genotvol is en ’n emosionele 
band deur hierdie daad tussen twee mense 
gevorm word, is dit moeilik om ’n onwet-
tige seksuele verhouding te verbreek. Hier is 
’n paar punte om in gedagte te hou as u ’n 
sondige verhouding moet beëindig, of onlangs 
beëindig het:

Berou. Om berou te hê, beteken om op te 
hou om verkeerd te doen en om ’n ander koers 
te kies. Dit sluit ook in dat ons ons sonde voor 
God bely en Hom vra om vergifnis. “As ons ons 
sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons 
die sondes te vergewe en ons van alle onge-
regtigheid te reinig” (1 Johannes 1:9). Berou is 
noodsaaklik om vergewe te word.

Wees moedig om te doen wat reg is. 
God respekteer mense met moed wat doen 
wat Hy sê, en Hy belowe ons krag as ons dit 
doen. Psalm 31:25 sê: Wees sterk, en laat julle 
hart sterk wees, almal wat op die HERE wag!” 
Vra God vir die moed wat u nodig het as u wil 
ophou om verkeerd te doen. Streef daarna om 

te doen wat reg is en vra vir God se hulp op 
dieselfde tyd omdat, “En wat ons ook al bid, 
ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie 
bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom” 
(1 Johannes 3:22).

Aanvaar God se vergifnis. Wanneer ons 
ons sondes bely, verwyder God nie net ons 
sonde volkome nie, Hy dink ook nie meer daar-
aan dat ons gesondig het nie (Psalm 103:12; 
Hebreërs 8:12). Gevolge kan bly (verlies aan 
maagdelikheid, ’n seksuele oordraagbare 
siekte of ’n tydelike gebroke hart), maar God 
vergewe ons volkome wanneer ons ons bekeer. 
Glo God—nie u onstabiele emosies nie!

“Sondig nie meer nie.” Dit is wat  
Christus gesê het vir ’n man sowel as ’n vrou 
wat gesondig het (Johannes 5:14; 8:11). Om 
die opdrag te volg, moet u miskien gewoon- 
tes, en in sommige gevalle selfs vriende, ver-
ander. Deur verantwoording aan God te doen 
deur daaglikse gebed en Bybelstudie sowel 
as die eredienste elke Sabbat by te woon, 
is uitstekende maniere om die opdrag van  
Christus na te kom. Deur God se Woord ge- 
reeld te hoor by die Sabbatdienste verdiep u 
geloof (Romeine 10:17).

Alhoewel dit altyd moeilik is om op te hou 
met sondige gedrag weens die tydelike plesier 
wat daaraan gekoppel word (Hebreërs 11:25), 
is dit die moeite werd. Onthou God se belofte  
in Spreuke 11:18, Nuwe Lewende Vertaling: 
“Die regverdige sal ’n beloning kry wat vir 
altyd hou.”
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Die Hantering van Daardie  
Netelige Situasies

Om u te help om godvrugtige standaarde aan 
te beoefen, oorweeg die volgende advies wat 

deur ’n paneel van jong Christene, tussen die 
ouderdom van 20 en 30, gegee is. Sommige 
is getroud en sommige is nie. Terwyl die name 
verander is om die persone se privaatheid te 
beskerm is die opmerkings eg.

Moet u hande vashou?
Bill (28) wat met Sue getroud is, het gesê dat 

hy nie ’n reël oor die hou van hande gehad het 
voordat hy getroud was nie, maar het besef dat 
“die eerste opwindende fisiese aanraking wan-
neer ’n mens jonk is, die deur kan oopmaak vir 
voortydige intimiteit en groot lewensfoute.”

Hy het opgemerk: “As ek dit alles weer kon 
doen sou ek my daarvan weerhou het om hande 
te hou totdat ons verloof geraak het (en dan 
seker gemaak het die verlowing was kort genoeg 
om moontlike probleme te verminder). Individu-
ele verdraagsaamheid om hande vas te hou of 
ander aanraking kan wissel, so daar is geen reël 
nie. Maar dit sou beter gewees het as ek eerder 
meer konserwatief op hierdie gebied was.”

Kate (28), wat met Luke getroud is, het ge- 
skryf: “Ons het eers amper ’n jaar nadat ons 
begin uitgaan het, hande gehou. Ons het ’n jaar 
of meer nadat ons mekaar as vriende geken het 
begin uitgaan met die verstandhouding dat ons 
potensieel belangstel in die huwelik, en wou tyd 
saam spandeer om uit te vind.

“Een ding wat ons albei geleer het, was dat 
in die aanloop tot die huwelik met ’n persoon, 
enigiets die potensiaal het om fisies opwindend 
te wees. Te midde van die opgewondenheid 
moet u u gedagtes vasvang en besluite maak 
om emosionele nabyheid en klein hoeveelhede 
fisiese kontak te geniet, gebaseer daarop of die 
verhouding diep en solied genoeg is om voordeel 
te trek uit hierdie toegevoegde dimensies, en of 
dit slegs sal dien as bedekking van ’n gebrek aan 
regte kommunikasie. Vir my en Luke was dit ’n 
positiewe ding om hande vas te hou omdat dit 
’n fisiese uitdrukking was van die gevoelens en 
idees wat ons alreeds verwoord het.”

Wat van drukkies?
Sodra u goeie vriende met iemand geword 

het, is dit asof drukkies deel word van die manier 
waarop baie mense afskeid neem voor ’n lang 
tussenposes uitmekaar, of mekaar groet as hulle 
weer herenig. Terwyl die meerderheid van hier-
die paneel gevoel het dat hierdie soort van kort 
drukkies gepas was, het hulle wel enkele waar- 
skuwings gerig oor gereelde en lang omhelsings 
met die teenoorgestelde geslag.

Sarah het gesê: “Ek dink die saak is, hoe lan-
ger twee mense van die teenoorgestelde geslag 
omhels, hoe meer is hulle geneig om te soen. So 
as daardie soort ding u gedagtes beïnvloed, waar 
u hierdie persoon gedruk het en skielik moet u 
hulle net soen, uhm! Dan moet u weer dink aan 
u optrede, want die goddelike manier is om ‘weg 
te vlug van onsedelikheid af’ nie om te kyk hoe 
naby u daaraan kan kom nie!”

Bill stem saam met Sarah en sê: “Drukkies 
tussen twee mense wat weet hulle is aange-
trokke tot mekaar moet kort wees. Drukkies 
behels selfs meer fisiese kontak en kan misbruik 
word as u nie versigtig is nie, of u het ’n swak-
heid in die area.”

En soen?
Soen is volgens ons paneel beslis meer intiem 

as om hande vas te hou of mekaar te druk en 
moet vermy word voor die verlowing. Nadat u 
verloof is, is ’n kort soen gepas.

Soos Sarah dit stel: “Ek weet dat dit moeilik is 
om weerstand te bied om iemand te soen, veral 
as hulle baie beteken vir u, of baie aantreklik is. 
Maar u moet onthou as God nie hierdie persoon 
vir u gekies het nie, dan is u lippe op ’n ander 
persoon se maat. As u getroud was en iemand 
het u vrou of man gesoen, sal u redelik kwaad 
wees!”

“’n Mens kan redeneer dat om hande vas 
te hou en mekaar drukkies te gee op ’n meer 
gemaklike en “onskadelike’ manier gedeel kan 
word, sê Bill. “Maar mond-tot-mond soen is 
eintlik een van die begin stadiums van seksuele 

intimiteit en is ’n maklike manier om vinniger na 
seksuele kontak te vorder. Jong, enkellopendes 
moet mond-tot-mond soen ten alle koste vermy 
behalwe miskien net voor die huwelik (selfs dan 
moet hulle versigtig wees om wellustige gedrag 
te vermy).”

Kate het verduidelik hoe hulle die eerste keer 
gesoen het, en het gesê: “Ek het Luke vertel 
wat ’n soen vir my beteken toe ons nader aan 
mekaar begin raak het. Hy het daardie begrip 
geëer en het nooit voordeel getrek uit ’n kwes-
bare oomblik nie. Ek het hom diep gerespek- 
teer daarvoor en doen dit nog steeds, selfs al 
wou ek soms hê dat hy my moet soen. Vir my 
het ’n soen beteken: ‘Ek is lief vir jou. Ek wil jou 
man wees’.”

Sy het onthou: “Toe ek klein was het ek my 
ma gevra of dit reg was om te soen voordat jy 
getroud is. Sy het gesê dat dit was, solank julle 
albei verstaan wat die soen beteken. Toe ek 
daaraan dink, het ek begin voel dat ek nie die 
herinnering aan iemand se soen wil hê behalwe 
my man s’n, en vir my was ’n soen ’n seël van 
liefde en besit. Hande hou is ook in ’n mate 
so—dit impliseer eksklusiwiteit en ’n mate van 
wedersydse eienaarskap.

“Vir my impliseer ’n soen op die lippe tussen 
’n man en ’n vrou seksuele eiendomsreg op ’n 
manier wat mooi en kragtig is.”

Meer?
Fisiese kontak wat meer intiem is as hierbo, 

word dikwels as liefkosing beskryf. Volgens ons 
paneel, het hierdie kategorie van gedrag die 
veilige grense wat Christene moet onderhou, 
duidelik oorskry.

Wat liefkosing voor die huwelik betref, skryf 
Kate: “Met uitsonderings van net sy hande op 
my hare of gesig en andersom, het ons nie 
verder gegaan nie. Ek dink dat die versoekings 
nie billik sou gewees het vir enige van ons twee 
nie. Ons het ook vooraf besluit ons wou nie 
skuldig voel oor iets wat ons met of aan mekaar 
op hierdie gebied gedoen het nie, so ons het 
onsself weerhou.”

Samevattende advies
In ’n opsomming van haar gedagtes het 

Sarah gesê: “Die besluit om heeltemal rein te bly 

voor die huwelik is moeilik as gevolg van al ons 
gevoelens, maar probeer om dit in ’n groter sin te 
sien. Wil u skuldig wees aan die verontreiniging 
van iemand anders se spesiale persoon? Wil u 
skuldig voel as u besoedel is? Wil u hê dat u 
maat deur seks naby aan baie ander was voor 
u? Die Goue Reël is ‘doen aan ander soos jy wil 
hê hulle moet aan jou doen.’ As jy dit doen sal 
jy nie net gelukkiger wees nie, maar God sal jou 
ook seën!”

Soms is dit die uitdagendste om godvrugtig 
te wees wanneer u die persoon ontmoet wat u 
beplan om mee te trou. Volgens Cheryl: “Toe 
ek die persoon gevind het wat ek gevoel het ek 
eendag mee kan trou, was dit toe dat ek baie 
versigtig moes wees. Klein dingetjies kan baie 
vinnig groot dinge word. Gemaksones word vin-
nig bereik en uitgebrei wanneer u by iemand is 
wat u liefhet en vertrou. My beste raad is om nie 
eksklusief uit te gaan totdat u daardie persoon 
gevind het nie. Groep afsprake met vertroude 
vriende kan ’n baie lekker en prettige manier 
wees om iemand te leer ken waarin u belangstel, 
maar met minder druk of versoeking.”

Voorts het sy gesê: “As u alleen met iemand 
uitgaan, help dit regtig om versigtig te wees om 
uself nie in ’n situasie te plaas waar u alleen  
en ongesiens vir ’n lang ruk is nie. As u by beligte 
omgewings bly, hoef u nie redes aan te voer 
waarom u ongemaklik is as u vasgestelde perke 
nie pas by syne nie.”

As afsluitingsadvies aan enkelinge oor ver-
houdings en uitgaan het Bill gesê: “Moenie uself 
toelaat om alleen, of ten minste alleen te wees 
in situasies waar seksuele kontak moontlik is en 
die privaatheid wat nodig is om daarin betrokke 
te raak, bestaan. Die versoeking is miskien 
te groot. Dink aan fisieke kontak op dieselfde 
manier as wat u aan maagdelikheid dink. Sodra 
die lyn oorgesteek is, of hulle hande vasgehou 
het, gesoen het of saam geslaap het, kan u nie 
teruggaan nie. U kan nie iets omkeer wat reeds 
gedoen is nie.” (U kan natuurlik ophou om dit te 
doen as u alreeds sover gegaan het, maar dit is 
altyd moeiliker om terug te draai van sulke dinge 
sodra u begin het.)

Kate het dit so gestel: “Fisiese kontak is 
kragtig. God het dit so gemaak. Gebruik dit met 
respek soos Hy bedoel het.”
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’n Mens se maagdelikheid kan net een keer weggegee word. Sodra dit 
gegee is, kan dit nie teruggevat word nie, Na die huwelik, met alle seksu-
ele aktiwiteite tot ’n persoon se eggenoot beperk, help dit ook ’n man en 
vrou om mekaar te koester. Seks buite die huweliksverhouding vernietig, 
of is skadelik, vir die verhouding.

Hierdie gevolge is die moderne vervulling van die Skrif wat sê: “Vlug 
vir die hoerery. Enige sonde wat ’n mens doen, is buite die liggaam; maar 
wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam” (1 Korintiërs 6:18). 

Wat mense blykbaar vergeet is dat niemand nodig het om hierdie 
gevolge te ervaar nie! Die manier waarop mense absoluut gewaarborg kan 
word om nie ’n seksueel oordraagbare siekte op te doen of emosionele 
angs as huweliksmaats te ly nie, is om alle seks voor die huwelik te vermy 
en sodra hulle getroud is net seks met mekaar te hê—niemand anders nie. 
Hierdie formule werk perfek—elke keer!

Die geskiedenis herhaal homself

Historiese aantekeninge uit die antieke stad Korinte onthul dat in die 
hart van die Romeinse Ryk, die mees tegnologies gevorderde beskawing 
van sy tyd, die seksuele waardes van die eerste eeu soortgelyk was aan 
die moderne konsepte van uitgaan vandag. Standaarde het amper nie be- 
staan nie en seksuele verhoudings met tempelprostitute was nie as skan- 
dalig beskou nie, maar as ’n geskikte vorm van aanbidding.

Deur die apostel Paulus het God die Korintiërs ’n baie beter manier 
geleer. Nadat hy gesê het dat seksuele onsedelikheid ’n sonde teen ons eie 
liggame is, het Paulus gesê: “Of 
weet julle nie dat julle liggaam 
’n tempel is van die Heilige 
Gees … en dat julle nie aan 
julself behoort nie? Want julle 
is duur gekoop. Verheerlik God 
dan in julle liggaam en in julle 
gees wat aan God behoort” (1 
Korintiërs 6:19-20).

Hoe kan Paulus dit waag 
om ander se privaat gedrag aan 
te spreek? Hy was vrymoedig 
omdat hy verstaan het dat God 
slegs seksuele verhoudings binne 
die huweliksverhouding goed-
keur (Genesis 2:24; Hebreërs 
13:4). Seksuele verhoudings in 
enige ander situasie was, en is, 
onsedelik.

In sy skrywe aan kerklidmate in Tessalonika het Paulus verhoudings 
tussen lede van die teenoorgestelde geslag nog meer direk aangespreek. 
Hy het by sy broeders aangedring om te leef op die manier wat vir God 
welgevallig is (1 Tessalonisense 4:1). Hy het geskryf: “Want dit is die wil 
van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; 
dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en 
eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken 
nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel 
nie omdat die Here ’n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle 

ook vantevore gesê 
en betuig het. Want 
God het ons nie tot 
onreinheid geroep 
nie, maar tot heilig-
making. Daarom, hy 
wat dit verwerp, ver-
werp nie ’n mens nie, 
maar God wat ook sy 
Heilige Gees aan ons 
gegee het” (verse 3-8).

Die gebruik en 
praktyk van uitgaan—

wat lei tot die huwelik—moet met eer beoefen word. Dit moet nie verlaag 
word na ’n verskoning vir seksuele bevrediging nie. God verwag dat ons 
die huwelik sal aangaan as maagde. Hierdie benadering toon respek vir 
ons God, ons liggame, ons toekomstige eggenoot en die goddelike instel-
ling van die huwelik.

God se manier om ’n huwelik te laat werk, is die beste. Sosioloë het 
gevind dat God se standaard vir uitgaan die een is wat standhoudende 
huwelike produseer. 

Volgens die Journal of Marriage and the Family: “Na die ontleding 
van saamwoon en huwelikspatrone van ongeveer 13,000 volwassenes … 
het sosioloë tot die gevolgtrekking gekom dat paartjies wat voor die huwe-
lik saamwoon, hoër vlakke van huwelikskonflik ervaar en nie so goed 
kommunikeer nie. Sulke paartjies was minder tot die huwelik verbind en 
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Op Watter Ouder-
dom Kan Ons Trou?

Die Bybel dui nie aan dat daar ’n spesifieke 
ouderdom is waarop dit skielik geskik is vir 

ons om te trou nie. Net soos almal volwassen-
heid bereik in hul eie tyd, sal die beste tyd vir 
die huwelik wissel tussen individue.

’n Paar belangrike dinge wat u moet oorweeg 
voor u trou, is of u opleiding voltooi is en of u 
oor werksvaardighede beskik, of ’n loopbaan 
het om ’n gesin te onderhou, en of u volwasse 
genoeg is om die verantwoordelikhede wat met 
die huwelik gepaard gaan, te kan hanteer.

Insluitende faktore soos totale volwassen-
heid, kultuur, geleerdheid en beroep, moet 
almal oorweeg word. Jong mense vandag is 
gewoonlik in die middel-20’s voordat hulle 
gereed is vir die huwelik.

Wanneer hulle tieners gereed is, het baie gesinne gevind dat 
om in ’n groep (drie of meer mense woon saam ’n aktiwiteit 
by) uit te gaan, ’n goeie manier is vir jeugdiges om hierdie 
lewensfase te betree.
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egskeidings was waarskynliker as diegene wat nie voor die huwelik saam-
gewoon het nie” (Vol. 54, 1992).

Uitgaan vir geselligheid

Hoe kan besorgde ouers die druk van onsedelike uitgaan praktyke wat 
hulle kinders aan wil deelneem, teenwerk?

Die eerste stap, soos vroeër gemeld, is om hulle te leer om godvrugtige 
beginsels van uitgaan en vriendskap te leer. Wanneer hulle tieners gereed 
is, het baie gesinne gevind dat om in ’n groep (drie of meer mense woon 
saam ’n aktiwiteit by) uit te gaan, ’n goeie manier is vir jeugdiges om 
hierdie lewensfase te betree.

Aangesien tieners oor die algemeen nie gereed is om te trou nie—as 
gevolg van onvolwassenheid en die behoefte aan opvoedkundige en 
beroepsopleiding—kan sommige van die druk en versoekings van een- 
tot-een-afspraak vermy word deur groepsafsprake. Sosiale ontwikke-
ling en om te leer om pret te hê in die geselskap van die teenoorgestelde 
geslag in ’n veilige omgewing kan gesonde ervarings vir tieners wees.

Uitgaan met die oog op die huwelik

Wanneer twee volwasse mense met mekaar begin uitgaan met die oog 
op ’n huwelik, moet hulle baie dinge oorweeg. Watter waardes het die 
ander persoon? Glo hy in God? Gehoorsaam sy God? Wat is hierdie per-
soon se agtergrond, persoonlike standaarde en waardes? Wat is sy voor-
keure, afkeure, karakter en persoonlikheid? Sal hierdie persoon ’n maat 
wees wat pas? Kan ek haar liefhê en respekteer?

In moderne afsprake word daar selde gedink aan ’n potensiële lewens-
maat—behalwe of die twee hul seksuele aktiwiteite geniet. Dog wanneer 
twee mense hulle van die emosioneel gelaaide arena van ’n seksuele ver-
houding weerhou soos God dit voorskryf, kan hulle die waardes en eien- 
skappe van ’n potensiële maat baie meer rasioneel oorweeg.

Dit is veral ’n belangrike oorweging om ’n maat met soortgelyke gods-
dienstige waardes te vind. Die antieke volk Israel het herhaaldelik sy 
geestelike anker verloor toe sy burgers met mense van verskillende gods-
dienstige oortuigings en praktyke getrou het (Numeri 25:1-3; Nehemia  
13:23-26). Om binne ’n mens se geloof te trou is nog steeds net so 
belangrik.

Ideaal gesproke moet kinders twee ouers hê wat dieselfde godsdiens- 
tige beginsels glo, beoefen en leer. Wanneer kinders ouers het met verskil-
lende waardes is hulle verward. Selfs as kinders nie betrokke is nie, kan 
botsings tussen twee mededingende waardesisteme pynlik wees.

Deur bittere ervaring wens baie mense dat hulle die apostel Paulus se 
waarskuwing, toe hulle begin uitgaan het, gevolg het, “moenie in die- 
selfde juk trek saam met ongelowiges nie” (2 Korintiërs 6:14; vergelyk 
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Is Aborsie die Antwoord tot 
Ongewenste Swangerskap?

Deesdae beskou baie mense aborsie as ’n 
vrou se reg om haar liggaam te beheer—

spesifiek haar voortplantingsregte. Baie lande 
regoor die wêreld weerspieël hierdie perspek-
tief deur aborsie toe te 
laat. Tog is daar ook baie 
onenigheid oor hierdie 
kwansuis verligte praktyk.

In die Verenigde State 
het die Amerikaanse 
Hooggeregshof se besluit 
in 1973 oor Roe vs. 
Wade, groot kontroversie 
veroorsaak. Geen geskil 
sedert slawerny het die 
mense van die Verenigde 
State so verdeel nie. 

Die twee teenstellige menings oor hierdie 
kwessie is in die algemeen “pro-lewe” genoem, 
wat beteken diegene wat die regte van die 
ongeborenes ondersteun en “pro-keuse” vir 
diegene wat sê dat ’n vrou beheer oor haar eie 
liggaam het, al beteken dit om die lewe van die 
ongeborenes te beëindig.

Baie mense wat ten gunste van absorsies 
is, het aangevoer dat aborsies veilig, wettig en 
seldsaam moet wees. Tog toon statistieke dat 
dit alles behalwe seldsaam is. In die Verenigde 
State alleen word ongeveer 3,700 babas elke 
dag geaborteer, wat meer as 1,3 miljoen per 
jaar beloop en meer as 45 miljoen sedert 
die Amerikaanse Hooggeregshof se uitspraak. 
Statistiek toon ook aan dat 93 persent van 
aborsies voorkom, nie as gevolg van ernstige 
potensiële gesondheidsprobleme of verkrag-
ting of bloedskande nie (’n primêre rede wat 
“pro-keuse” advokate gee vir aborsie), maar 
as gevolg van sosiale faktore. Die kind is óf 
ongewens óf ongerieflik.

Die grootste debatteering in die vraag oor 
aborsie draai oor wanneer lewe begin. Diegene 
wat aborsie verkies, argumenteer dat lewe 
begin by geboorte of op ’n tydstip daar naby, 
wanneer die kind lewensvatbaar is. Ander wys 
daarop dat op die oomblik van bevrugting ’n 

unieke genetiese pakket tot stand kom wat 
alles daarin bevat wat die persoon sal word—
van lengte, grootte van voete en kleur van oë, 
tot intelligensie en basiese persoonlikheid.

Terwyl die Bybel nie 
die woord aborsie gebruik 
nie, is daar baie aandui-
dings dat God die onge-
bore as individue beskou. 
Hy het vir die profeet 
Jeremia gesê: “Voordat 
Ek jou in die moederskoot 
gevorm het, het Ek jou 
geken; en voordat jy uit 
die liggaam voortgekom 
het, het Ek jou geheilig; 
Ek het jou tot ’n profeet 

vir die nasies gemaak” (Jeremia 1:5). God dui 
aan dat Hy Jeremia as persoon geken en hom 
aangewys het vir die buitengewoon spesiale 
pos reeds vroeg in die swangerskap. Hierdie 
gedeelte impliseer beslis dat ongeborenes klaar 
’n persoon is en God verbied uitdruklik moord in 
die Sesde Gebod.

Job het dit ook oor ander mense gesê: “Het 
Hy wat my in die moederskoot gemaak het, 
hom nie gemaak nie? En het Een ons nie in 
die geboorte toeberei nie?” (Job 31:15). Job 
het verstaan dat God aan die werk was in 
die proses van menslike ontwikkeling in die 
baarmoeder.

God beskou die menslike lewe as baie 
waardevol en die verse hierbo dui aan dat 
Hy bevrugting as die begin van lewe beskou. 
Alhoewel Hy nie oor die moderne kwessie van 
aborsie praat in die Bybel nie, dui hierdie en 
ander gedeeltes aan dat God aborsie as sonde 
beskou.

As u meer oor die onderwerp wil lees, ver- 
soek, of kry vanaf die internet by www.ucg.org.
za, ons tydskrif Beyond Today se herdruk arti-
kels, “The Abortion Quagmire” en “America’s 
Child Sacrifice.” ’n Tiener Bybel studiegids oor  
hierdie onderwerp is aanlyn beskikbaar by  
www.ucg.org/teenstudy/abortion.htm.
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1 Korintiërs 7:39). Dit is wys om ’n maat te kies wat versoenbaar is in, 
onder andere, die godsdienstige, filosofiese en etniese dimensies. Natuur-
lik is God altyd bly om ons die wysheid te gee wat ons nodig het as ons 
daarvoor vra (Jakobus 1:5).

As twee mense die huwelik oorweeg, sal hulle ook as hulle wys is, 
voorhuwelikse berading vra. Sulke raad kan paartjies help om sterk punte, 
swakhede en verskille voor die huwelik te verstaan. Benewens ’n objek-
tiewe bespreking, kan hulle kommunikasie- en verhoudingsvaardighede 
aanleer wat hulle in die toekoms sal help.

Alhoewel die besluit om te trou persoonlik is, kan hierdie soort inlig-
ting paartjies help om wyser keuses te maak oor met wie hulle trou. Die-
gene wat kies om met die huwelik voort te gaan verkry insig deur middel 
van voorhuwelikse berading wat die basis lê vir ’n langdurige verhouding. 

Fisiese kontak voor die huwelik

Biologies het God ons geskape 
om te reageer op vel-tot-vel kon-
tak met iemand tot wie ons aan-
getrokke is. Hande vashou, druk, 
soen of ander soortgelyke kontak 
kan opwindend wees.

Maar is sulke kontak goed, 
reg en moreel? Is dit in ons beste 
belang om voor die huwelik aan 
hierdie praktyke deel te neem?

Hoe besluit ’n mens? Vir die-
gene wat die standaarde aanvaar 
het van gedrag wat deur so baie 

van vandag se gewilde kultuur onderskryf word, is dit dom vrae. In werk-
likheid is dit “nie-vrae”—wat beteken dat hulle nie gevra word nie. As 
mense glo dat dit goed is om seks te hê met enige ander persoon voor of 
buite die huwelik, beteken ’n bietjie (of baie) aanraking nie regtig iets nie. 

Dink aan die film Titanic. In hierdie film ontmoet twee jong mense, 
raak verlief en glip dan weg na ’n privaat plek om seks te hê—en ignoreer 
die ongemaklike feit dat een van hulle verloof is aan iemand anders.

Al wys die huidige statistieke van die Centers for Disease Control dat 
die meerderheid hoërskoolleerlinge in die Verenigde State nie seks het 

nie, bied baie films tonele soos hierdie die norm vir jongmense aan. Die 
manier waarop dit ontvou is lewensgetrou. Dit begin by fisieke kontak—
raak, druk en soen. En dan kom daar die seksuele omgang. Maar dit gaan 
teen wat die Bybel leer.

Soos ons alreeds gesien het in Genesis 2:24, verduidelik God hoe en 
wanneer ’n seksuele vereniging tussen ’n man en ’n vrou moet plaasvind: 
“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En 
hulle sal een vlees wees.” 

“Een vlees” beteken om seksuele omgang te hê (sien 1 Korintiërs 6:16) 
en volgens God se instruksies, vind dit plaas nadat ’n man en vrou in 
die huwelik verbind is. Om seks voor die huwelik te hê, is immoreel, en 
volgens God se Woord is ons veronderstel om “vlug dus weg van seksu-
ele losbandigheid” (1 Korintiërs 6:18, Nuwe Lewende Vertaling). “Vlug” 
beteken om weg te hardloop of te vermy. Ons is dus veronderstel om weg 
te hardloop van voorhuwelikse seks en situasies wat ons kan verlei om 
onsedelik te wees.

’n Belangrike punt om op te let in die opdrag van God, is dat onthou-
ding nie vir ewig hoef te wees nie. Ons moet eenvoudig wag totdat ons 
getroud is. Dan, sê God, is seks goed (Hebreërs 13:4). Omdat onthouding 
in sulke negatiewe terme beskryf word, verkies sommige opvoeders nou 
om die term uitstel te gebruik om die proses te beskryf van seks uitstel tot 
na die huwelik.

Hoe om te besluit

Baie van julle wat hierdie gelees het, het al besluit om te wag om seks 
te hê totdat u getroud is. Sommige het ook besluit dat hulle gaan ophou 
om seks te hê voor die huwelik. Dit is wonderlik! Dit is goeie besluite. 
Maar wat van aanraking? Mag u ’n drukkie gee, soen, hande vashou of 
meer? Alhoewel die Bybel hierdie gebiede nie spesifiek aanspreek nie, sê 
dit duidelik dat ons nie seks moet hê voor die huwelik nie (1 Korintiërs 
6:18) of selfs ’n ander persoon begeer nie (Matteus 5:28). Liefde moet 
nie wakker gemaak of opgewek word tot die regte tyd nie (Hooglied van 
Salomo 2:7).

Jare se menslike ervaring toon dat hierdie soort aanraking dikwels 
lei tot wellus en seks. Ongelukkig het baie jongmense deelgeneem aan 
hierdie vorms van liggaamlike kontak en dan hul maagdelikheid verloor 
omdat emosies hulle oordeel oorweldig het. Hulle kon nie stop nie omdat 
dit te goed gevoel het. Uiteraard word volwassenes op dieselfde manier 
aangetas deur fisiese kontak.

Hoe kan ons dus besluit wat ons gaan doen? Sommige mense het 
gevra: “Hoe ver mag ’n Christen gaan voordat jy sondig?” Die tyd om 
besluite te neem oor fisieke kontak is voordat ons in ’n moeilike situasie 
beland. Om te besluit sonder om na te dink is die resep vir te ver gaan. 
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Sommige mense het gevra: “Hoe ver kan ’n Christen gaan 
voordat jy sondig?” Die tyd om te besluit oor fisieke kontak  
is voordat ons in ’n moeilike situasie beland.
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Is Homoseksualiteit vir God  
Aanvaarbaar?

Die aanvaarding van homoseksualiteit as ’n 
geldige lewenstyl groei vinnig in die westerse 

kultuur. Tog sê God vir ons seks is slegs vir een 
verhouding gemaak—binne die huwelik, uitsluit-
lik tussen ’n man en ’n vrou. Omdat homoseksu-
ele aktiwiteite, voorhuwelikse seks en owerspel 
almal buite die huwelik plaasvind, is dit ’n oor- 
treding van God se voorskrifte. Hierdie aktiwiteite 
is alles sondig en die wat hierdie sondes pleeg, 
moet hulle bekeer.

Die Bybel veroordeel homoseksuele praktyke 
op verskillende plekke soos Genesis 19:1-25, 
Levitikus 18:22 en 20:13, en Rigters 19:1-25. 
Hierdie skrifgedeeltes verwys na homoseksuele 
dade as iets wat nie gedoen moet word nie en 
as boosheid in God se oë.

In die Nuwe Testament, word daar in Romeine 
1:24-27, 1 Korintiërs 6:9-11 en 1 Timoteus 
1:9-10 op dieselfde manier verwys na homo-

seksualiteit. Die gedeelte in Romeine sluit ’n 
spesifieke verbod op beide manlike en vroulike 
homoseksuele betrokkenheid in. Die Bybel maak 
nêrens positief of goedkeurende uitsprake oor 
homoseksualiteit nie. Die enigste twee opsies 
wat vir volwasse Christene bevestig word is die 
heteroseksuele huwelik, of onthouding. 

Die oorgrote meerderheid akademiese en 
Bybelse deskundiges is dit eens dat die Bybel 
homoseksuele aktiwiteite verbied. Byna al die 
hedendaagse vertalings van die Bybel is dit ook 
daarmee eens dat God homoseksuele praktyk 
verbied.

Teenstrydig met God se instruksies, redeneer 
sommige homoseksuele mense dat God hulle so 
gemaak het en dat Hy daarom homoseksualiteit 
moet goedkeur. Sulke redenasies is inherent 
gebrekkig om verskeie redes.

Eerstens het God ons almal met ’n vrye mo- 
rele kompas gemaak, ons kies wat ons sal dink, 
glo en doen. Ons is nie robotte wat nie in staat 
is om ons eie keuses te maak of ons eie gedrag 
te reguleer nie.

Tweedens is daar bewys dat die omgewing 
’n groot impak op die persoon se ontwikke-
lende seksualiteit het. Daarbenewens het studies 
van identiese tweelinge, waar die een tweeling 
homoseksueel is en die ander een nie, bewys  
dat homoseksualiteit nie beheer word deur gene-
tiese samestelling nie. Hierdie faktore toon dat 
homoseksuele mense gemaak, en nie gebore 
word nie.

Derdens, ongeag die faktore wat daar mag 
wees om ’n persoon vatbaar te maak aan 
homoseksualiteit, word van ons almal verwag 
om morele besluite te neem ongeag ons om- 
standighede. Wanneer ons besluit om God se 

instruksies te volg, moet ons voldoen aan al Sy 
standaarde. God laat ons nie toe om Sy reëls te 
herskryf bloot omdat ons van nature geneig is tot 
voorhuwelikse seks, egbreuk, homoseksualiteit 
of enige ander sonde nie.

En gepraat van die menslike natuur, openbaar 
die Bybel dat ons almal (ongeag ons seksuele 
oriëntasie) ’n neiging tot sonde het. Van kleins af 
dink ons daaraan en is ons natuur teen God en 
sy weë gerig (Jeremia 17:9). As gevolg daarvan 
sondig ons almal (Romeine 3:23). Die uitdaging 
vir elkeen van ons as ons op God reageer, is om 
berou te hê vir sondes—om ons lewens met Sy 
hulp te verander deur aan Sy standaarde te vol-
doen (Romeine 12:1-2). Wanneer ons ons lewens 
aan God toewy, kan ons ons lewens verander.

Dit is bemoedigend om te verstaan dat daar 
duidelike Bybelse bewyse is dat God die lewe 

van ’n persoon wat betrokke is by homoseksuele 
gedrag, kan verander. In 1 Korintiërs 6, praat 
die apostel Paulus met die mans en vrouens 
in die kerk in Korinte. Hy noem baie vorme van 
gedrag—insluitend homoseksuele dade—wat 
’n persoon kan verhoed om in God se Konink- 
ryk te wees (verse 9-10). Dan maak Paulus  
die stelling: “En dit was sommige van julle;  
maar julle het jul laat afwas, maar julle is 
geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam 
van die Here Jesus en deur die Gees van onse  
God” (vers 11).

Paulus het blykbaar voormalige homoseksu-
ele mense geken in die kerk in Korinte. Dus is  
die boodskap dat homoseksualiteit kan ver-
ander, nie nuut nie. Homoseksuele mense het 
verandering ondervind sedert die Bybel geskryf 
is. God se Woord neem die benadering aan om 
die sonde te haat, maar die sondaar lief te hê 
(vergelyk Johannes 3:16).

Wat is die verantwoordelikheid van iemand 
wat ’n Christen wil wees maar sukkel met ’n diep 
gewortelde aantrekkingskrag vir lede van sy of 
haar eie geslag? Die Skrif sê daardie persoon is 
verplig om sy seksuele begeertes op dieselfde 
manier te beheer as wat heteroseksuele enkel 
volwassenes selfbeheersing moet beoefen. Met 
ander woorde, hy of sy moet hom of haar weer-
hou van sy of haar begeertes.

Die Bybel gee die opdrag aan ons om berou 

te hê en ons sonde agter te laat. Homoseksuele 
praktyke, soos enige ander sonde, moet van 
bekeer word, en oorwin word. ’n Aktiewe homo-
seksuele persoon sou dit doen deur te erken dat 
homoseksualiteit verkeerd is en ophou om ’n 
homoseksuele leefstyl te leef of hulself te plaas 
in ’n situasie waar hy of sy versoek kan word om 
aan sulke gedrag deel te neem.

Deur te erken dat sonde in die bewussyn  
begin (Jakobus 1:13-15), moet iemand wat 
hiermee of met ander seksuele sondes suk-
kel, daarna streef om “Ons neem ook elke 

gedagte gevange om dit 
aan Christus gehoorsaam te 
maak” (2 Korintiërs 10:5, 
Nuwe Lewende Vertaling). 
So ’n individu kan ’n ware 
Christen wees, selfs al is 
hy of sy moontlik besig met 
’n lewenslange stryd om 
weerstand te bied om nie 
terugkeer na homoseksuele 
praktyke nie.

Dit is ook belangrik om 
die verskil te verstaan tus-
sen homoseksuele oriënta-
sie en homoseksuele wellus 
en gedrag. Die oriëntasie is 
nie ’n sonde nie, maar die 
wellus en gedrag is. Terwyl 
daar vandag baie mense in 

ons samelewing is wat God se opdrag hieroor 
verwerp, is baie ander met homoseksuele oriën-
tasies wie uit hierdie leefstyl kom om te leef in 
ooreenstemming met God se opdrag.

As hulpbronne vir diegene wat homoseksu-
aliteit wil oorkom en God gehoorsaam, beveel 
ons aan dat u Reparative Therapy of Male 
Homosexuality deur Dr Joseph Nicolosi lees 
en die aanlynpublikasie Breaking Free Journal 
(www.breakingfree.ucg.org), ’n publikasie gewy 
aan hulp vir Christene wat sukkel met homo-
seksualiteit, verslawings en ander disfunksionele 
gedrag.

’n Boek met die titel Love Won Out deur John 
en Anne Paulk kan ook bemoedigend wees. Dit 
is die ware verhaal van hoe, met God se hulp, 
twee mense homoseksualiteit kon verlaat en 
mekaar kon vind. 
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Wanneer ons besluit om God se instruksies te volg, moet ons 
voldoen aan al Sy standaarde. God laat ons nie toe om Sy reëls 
te herskryf bloot omdat ons van nature geneig is tot voorhuwe-
likse seks, egbreuk, homoseksualiteit of enige ander sonde nie.
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(Vir meer inligting, sien “Die Hantering van Daardie Netelige Situasies,” 
wat op bladsy 32 begin.)

Beplan seksuele geluk

As individue kies ons of ons seksueel suiwer sal lewe en of ons die 
instruksies wat tot geluk en tevredenheid lei, sal ignoreer. Deur ’n verbin-
tenis te maak aan ouers, vriende en God om seksueel suiwer te wees in 
woord, denke en daad is ’n belangrike eerste stap om ’n vervulde, volle-
dige, seksueel gelukkige lewe te hê.

Ons kan besluit dat ons nie vuil taal van enige aard sal gebruik nie—
insluitend die soort wat seks degradeer. Ons kan ook besluit dat ons nie 
films met onvanpaste seksuele inhoud kyk of na liedjies luister met seksu-
eel eksplisiete lirieke nie (omdat dit ons kan beïnvloed).

Ons kan besluit dat ons nie sal swig onder groepsdruk met diegene 
wat seks nie respekteer nie. Ons kan besluit dat ons bereid is om gespot 
te word vir ons oortuigings en dat ons nie sal swig nie. Ons kan kies om 
hoofsaaklik met vriende wat ons oortuigings deel, te kuier. En ons kan dit 
ons daaglikse gebruik maak om tot God te bid vir krag om Hom te eer 
met die manier waarop ons ons lewens leef. Al hierdie dinge sal ons help 
om die lewe in oorvloed te leef (Johannes 10:10).

Soos ons gesien het, is dit God se wens dat om met iemand uit te gaan, 
en die huwelik, eerbare ervarings van hoogstaande gehalte sal wees. Be- 
handel seks as die eerbare gawe van God om ontwaak te word slegs in  
die huwelik, en u kan die lieflike beloning van ’n gelukkige, godvrugtige 
lewe geniet.

Maak u Huwelik  
Egskeidingbestand
“In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou 
liefhê net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig” 
(Efesiërs 5:33).

O
mdat soveel huwelike—veral in die moderne westerse 
lande—in mislukking eindig, soek paartjies, wat probeer  
om goddelike lewens te leef en hul verhoudings te laat hou, 
na maniere om hul huwelike te beskerm en te bewaar.

God sê vir ons Hy “haat egskeiding” (Maleagi 2:16) en 
Hy gee vir ons spesifieke instruksies wat vrede en geluk kan voortbring. 
Ongeag of ’n mens God se instruksies vir uitgaan gevolg het, kan hierdie 

beginsels enige huwelik help.
Alhoewel die beste manier 

is om altyd al God se instruk-
sies te volg, laat God ook toe, 
en moedig Hy almal aan, om 
van die sondes van die ver-
lede weg te draai en te begin 
om Hom te gehoorsaam 
(Handelinge 2:38; 3:19). Selfs 
al het u foute gemaak ter-
wyl u uitgegaan het voor die 
huwelik, of in u huwelik, kan 
u verander as u u lewe aan 

God wy en Hom vra vir hulp om u lewe te hervorm.
(As u meer wil weet oor die doel van die menslike lewe en hoe om u 

lewe aan God te wy, vra vir ons gratis boekies, What Is Your Destiny? en 
The Road to Eternal Life.)

Alhoewel soliede, veilige verhoudings vinniger gebou word as beide 
die man en vrou God se wette aanvaar en beoefen, verwag God dat elkeen  
van ons op Hom reageer, ongeag die omstandighede van ons huwelik 
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Wanneer twee mense trougeloftes uitruil, belowe hulle 
lewenslange toewyding—’n plegtige belofte aan God.



44 Die Huwelik en die Familie: Die Verlore Dimensie  45

(Jakobus 4:17). Selfs wanneer slegs een eggenoot sy of haar lewe aan God 
en Sy standaarde wy, kan God albei vennote seën (1 Korintiërs 7:13-14). 
’n Positiewe, liefdevolle voorbeeld van gehoorsaamheid aan God deur ’n 
man of vrou kan die ander beïnvloed om God ook te wil behaag (1 Petrus 
3:1-4). Een persoon kan ’n verskil maak.

Kom ons kyk na ’n paar Bybelse beginsels wat huwelike meer genotvol 
maak—en dus langer blywend.

’n Lewenslange toewyding

Vroeg in Genesis sê God dat dit paslik is dat “die man sy vader en 
moeder verlaat en sy vrou aankleef” (Genesis 2:24). Die Hebreeuse woord 
vir “aankleef” is dabaq, wat beteken “vasheg aan, vaskleef, naby bly.”

Dabaq word in die moderne Hebreeus gebruik in die sin van ‘vasklou 
aan, vaskleef’ en gee ook die naamwoord vir ‘gom’ en ook die meer 
abstrakte idees van lojaliteit, toewyding’” (Vine’s Complete Expository 
Dictionary of Old and New Testament Words, 1985, “To Cleave, Cling”).

Wanneer ’n man en vrou die Bybelse opdrag gehoorsaam om aan me- 
kaar aan te kleef, sal hulle letterlik verenig. Om ’n seksuele verhouding 
te hê deur “een vlees” te wees, is deel van die verbintenis tot mekaar in 
die huwelik. Hierdie verbintenis sluit ook in: getrouheid, vertroue en die 
karakter om behoorlik op te tree onder druk of versoeking. Tog doen 
mense gereeld mee in seks sonder toewyding—’n teenstrydigheid met 
hierdie grondbeginsel vir suksesvolle huwelike.

Wanneer twee mense trougeloftes uitruil, belowe hulle lewenslange toe- 
wyding—’n plegtige belofte aan God. Bybelsgesproke is dit ’n verbond 
(Maleagi 2:14)—’n plegtige belofte aan God en ’n eggenoot om getrou te 
wees.

Hierdie verbintenis moet nie ligtelik opgeneem, of net gehandhaaf 
word wanneer ons so voel nie. Ons moet verstaan dat ons gevoelens ons 
kan mislei. God bepleit nie net af en toe opwellings van lojaliteit en ge- 
hoorsaamheid aan Hom wanneer dit vir ons gerieflik is nie. Net so moet 
mense wat goeie huwelike wil hê nie soek na mense wat net soms daartoe 
verbind sal wees nie.

Om getrou te bly aan ’n mens se toewyding is ’n karaktereienskap. 
Goeie verhoudings rus op langdurige, betroubare verbintenisse—selfs 
onder moeilike omstandighede. Wanneer twee mense hulle daartoe ver-
bind om God en Sy instruksies te volg binne hul huwelik, neem hulle die 
eerste stap na ’n gelukkige, blywende verhouding.

Wat is liefde?

Om lief te hê en geliefd te wees, is een van die opwindendste ervarings 
wat ons kan geniet. Skrywers en digters, oud en modern, praat van die 
krag en emosie van romantiese liefde. Tog openbaar die Bybel dat liefde, 

in die wydste begrip, ’n keuse is. Liefde is iets wat ons kies om te doen.
God sê dat mans hul vrouens moet liefhê (Efesiërs 5:25, 28; Kolossense 

3:19)—en nie net as hulle lus is daarvoor nie. Gebrek aan ’n fundamentele 
begrip het baie paartjies tragies laat aanvaar dat hulle geen beheer het oor 
hul gevoelens nie. Met die gevolgtrekking dat liefde net op ’n magiese 
wyse verskyn of verdwyn, het te veel gely en selfs verhoudings ontbind 
oor probleme wat opgelos kon word.

In ’n pragtige verklaring van die liefde wat God van ons verwag, be- 
skryf die apostel Paulus die aard en eienskappe van opregte liefde: “Die 
liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde 
praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek 
nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,  
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. 
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan 
nimmermeer; maar profesieë—hulle sal tot niet gaan; of tale—hulle sal 
ophou; of kennis—dit sal tot niet gaan” (1 Korintiërs 13:4-8).

Liefde is veel meer as ’n vae emosie of liggaamlike aantrekkingskrag 
of iets wat ons skielik tref. Om verlief te raak is nie ’n ongeluk, iets wat 
ons min beheer oor het, nie. Ware liefde, soos in die Bybel beskryf, is 
baie anders.

Die beoefening van regte liefde verg bewuste keuse en vasberaden- 
heid. Liefde besluit om vriendelikheid en geduld te toon in die aangesig 
van lyding. Dit vergeld nie kwaad met kwaad nie (Romeine 12:17;  
1 Tessalonisense 5:15). Mense wat hierdie soort liefde toon, volg die  
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Was Seks Slegs Bedoel vir  
Voortplanting?

Alhoewel kinders ’n natuurlike gevolg is van 
seksuele omgang tussen ’n man en vrou en 

word “’n erfdeel van die HERE” genoem (Psalm 
127:3), verbied die Bybel nie seksuele verhou-
dings binne die huwelik slegs vir plesier nie. Dit 
moedig inderdaad sulke dade aan.

Die idee dat seks vuil en boos is, is ’n idee 
wat in die Christendom ingekruip het van 
vroeë Katolieke leraars. Hulle kompromie met 
die voorhandliggende werklikheid dat seksuele 
aktiwiteite nodig is om kinders te hê, het die 
lering tot gevolg gehad dat seks slegs moet 
plaasvind tussen getroude pare wanneer hulle 
kinders wou hê. Tog is daar glad nie so ’n 
opdrag in die Bybel nie.

Genesis 2:24 sê: “Daarom sal die man sy 

vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. 
En hulle sal een vlees wees [Seks hê].” Spreuke 
5:15-19 moedig paartjies aan om seksuele 
plesier te geniet binne die huwelik.

Paulus sê dat mans en vrouens seksuele 
toegeneentheid teenoor mekaar moet toon—
en weerhou daaraan slegs gedurende sekere 
tye wat vir gebed en vas afgesonder word  
(1 Korintiërs 7:3-5).

Geen gedeelte in die Bybel verbied mans 
en vrouens om seks te hê vir plesier wanneer 
hulle nie probeer om swanger te raak nie. Dit 
is nie verkeerd as paartjies geboortebeperking 
gebruik om te verhinder dat hulle kinders het tot 
op die tydstip wat hulle gekies het, mits dit nie 
fisies skadelik is nie.
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voorbeeld van God “want Hy self is goedertieren oor die ondankbares  
en slegtes” (Lukas 6:35).

Leierskap gebaseer op liefde

Voluit, volledige liefde is die liefde wat God van mans verwag om aan 
hulle vrouens te bewys. Dit is die fondament van goddelike leierskap. 
Daarsonder sal mans nie behoorlik die leierskaprol kan vervul wat God 
van hulle verwag binne die huwelik nie (Efesiërs 5:23). As ’n man godde-
like liefde toon, baat sy hele gesin daarby. Sy vrou en kinders voel veilig. 
Wanneer hulle weet dat hulle vereer en geliefd is, is dit baie makliker vir 
hulle om hom as die leier van die gesin te respekteer.

’n Man moet verstaan dat, al het God hom verantwoordelikheid binne 
die gesin gegee, sy leierskapposisie  
slegs tot voordeel van die gesin gebruik 
mag word. Dit moet nooit vir selfsug-
tige redes gebruik word nie. Hierdie 
soort leierskap vloei uit die begrip dat 
die man ook onder gesag is—God se 
gesag (1 Korintiërs 11:3).

Omdat mans histories nie aan God 
se verwagtinge vir hulle voldoen het 
nie, het sommige die gevolgtrekking 
gemaak dat die leiersposisie van ’n 
man binne die gesin onderdrukkend en 
verouderd is. Die werklike probleem 
egter, is met mans wat die karakter-

trekke van godsaligheid verwaarloos of verwerp het—nie God se model 
vir gesinne nie. As ons God se instruksies aanvaar, moet ons al Sy leringe 
oor die huwelik aanvaar.

God plaas ’n geweldige verantwoordelikheid op ’n man se skouers om 
sy vrou en kinders te lei in sagmoedigheid en liefde. God gee hom geen 
mandaat om sy posisie gewelddadig of selfsugtig te gebruik nie, en ook nie 
die reg om sy gesin se welstand te verwaarloos nie. Nederigheid, die teen-
oorgestelde van trots en arrogansie, is noodsaaklik in goddelike leierskap.

In sy treffende brief aan Titus het Paulus verduidelik dat God se struk-
tuur vir gesinne ’n fundamentele Bybelse lering is: “Maar spreek jy wat 
by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, inge-
toë, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue 

moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaad-
spreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, 
sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en 
kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans 
onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie” (Titus 2:1-5).

God het mans in ’n leiersrol in die gesin aangestel, maar Hy verwag dat 
mans en vroue Bybelse liefde en respek sal beoefen (Efesiërs 5:21).

Respek: sleutel tot ’n suksesvolle huwelik

Behalwe om vir mans te verduidelik hoe hulle hul vrouens moet liefhê 
(Efesiërs 5:25-33) gee Paulus spesifieke instruksies aan vroue: “Vroue, 
wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is 
die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy 
is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus 
onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees” 
(verse 22-24).

Hierdie gedeelte leer ons dat ’n vrou se gewillige erkenning van haar 
man se leiersrol ’n belangrike bestanddeel in goddelike huwelike is. Dit 
beteken nie dat die man al die besluite moet neem nie.

Baie paartjies verdeel suksesvol huishoudelike verantwoordelikhede 
terwyl hulle saamwerk volgens hul onderskeie sterk punte en belangstel-
lings. In ’n liefdevolle huwelik moet beide huweliksmaats belangrike be- 
sluite en prioriteite bespreek. Dan, volgens die Bybel se model, as die man 
kies om die finale besluit te maak, moet alle familielede dit eer, tensy dit 
hulle dwing om ongehoorsaam aan God te wees (sien Handelinge 5:29).

Daar is natuurlik kere dat ’n man verstandig moet instem tot die voor-
keure van sy vrou en kinders. Net omdat hy die reg het om gesinsbesluite 
te neem beteken nie dit is altyd die beste dat hy dit doen nie. Baie besluite 
is ’n saak van voorkeur, en voorkeur is ’n individuele aangeleentheid. ’n 
Liefdevolle man en vader behoort sensitief te wees vir die begeertes en voor- 
keure van elke familielid solank dit nie goddelike standaarde oortree nie.

Geen man kan die suksesvolle hoof van sy huisgesin wees tensy sy 
vrou die leiersposisie wat God hom gegee het, samewerkend respekteer 
nie. Sonder haar bewuste besluit om God se opdrag te gehoorsaam, sal 
sy die leiersrol in die gesin oorneem en twis uitlok. Paulus dring daarop 
aan dat vrouens hul mans respekteer (Efesiërs 5:33). Die gesindheid—van 
mans en vrouens—is die sleutel om die Bybelse model van die huwelik ’n 
vreugdevolle, vervullende ervaring te maak.

Soos liefde, impliseer respek ook dat u ’n keuse maak. Ons kan kies 
om mense vir hul positiewe eienskappe te respekteer of om hulle te verag 
vir die eienskappe waarvan ons nie hou nie. Die beste tyd vir kritiese  
evaluering is voor die huwelik. Daarna moet mans en vrouens op weder-
sydse respek fokus. Gaan vriendelik te werk met onvolmaakthede en 
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Navorsers het gevind dat die manier waarop mense kommu-
nikeer die stand van hul verhouding weerspieël.
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prys goeie eienskappe oorvloedig. Benjamin Franklin het dit op ’n slim 
en humoristiese manier gesê: “Hou jou oë wyd oop voor die huwelik en 
daarna half toe.” 

Konflik en kommunikasie

Navorsers het gevind dat die manier waarop mense kommunikeer die 
stand van hul verhouding weerspieël. Positiewe, bemoedigende kommuni- 
kasie dui op ’n goeie verhouding, en oormatige kritiek dui op ’n swak ver-
houding. Afhangend van die omstandighede kan die drie klein woordjies, 
“Ek is jammer” net so effektief wees soos “ek is lief vir jou”—en miskien 
nog meer.

Sommige huweliksberaders meen dat paartjies moet leer om regverdig 
te baklei en nie bekommerd te wees oor die aantal argumente nie. “Kry 
dit van jou hart af en praat oor wat die probleem is,” raai hulle aan.

Alhoewel eerlikheid gesond kan wees, is daar bewys dat om te baklei 
of stry oor elke onenigheid, nie so wys is nie. ’n Studie van 691 paartjies 
het aangedui dat hoe meer egpare stry, ongeag hul styl van rusie, hoe 
waarskynliker is dit dat hulle uiteindelik sal skei (Richard Morin, “What’s 
Fair in Love and Fights?,” Washington Post Weekly, June 7, 1993, bl. 37). 
Konflikte verlaag respek en wrokke kan opbou. ’n Argument kan die 
katalisator vir ’n egskeiding word.

Hoeveel konflik kan ’n verhouding weerstaan? Een navorser se metode 
van bepaling, wat na bewering 90 persent akkuraat is in die voorspelling 
van watter huwelike sal slaag en watter sal misluk, is gebaseer op die  
persentasie van positiewe opmerkings teenoor negatiewe opmerkings  
tussen gades.

Tussen pasgetroudes, het navorsers bevind dat gades wat bymekaar bly, 
vyf of minder neerhalende opmerkings uit elke 100 oor mekaar gelewer 
het. Pasgetroudes wat later geskei het, het tien of meer neerhalende aan-
merkings uit elke 100 gemaak. (Joanni Schrof, “A Lens on Matrimony,” 
U.S. News and World Report, February 21, 1994, bl. 66-69).

Aangesien alle mans en vroue, selfs gelukkig getroudes, soms menings-
verskille het, is ’n belangrike deel van die handhawing van respek om te 
leer hoe om verskille vreedsaam op te los. Hier is ’n paar beginsels wat 
getroudes moet volg:

Praat. Maak beurte om u oortuigings en bekommernisse op ’n manier 
uit te druk sonder om u stem te verhef (Spreuke 15:1). Deur te weier om 
te praat oor moeilikhede los nie probleme op nie. Leer om u opinies op 
’n nie-veroordelende manier uit te druk. U gade is nie altyd ’n baie goeie 
gedagteleser nie. Laat hom of haar weet wat u dink, voel en van hou. 
Gebruik “ek” stellings—soos “Ek voel asof jy my nie waardeer as jy dit 
doen nie”—eerder as beskuldigings soos: “Jy sê altyd …” of “Jy sê nooit 
…” stellings.

Luister aandagtig. Wanneer u gade praat konsentreer op wat hy of sy 
sê. Baie mans en vrouens luister nie respekvol na mekaar nie, maar onder-
breek die gesprek voordat die ander een klaar is, of beplan hul reaksie 
sonder om aandag te gee aan wat gesê word.

Maak u Huwelik Egskeidingbestand

Die Verskillende Soorte Liefde 
Vermeld in die Bybel 

Die Griekse taal waarin die Nuwe Testament 
geskryf is, vertaal op verskillende maniere 

die woord “liefde.” Die eerste twee wat hier- 
onder gelys word, word in die Nuwe Testament 
aangetref. Begrip van hul betekenisse help ons 
om beter te verstaan wat God van ons verwag.

Agapao (werkwoord) is ’n spesiale woord 
wat die goddelike liefde van God tot Sy Seun, 
mense oor die algemeen en gelowiges verteen-
woordig. Dit word ook gebruik om die uiterlik 
gefokusde liefde, wat God van gelowiges ver-
wag om vir mekaar te hê, uit te beeld. Agapao 
(insluitende die naamwoord daarvan, agape) is 
“die kenmerkende woord van Christendom, en 
sedert die Gees van die openbaring dit al voor-
heen gebruik het om onbekende idees uit te 
druk, werp die ondersoek na die gebruik daar-
van, hetsy in Griekse letterkunde of in die Sep-
tuagint, maar weinig lig op die kenmerkende 
betekenis daarvan in die Nuwe Testament …”

Hierdie spesiale tipe Christelike liefde, “hetsy 
gerig tot die broeders in die gemeente of vir 
mense in die algemeen, is geen impuls van 
gevoelens nie, dit kom nie altyd saam met 
natuurlike neigings nie, en word nie slegs op 
diegene vir wie ’n mate van toegeneentheid 
ontdek word, betoon nie” (Vine’s Complete 
Expository Dictionary of Old and New Testament 
Words, “Love”).

As weerspieëling van die feit dat die mens- 
like huwelik op die goddelike verhouding tussen 
Christus en die Kerk gemodelleer is, word mans 
aangesê om hul vrouens op hierdie manier 
lief te hê met hierdie uitgaande, onselfsugtige 
liefde (Efesiërs 5:25, 31-32).

Hierdie soort liefde word miskien die beste 
uitgedruk in die verklaring van Jesus Christus 
in Johannes 15:13, “Groter liefde [agape] het 
niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy 
vriende gee.” Jesus self het hierdie soort liefde 

volkome uitgebeeld gedurende Sy hele leeftyd 
deur gedurig van Homself en Sy tyd en energie 
te gee om ander te dien, en uiteindelik Sy lewe 
op te offer as offer vir die hele mensdom. Dit 
is die soort liefde wat God wil hê elkeen van 
ons in ons lewens, en veral in ons huwelike, 
moet uitleef.

Phileo (werkwoord) beteken “vurig toege- 
neentheid en gevoel—’n soort impulsiewe 
liefde” (Nelson’s New Illustrated Bible Dictio-
nary, 1995, “Love”). Dit is die natuurlike, mens- 
like tipe liefde en toegeneentheid wat ons vir ’n 
vriend het en wat dikwels gedefinieër word as 
“broederliefde.”

In Johannes 21:15-16 het Jesus vir Petrus 
gevra of hy Hom lief het met die agapao- 
tipe liefde en Petrus antwoord dat hy die 
normale menslike phileo tipe liefde vir Hom 
het. Later, nadat hy die Heilige Gees ontvang 
het, sou Petrus in staat wees om die werklike  
agapao-tipe goddelike liefde te demonstreer 
deur ander deurgaans in sy leeftyd te dien en 
as ’n martelaar te sterf, die uiterste offer van 
sy lewe.

Eros (selfstandige naamwoord) verwys na 
seksuele, erotiese liefde of begeerte.

Ware liefde, soos in die Bybel verduidelik, 
is nie gefokus op uself en u gevoelens of 
emosies nie, maar word eerder uiterlik gefokus 
op ander—om hulle die beste te wil dien en  
te versorg. Ware liefde word pragtig beskryf in 
1 Korintiërs 13:4-8: “Die liefde is lankmoedig 
en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die 
liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, 
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie 
belang nie, word nie verbitterd nie, reken die 
kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtig-
heid nie, maar is bly saam met die waarheid. 
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra 
alles. Die liefde vergaan nimmermeer.”



50 Die Huwelik en die Familie: Die Verlore Dimensie  51

Om ons gades te help besef dat ons hulle waarlik gehoor het beveel 
sommige beraders aan dat ons hoorbaar erken wat hy of sy gesê het voor-
dat ons voortgaan na ’n ander gedagte. Dit verseker u gade dat hy of sy 
gehoor is, wat vertroue en respek bevorder.

Respekteer verskille in u man of vrou. Aangesien God mense ge- 
skape het met ’n wye verskeidenheid persoonlikhede, moet ons leer om 
daardie verskillende perspektiewe te waardeer. Selfs die stappe wat ons 
neem om God se opdragte te vervul kan van persoon tot persoon verskil. 
Ons kan die beginsel sien in Petrus se opdrag vir mans om “verstandig” 
(1 Petrus 3:7) saam met hul vrouens te leef.

Soek ’n wen-wen oplossing. Waar moontlik, soek oplossings vir pro-
bleme wat vir albei partye aanvaarbaar is (Filippense 2:4). Indien moont-
lik, is dit beter om twee wenners te hê eerder as ’n wenner en verloorder. 
Ons moet soms bereid wees om toe te gee solank die keuse of daad nie in 
stryd is met God se opdrag nie (Matteus 5:9; 1 Korintiërs 6:7).

Paulus het hierdie beginsel pragtig verduidelik: “Julle moet nie elkeen 
na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n. Want 
hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was” 
(Filippense 2:4-5).

Vergewe. Almal maak foute. Vergewe sodat God en u eggenoot, u ook 
wil vergewe (Matteus 6:15; Lukas 6:37). Sit u beste voet voor. Aksie volg 
dikwels op gedagtes. Benader u huweliksmaat in ’n gees van liefde en 
vergifnis en vra dat God u die regte gesindheid sal gee (sien Psalm 51:12). 
In plaas daarvan om toe te laat dat negatiewe emosies u oorheers, besluit 
om u man of vrou met respek te behandel. Dikwels sal u emosies veran-
der om by u optrede te pas.

Soek hulp. As u alles toegepas het waarvan u weet en nog steeds suk-
kel, soek bekwame professionele hulp. Beide u en u eggenoot kan foute 
maak. Gesonde, volwasse mense is nie bang om hulp te soek wanneer 
hulle dit nodig het nie (Spreuke 4:7; 11:14).

Die belangrikheid van romanse

Voordat twee mense trou, spandeer hulle gewoonlik baie tyd saam. 
Hulle kan baie moeite doen om spesiale geleenthede te beplan. Soos 
hulle mekaar die hof maak, voel die twee die romanse wat hulle omvou. 
Romanse is ’n bedwelmende gevoel wat so aangenaam is maar moeilik  
is om te verduidelik.

Spreuke 30:18-19 sê oor romanse: “Daar is drie dinge wat vir my te 
verbasend is, nee, eintlik is daar vier wat ek glad nie kan verstaan nie:  
hoe ’n arend in die lug kan bly, hoe ’n slang teen ’n rots kan uitseil, hoe  
’n skip op die see kan vaar en hoe ’n man die hart van ’n meisie wen” 
(Nuwe Lewende Vertaling).

Die glans van romanse is so kragtig dat dit lyk of dit ’n krag is wat 

paartjies na die huwelik toe stuur. Sodra ’n paartjie getroud is kan daardie  
romantiese gevoelens egter vervaag. Mans en vrouens spandeer al hoe min- 
der tyd daaraan om te dink oor wat hulle kan doen om mekaar te behaag.

Dit is algemeen dat ’n man of vrou selfsugtig raak—deur net te dink 
aan sy of haar behoeftes en hoe die ander nie aan die verwagtinge vol-
doen nie. Wanneer ’n “wat-is-in-dit-vir-my?” houding oorheersend word, 
kan verhoudings wankel. Mans begin wonder waarom vroue so moeilik 
is om te verstaan, en vrouens wil weet hoekom hul mans nie meer aandag 
aan hulle gee nie. Sulke huwelike het hernude romanse nodig.

In Spreuke 5:18-19 vind 
ons hierdie aanwysing: “Mag 
jou fontein geseënd wees, 
en verheug jou oor die vrou 
van jou jeug—die lieflike 
wildsbokkie en aanvallige 
steenbokkie; laat haar boe-
sem jou altyd vermaak, mag 
jy in haar liefde gedurig 
deur bedwelmd wees.” Om 
bedwelm of “oorweldig” 
(Nuwe Lewende Vertaling) te 

word deur ’n eggenoot se liefde is wat God wil hê ons altyd in ons huwe-
like sal ervaar.

As romanse begin vervaag, vind sommige paartjies dit moeilik om die 
hegte gevoelens wat hulle voorheen vir mekaar gehad het, te behou. Maar 
om romanse weer aan te wakker is nie so moeilik nie. In werklikheid 
reageer mans en vroue maklik op romantiese toenaderings van hul gades 
as ’n kundige maat die romantiese verhouding probeer herstel. Wat is die 
sleutel om romanse in ’n huwelik te bewaar?

Een van die eerste sleutels is om onsself aan ons maat te gee. Dit is so 
maklik om selfsugtig te wees, verteer met ons persoonlike verwagtinge, 
maar ons moet die teenoorgestelde doen. 

Ons moet eers gee sodat ons kan ontvang. Wanneer ons die beginsels 
van liefde en respek, soos aangetref in Efesiërs 5:33 toepas, sal ons man of  
vrou gemotiveer word om liefde en respek terug te gee. Paulus beskryf hier-
die beginsel aan mans: “So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos 
hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief” (Efesiërs 5:28).

As ’n man sy vrou en sy gesin liefdevol en vriendelik behandel, hulle 

Maak u Huwelik Egskeidingbestand
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Intieme, liefdevolle verhoudings tussen mans en vrouens leer 
ons baie oor die verhouding van Christus teenoor die Kerk.
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behoeftes en wense voor sy eie plaas, sal dit ’n vrou positief motiveer om 
daarop te reageer met toegeneentheid en liggaamlike intimiteit.

Net so, as ’n vrou haar man respekteer, vrylik liefde en intimiteit uit-
reik, en hom prys vir die goeie dinge wat hy doen, word hy omtrent soos 
klei in haar hande. Hy word baie meer ontvanklik vir wat hierdie pragtige 
wese, sy vrou wat hom so baie gelukkig maak, te sê het. Aan die ander 
kant doen selfsug net die teenoorgestelde. Dit plaas stremming op die 
huweliksverhouding.

Mans en vrouens wat romanse bewaar deur hulself aan mekaar te gee, 
vind dat hul maats glad nie moeilik is om te motiveer nie. Die huwelik is 
vir hulle die wonderlike, aangename, kragdadige verhouding wat God se 
bedoeling was.

Die waarde van spanwerk. 

God wil hê dat paartjies in harmonie werk, leef en groei. In plaas van 
’n bakleiery tussen die geslagte, wat moderne filosofieë dikwels aanhits, 
leer God mans en vrouens om as ’n span saam te werk. “Net so moet julle, 
manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die 
swakkere, eer bewys omdat julle ook mede-erfgename van die genade van 
die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie” (1 Petrus 3:7).

Deur saam te werk, kan mans en vrouens baie meer bereik as wanneer  
hulle onafhanklik werk. Aquila en Priscilla, ’n eerste-eeuse Christen eg- 
paar, het ’n wonderlike voorbeeld as man-en-vrou span gestel, toegewy 
aan God en diens aan Sy mense. Hulle het as tentmakers saam met die 
apostel Paulus in Korinte gewerk (Handelinge 18:2-3), het saam met hom 
na Sirië gereis (vers 18), die begaafde spreker en leraar Apollos gehelp 
“en hom noukeuriger die weg van God” laat verstaan toe hy nuut was in 
die Christendom (verse 24-26) en het ’n ontmoetingsplek vir die plaaslike 
gemeente van die Kerk in hul huis gebied (1 Korintiërs 16:19).

Priscilla en Aquila was geliefd en gerespekteer. Let op Paulus se lof 
van hulle: “Groet Priscilla en Aquilla, my medewerkers in Christus Jesus, 
wat vir my hulle lewe gewaag het; nie ek alleen dank hulle nie, maar ook 
al die gemeentes van die heidene” (Romeine 16:3-4). Hierdie egpaar het 
ongetwyfeld ’n groter doel vir hulle lewens gesien as om te argumenteer 
oor onbelangrike sake. Hulle was lewende voorbeelde van “mede-erfge-
name van die genade van die lewe” (1 Petrus 3:7).

Wanneer mans en vrouens hulself liefdevol onderwerp aan die rolle 
wat God gevestig het in die huwelik, leer hulle hoe om hulle aan God te 
onderwerp. Intieme, liefdevolle verhoudings tussen mans en vrouens leer 
ons baie oor die verhouding van Christus teenoor die Kerk (Efesiërs 5:32). 
Die toepassing van God se beginsels vir die huwelik is nie net daar vir 
gelukkige verhoudings in hierdie lewe nie, maar dit help ons ook om God 
se geestelike plan vir die mensdom te verstaan.

Ons Kinders:  
Geskenke van God in  
’n Vyandige Omgewing
“Kyk, seuns is ’n erfdeel van die HERE; die vrug van die moeder- 
skoot is ’n beloning” (Psalm 127:3).

D
ie Bybel sê dat kinders ’n seën van God is en die meeste 
paartjies verwelkom hulle geredelik in hul gesinne. Menslike 
voortplanting is een van die waardevolste en onvergeetlikste 
lewenservarings. Dink daaraan hoe God beplan het vir hierdie 
pragtige geleentheid om te gebeur.

Verenig in die huwelik, besluit ’n man en vrou of hulle ’n kind wil hê. 
Soortgelyk aan God se voorbereiding vir Sy gesin, wat gedoen was voor 
die grondlegging van die wêreld (Matteus 25:34; Efesiërs 1:4; 1 Petrus 

1:20), berei hierdie 
paartjie voor vir hul 
kind deur opvoeding 
en die vestiging van 
middels om die nuwe 
lewe te ondersteun wat 
hulle in die wêreld wil 
inbring. Hulle is nou 
gereed om swanger te 
raak.

Met teer woorde 
en liefde vir mekaar 

omhels die twee liefderryk wat ’n hoogtepunt bereik in seksuele klimaks. 
Die vader se sperm beweeg in die moeder se ovum in en ’n nuwe lewe 
begin. Op hierdie oomblik van bevrugting ontstaan daar ’n unieke gene-
tiese pakket wat alles bevat wat hierdie persoon sal word—van geslag, 
lengte, voet grootte en oogkleur tot gesondheidsfaktore wat hy of sy ge- 
neig sal wees om te ervaar.

Ons Kinders: Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing
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Kinders het opleiding en onderrig van ouers nodig om in 
ooreenstemming met God se wet van liefde te leef.



54 Die Huwelik en die Familie: Die Verlore Dimensie  55

Groei en ontwikkeling na bevrugting is vinnig. Binne 18 dae begin ’n 
nuwe hartklop. Na ongeveer drie weke vorm die oë, rugmurg en spysver-
teringstelsel. Na ’n maand en ’n half is daar breingolwe waarneembaar. 
Op ongeveer twee maande begin vingers en tone wys, en teen die 18de 
week beweeg en skop die fetus.

Ongeveer nege maande na bevrugting is die kind gereed om gebore te 
word. Die baba beweeg in posisie om die geboortekanaal binne te gaan 
terwyl die moeder se liggaam veranderinge ondergaan waardeur die kind 
haar baarmoeder kan verlaat. Die moeder gee geboorte en ’n nuwe lewe 
kom in die wêreld.

Met die verwesenliking van al die teer liefde, voorbereiding, dokters-
besoeke, gesond eet en fisiese inspanning in die proses, gloei ’n man en 
vrou triomfantelik van geluk met die koms van hul gesonde kind. Hierdie 
vreugdevolle geleentheid dui ook die begin aan van ’n nuwe generasie—
kinders word ouers, ouers word grootouers en grootouers word oupa- en 
oumagrootjies.

En met al die spesiale aandag wat ons op die geboorte van ’n kind 
plaas—iets verstaanbaar toepaslik—besef ons die betekenis daarvan vir 
God? Vanuit Sy perspektief het daar nou ’n nuwe lewe, wat begin het met 
bevrugting, die wêreld binnegekom met die potensiaal om deel te word 
van Sy ewige familie (Johannes 1:12).

Hierdie kind het opleiding en onderrig van sy of haar ouers nodig om 
in ooreenstemming met God se wet van liefde te leef. God weet dat dit 
die beste is dat hierdie kind by albei biologiese ouers grootword. God 
weet ook dit sal tyd en moeite neem vir ouers om hierdie belangrike ver-
antwoordelikheid na te kom.

Gaan ouers die taak aanpak? Dit is die doel van hierdie gedeelte van 
die boekie—om u aan te moedig en te help om te verstaan hoe u kan  
voldoen aan God se verwagting van u as ouer. In hierdie hoofstuk sal  
ons ook die stand van ouerskap in die westerse wêreld in ag neem.

Onskuldige slagoffers

Soos kinders ouer word, word hulle baie beïnvloed deur die dinge wat 
hulle sien en die omstandighede waarin hulle woon. Hulle waardes word 
gevorm deur hul ervarings en die perspektiewe van hul ouers. Ongelukkig 
kan kinders nie hulle ouers kies nie en het ook nie beheer oor waar hulle 
gebore word nie. Hulle weet nie of hulle God se ewige waardes sal leer en 
of hulle sal sukkel om deur te druk met wat hulle op hulle eie leer nie.

Ongelukkig is die wêreld vandag ’n vyandige, skadelike omgewing vir 
kinders—selfs in lande waar groter welvaart bestaan.

In die Verenigde State, in ’n verslag van 26 Oktober 2004, het die 
Barna Group bevind dat die meeste volwassenes dit eens is dat “die kin-
ders van die land nie voldoende voorbereid is op die lewe nie.” Minder as 

een uit vyf van die meer as 1,000 volwassenes wat ondervra is, “glo dat 
kinders onder die ouderdom van 13 word emosioneel, fisies, geestelik, 
of intellektueel ‘uitstekend’ of ‘redelik goed’ voorberei op die lewe. Die 
studie het verder berig dat “minder as een uit elke twintig volwassenes 
glo dat Amerika se jongmense bogemiddelde voorbereiding in al vier van 
daardie lewensareas ontvang.”

Die subjektiewe perspektief van volwassenes in die bogenoemde op- 
name is waar bewys wanneer kinders skool toe gaan. Sielkundige Robert 
Evans, wat ook gewerk het as onderwyser, skryf in sy boek dat “al hoe 
meer kinders kom al hoe minder gereed om te leer by die skool aan—nie 
minder intelligent nie; minder gereed om studente te wees. Onderwysers 
in allerlei skole ondervind ’n afname in die kennis van basiese beginsels 
wat hulle as vanselfsprekend aanvaar het: bywoning, aandag, hoflikheid, 
arbeidsaamheid, motivering, verantwoordelikheid …”

Ons Kinders: Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing

Terwyl ouers die geleentheid het om die 
grootste invloed in hulle kinders se lewens 

te wees, gebeur dit nie altyd nie.
Oorweeg die volgende:
Wanneer moeders buite die huis werk, 

“daal die tyd wat hulle met primêre kindersorg 
spandeer van gemiddeld 12 uur per week tot 
minder as ses” (Robert Evans, Family Matters: 
How Schools Can Cope with the Crisis in Child-
rearing, 2004, bl. 72). 

Die kinderarts Berry Brazelton sê dat “vir 
ouers wat klein kindertjies grootmaak is drie 
uur per dag die minimum hoeveelheid tyd wat 
’n kind benodig van sy of haar ouers” (ibid., 
bl. 78).

Die tipiese hoeveelheid tyd wat ’n werkende 
ouer spandeer saam met sy of haar jong kin-
ders is ongeveer 30 minute per dag (ibid.)

’n Tipiese vader sal minder as drie minute 
per dag alleen met ’n kind spandeer wat sy of 
haar tienerjare bereik het (ibid.)

Amerikaanse jeugdiges kyk gemiddeld 
1,500 uur televisie per jaar. Hulle spandeer 
900 uur per jaar in die klaskamer op skool en 
minder as ’n honderd uur per jaar in een-tot-
een-aktiwiteite met ’n ouer. Hulle sien 20,000 
advertensies per jaar (Norman Herr, Ph.D., The 

Sourcebook for Teaching Science: Strategies, 
Activities, and Internet Resources, 2001, “Tele-
vision & Health”). 

“As ons kinders blootgestel word aan die-
selfde invloede sonder veel toesig en gewoonlik 
nie gelei word om hul omstandighede en 
geleenthede in die lig van Bybelse beginsels 
te interpreteer nie, is dit geen wonder dat hulle 
grootword om net so betrokke te wees by dob-
bel, egbreuk, egskeiding, saamwoon, buiten-
sporig drink en ander onbybelse gedrag soos 
almal nie. Wat ons in ’n kind se lewe opbou 
voor die ouderdom van 13 verteenwoordig die 
morele en geestelike grondslag wat hul keuses 
vir die res van hul lewe definieer en lei” (George 
Barna, “Parents Describe How They Raise Their 
Children,” Februarie 28, 2005). 

Om meer invloed op u kinders te hê, soek 
na maniere om meer tyd saam met hulle deur 
te bring. Oorweeg dit om elke aand saam te  
eet en die aktiwiteite van die dag te bespreek. 
Om die maaltyd voor te berei en daarna op te 
ruim, bied ook geleenthede vir gesprekvoering. 
As u televisie gaan kyk, doen dit saam met u 
kinders sodat u verbaal goddelose denke of 
optrede kan bevraagteken en bespreek.

Hoe Bepaal u die Invloed  
op u Kinders?
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“Studente is moeiliker om te bereik en te onderrig, hul konsentrasie 
en deursettingsvermoë is swakker, hul taal en gedrag meer uitdagend” 
(Family Matters: How Schools Can Cope With the Crisis in Childrearing, 
2004, bl. xiii-xiv).

Onderwysers meld dat kinders vandag skool toe kom oënskynlik nie 
daartoe in staat om aanwysings te volg, te luister terwyl iemand anders 
praat nie en om speelgoed te deel nie. Sommige kan nie verdra dat hulle 
nie die middelpunt van die aandag is nie.

Baie volwassenes beskou tieners as oneerbiedig. “In opname na op- 
name het twee-derdes van die Amerikaners, wat gevra word wat in hulle 
gedagte opkom wanneer hulle dink aan tieners, byvoeglike naamwoorde 
soos onbeskof, onverantwoordelik en losbandig gekies; vir jonger kinders 
kies hulle ongedissiplineerd en bederf. Een-en-veertig persent kla dat tie-
ners swak werkgewoontes het; byna 90 persent voel dat dit selde is dat die 

jeug mense met respek behandel” (Evans, bl. 5).
Wanneer studente die skool verlaat, word die sosiale probleme wat hulle 

daar gehad het dikwels probleme vir die hele samelewing. Dit is onwaars-
kynlik dat samelewings lank kan floreer in omstandighede waar mense 
nie die vaardighede het om saam te werk en respekvol te wees nie.

Die probleem is natuurlik nie by die kinders self nie. Hulle is nie min-
der intelligent of minder vaardig om te leer as wat kinders ’n dekade of 
twee gelede was nie. Die probleem lê by die ouers wat hulle kinders voor 
die skool se deur aflaai.

Volgens Evans lê die oorsaak van vandag se krisis in kinderopvoeding 
“tuis by ouers wat ly aan ’n gebrek van selfvertroue en bekwaamheid. Die 
dieper oorsake daarvan is ekonomies en kultureel—veranderings in die 
manier waarop ons werk en in ons nasionale waardes wat die ontwikke-
lingsmissie van gesinne en skole ondermyn” (bl. xi, klem bygevoeg).

Kulturele keuses wat kinders beïnvloed

Seksuele onsedelikheid en ekonomiese kommer is miskien die twee 
grootste faktore wat die uitkomste van kinderopvoeding in die westerse 
bevolkings beïnvloed. Die resultate van hierdie twee faktore se skade het 
aansienlik toegeneem onder kinders.

Soos ons in vorige hoofstukke gesien het, het ongehoorsaamheid aan 
God se voorskrifte met betrekking tot seksuele gedrag daartoe gelei dat 
baie huwelike vernietig is. In die nasleep van vernietigde huwelike ly kin-
ders ook emosioneel en ekonomies.

Die tragiese gevolge van swak keuses en besluite word deur volwas-
senes, kinders en ons samelewings gepluk. Hierdie beginsel van oorsaak 
en gevolg kan nie gebreek of vermy word nie. Soos die spreekwoord sê: 
“Ongeregverdigde vervloeking is soos dartelende voëltjies en ’n swaeltjie 
wat wegvlieg. Daar sal niks van kom nie” (Spreuke 26:2, Nuwe Lewende 
Vertaling). En daar is beslis ’n rede vir die lyding van vandag wat verband 
hou met seksuele oordraagbare siektes, gebroke huwelike en kinders wat 
nie behoorlik opgevoed word nie.

Ontleding van die berg data wat beskikbaar is rakende sosiale ten-
dense, kom ons tot die onontkombare gevolgtrekking dat die oortreding 
van God se wette lei tot ellende en ongelukkigheid. Paartjies wat voor die 
huwelik saamwoon—om te probeer kyk of hulle “seksueel aanpasbaar” 
is—vind nie die veilige verhouding wat hulle soek in die huwelik nie.

In ’n verslag oor die verskynsel van saamwoon voor die huwelik, ook 
saambly genoem, skryf David Popenoe en Barbara Dafoe Whitehead van 
die National Marriage Project: “Om saam te woon verminder nie die 
waarskynlikheid van uiteindelike egskeiding nie; in werklikheid kan dit 
lei tot ’n hoër egskeiding risiko. Alhoewel die tendens ’n dekade of twee 
gelede sterker was en verminder het onder die jonger geslagte, het feitlik 

Ons Kinders: Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing

Doktor Wade Horn, assistent sekretaris vir 
kinders en gesinne in die Verenigde State 

se Departement van Gesondheid en Mens- 
like Dienste, het die ooreenkomste tussen 
vaderloosheid en kriminele gedrag in ’n 2002 
toespraak aangespreek. Hy het opgemerk dat 
in die Verenigde State, “beide vaderloosheid 
en ons gevangenis bevolking die hoogste ooit 
was.” Die volgende is ’n uittreksel uit sy toe-
spraak:

“Die gevolglike sosiale neiging van ons tyd 
is die dramatiese toename in die aantal kinders 
wat in afwesige-vader families grootword. In 
1960 het hierdie getal op minder as 10 miljoen 
gestaan. Vandag is dit 24 miljoen. Dit bete-
ken dat een uit elke drie kinders in Amerika 
vanaand gaan slaap in ’n huis waar die vader 
afwesig is. En dit is nie net dat hierdie kinders 
gaan slaap sonder hulle vaders vanaand nie, 40 
persent van die kinders wat nie by hul vaders 
woon nie, het hulle vaders die afgelope jaar nie 
gesien nie. En die helfte het nog nooit ’n voet in 
hul vader se huis gesit nie.

“Uit studies blyk dit dat kinders wat apart 
van hul biologiese vaders woon, gemiddeld vyf 
tot ses keer meer geneig is om arm te wees. 
Hulle is twee keer meer geneig om liggaamlike 
of emosionele verwaarlosing te ly; om emo-
sionele of gedragversteurings te toon, inslui-

tend selfmoord neigings; alkohol of onwettige 
dwelmmiddels te misbruik; om geskors te word 
of uit te sak in die skool; en ten minste twee 
keer meer geneig om in die tronk te beland. ’n 
Paar bevindings uit die navorsing:

“Volgens ’n studie van die Princeton Uni-
versiteit—‘Elke jaar sonder ’n pa in die huis 
het die kans op toekomstige gevangenisskap 
verhoog met 5 persent.’

“Volgens die Buro vir Geregtelike Statistiek, 
het 70 persent van die jeugdiges in die staat se 
hervormingsinstellings by enkelouers, of ouer-
lose situasies, groot geword en 53 persent van 
gevangenes in die staatsgevangenisse het weg 
van hulle vaders grootgeword. Inderdaad, die 
Nasionale Sentrum vir Vaders en Gesinne berig 
dat die tipiese manlike gevangene grootgeword 
het in ’n enkelouer huis met die moeder as die 
hoof en ten minste een naasbestaande wat al 
opgesluit was.

“Ons hoor baie oor daardie laaste faktor—
die pa of ander naasbestaandes wat in die 
gevangenis was. Maar ons hoor nie naastenby 
genoeg oor die ander, verwante faktor—groot-
word sonder ’n pa, nie” (“Responsible Father-
hood and the Role of the Family,” plenary 
remarks at the Serious and Violent Offender 
Reentry Initiative Grantee Conference, Septem-
ber 30, 2002, Washington, D.C.). 

Die Epidemie van Vermiste Vaders
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alle navorsing oor die onderwerp tot die gevolgtrekking gekom dat die 
kanse dat egskeiding ’n huwelik sal beëindig aansienlik groter is as vir ’n 
huwelik wat nie voorafgegaan is deur saam te woon nie” (January 1999, 
www.smartmarriages.com/cohabit.html). 

Die rede waarom saamlewe die huwelik ondermyn, is vanselfsprekend  
—daar is geen vaste verbintenis tot die verhouding nie. Om saam te leef 
maak seks, en die instansie waarvoor dit uniek en uitsluitlik ontwerp is—

die huwelik, goedkoop.
Tog is die aantal mense wat 

dit doen, verstommend. Professor 
Popenoe en Dr Whitehead berig: 
“Na raming woon ongeveer ’n 
kwart van ongetroude vroue tus-
sen die ouderdomme van 25 en 
39 jaar tans saam met ’n maat 
en ongeveer die helfte het op ’n 
tydstip saam met ’n ongetroude 
maat gewoon (die data word 
gewoonlik vir vroue gerap-
porteer, maar nie vir mans nie). 

Meer as die helfte van eerste huwelike word nou voorafgegaan deur saam 
te woon, in vergelyking met feitlik geen in die vorige eeu nie” (ibid.).

Maar onkunde is nie vreugde nie. Onkunde van hierdie gevolge en God 
se wette maak ons almal seer!

Die belangrikheid van albei ouers

As paartjies hul huwelike ontbind, regverdig hulle dit dikwels met die 
redenasie dat dit beter is vir hul kinders om hulle gelukkig te sien eerder 
as om met mekaar te baklei. Dog, behalwe in seldsame gevalle soos mis-
handeling of immorele gedrag, is dit gewoonlik beter as paartjies besluit 
om aan hulle verskille te werk, in ooreenstemming met God se instruk-
sies vir die huwelik, en by mekaar te bly ter wille van hulle kinders.

Wanneer huwelike ontbind, word kinders ontneem, ten minste vir ’n 
merkbare hoeveelhede tyd, van een van hul biologiese ouers. En hierdie 
ontneming eis ’n prys. God haat egskeiding (Maleagi 2:16), en so ook  
kinders.

Kinders het albei hul ouers nodig omdat elke ouer die kind help om 

manlikheid en vroulikheid te verstaan. Mans kan eervolle voorbeelde van 
gedrag wees vanuit die manlike perspektief. Vroue kan dit doen vanuit 
die vroulike perspektief. Tog word daar in die Verenigde State “meer as 
’n kwart van alle gesinne met kinders oorweldigend gelei deur enkelouer 
moeders. Meer as 40 persent van Amerikaanse kinders woon tans nie by 
hul biologiese vaders nie” (Evans, bl. 61).

Alhoewel baie mense aangeneem het dat vaders nie regtig nodig was  
as ouerskap figure nie (die veronderstelling was dat moeders kinders net 
so goed kon grootmaak sonder ’n vader in die huis), toon navorsing voort-
durend aan dat die teenwoordigheid van vaders van kardinale belang is.

“As ’n statistiese aangeleentheid is die aktiewe teenwoordigheid van 
’n vader ’n belangrike faktor om meisies te help om voortydige seks en 
swangerskap te vermy en ’n gevoel van onafhanklikheid en selfhand-
hawing te ontwikkel … ’n Ses-en-twintigjarige lang studie van die ver-
houding tussen ouerskap in die vroeë kinderjare en kinders se vermoë 
om simpatie en medelye 
met ander te ervaar as 
volwassenes verbaas die 
navorsers. Hulle het gevind 
die belangrikste faktor van 
almal wat hulle ondersoek 
het, was vaderlike betrok-
kenheid in kindersorg. Nie 
moederlike nie, vaderlike. 
’n Fassinerende studie van 
jong volwassenes het gevind 
dat diegene wat emosioneel 
naby hul vaders was oor die 

algemeen gelukkiger en meer tevrede lewens het, ongeag hul gevoelens 
teenoor hul moeders” (Evans, bl. 48).

Natuurlik leer die Vyfde Gebod ons dat ons ons vader en ons moeder 
moet eer (Eksodus 20:12). God het nooit bedoel dat kinders, ouers of howe 
moes besluit tussen die twee nie. Een van die beste geskenke wat ouers 
vir hul kinders kan gee, is om gelukkig met mekaar getroud te wees.

Gesinne met twee loopbane

In baie moderne lande het dit deesdae algemeen geword vir beide die 

Ons Kinders: Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing
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Wanneer huwelike ontbind, word kinders, ten minste vir 
’n merkbare hoeveelhede tyd, van een van hul biologiese 
ouers ontneem.

’n Studie onder jong volwassenes het gevind dat kinders wat 
emosioneel naby hul vaders was oor die algemeen geluk-
kiger en meer tevrede lewens het.
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man en vrou om buite die huis te werk. Die redes daarvoor is dikwels die 
behoefte aan ’n groter inkomste en die verkeerde veronderstelling dat ’n 
loopbaan buite die huis belangriker is as die grootmaak van kinders.

Terwyl mense van Europese lande oor die algemeen gekies het om 
minder ure te werk en meer tyd saam met hul gesinne deur te bring, is 
Amerikaners geneig om meer ure te werk en minder tyd saam met die 
gesin te spandeer.

In die Verenigde State, “werk ongeveer 75 persent van moeders met 
kinders jonger as agtien buite die huis en dié met baie jong kinders werk 
net so lank soos ander ouers … As moeders aansluit by die arbeidsmag, 
daal die tyd wat hulle in primêre kindersorg spandeer van gemiddeld 
twaalf uur per week tot minder as ses” (Evans, bl. 72).

Die gemiddelde tyd wat ’n werkende ouer met voorpuberteit kinders 
spandeer is skaars ’n halfuur per dag (Evans, bl. 78). “Teen die tyd wat 
kinders adolessensie bereik, daal hierdie klein hoeveelheid verder; die 
tipiese pa en tiener spandeer nie meer as drie minute per dag alleen saam 
nie” (ibid.)

Dit is onmoontlik vir ouers om hul kinders behoorlik groot te maak en 
te leer as hulle nie tyd saam met hulle spandeer nie. Tyd is ’n kosbare en 
noodsaaklike bestanddeel vir suksesvolle ouerskap.

Die dagsorgdilemma

Wanneer ouers met dubbele loopbane werk toe gaan, laai hulle gewoon- 
lik hulle kleuters by dagsorgfasiliteite af—plekke waar werknemers van 
die laagste betaalde en die minste opgeleide van alle bedrywe is. Tog ver-
trou ouers hierdie fasiliteite met hulle kosbaarste besitting—hul kinders.

Die probleme met die meeste dagsorgfasiliteite is welbekend. Terwyl 
studies toon dat hoë gehalte kindersorg nie kinders skade berokken nie, 
het ander studies ’n korrelasie gevind tussen die hoeveelheid tyd wat ’n  
kind spandeer in dagsorg, met sy of haar latere aggressie en ongehoor- 
saamheid in die skool.

Gesondheid is nog ’n probleem vir kinders in dagsorg. Ouers bring 
dikwels siek kinders na die dagsorg—waar hulle ander aansteek—omdat 
hulle nie ’n verlofdag kan of wil neem nie. Verder, as moeders buite die 
huis werk is hul kinders dikwels minder gereed vir skool—met ander 
woorde, hulle ontwikkelling is vertraag.

Dagsorgstudies word altyd gedoen met die veronderstelling dat die ver- 
sorging wat aangebied word hoë gehalte dagsorg is. Maar alle dagsorg is 
nie van ’n hoë gehalte nie. Hoekom? Swak betaling en veeleisende voor-
waardes is twee van die grootste probleme. Wie sal sorg vir skreeuende, 
veeleisende kinders wanneer hy of sy enige ander werk kan doen vir die-
selfde salaris en minder probleme?

Kindersorgfasiliteite met baie kinders is eenvoudig nie in staat om die 

volgehoue, persoonlike, een-tot-een-aandag te gee wat nodig is vir die 
gesonde ontwikkeling van kinders nie.

Waarom het Amerikaners sulke veranderings aangegryp wat kinders 
skade berokken?

Volgens doktor Evans is dit as gevolg van grootskaalse individualisme. 
Ons dink aan “die individu as die basiese eenheid eerder as die gesin self”  
(bl. 128).

“Ongehinderde individualisme” is ’n aangenamer manier om die mens 
se perspektief te beskryf as wat Paulus geskryf het rakende die siening 
wat mense sou hê in die laaste dae. Van hierdie tyd het Paulus geskryf 
“Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees …” (2 Timoteus 3:2). 
Eerder as om te fokus op wat die beste is vir ons kinders en die beste vir 
die samelewing, het Paulus gesê mense sal fokus op hul eie behoeftes en 
begeertes.

“Wat uit Amerikaanse huishoudings ontbreek is, soos die joernalis 
Caitlin Flanagan dit stel: ‘die een ding wat u nie kan koop nie—die teen-
woordigheid van iemand wat diep omgee vir daardie huis en die mense 
wat daarin woon; wie bereid is om [tyd] te spandeer om na te dink oor 
wat die mense gaan eet en watter klere hulle benodig vir watter geleent- 
hede’” (Evans, bl. 137).

Ekonomiese behoeftes word gewoonlik gebruik as die rede waarom 
kinders in dagsorgfasiliteite geplaas word. Die werklikheid is egter dat die 
meeste van die geld wat verdien word, uiteindelik aan die dagsorg en etes 
spandeer word omdat niemand tuis was om ’n maaltyd voor te berei nie.

Alhoewel daar soms finansiële voordeel verkry kan word, is daar ’n 
prysenswaardige aantal ouers wat nou hulle kinders se behoeftes hulle 
eerste prioriteit maak en ’n laer lewenstandaard kies, sodat hulle ’n hoër 
gesinstandaard kan hê. Om dit te doen bly sommige moeders tuis saam 
met hulle kinders, terwyl ander werk kry as hulle mans tuis is by die kin-
ders, of werk kry wat van die huis af gedoen kan word.

Die lyding wat vandag deur soveel mense beleef word, is omkeerbaar. 
Ons en ons kinders hoef nie slagoffers te wees nie. Om ’n goeie ouer te 
wees beteken om ons kinders se behoeftes voor ons eie begeertes te plaas. 
As u kinders het, waarom gee u hulle nie wat hulle wil hê en nodig het 
nie—’n positiewe, bemoedigende huis waar hulle God se standaarde ge- 
leer word deur hulle biologiese ouers wat in vrede saamwoon?

In die volgende hoofstuk sal ons kyk hoe ouers God se tydlose waar-
hede effektief vir hulle kinders leer.

Ons Kinders: Geskenke van God in ’n Vyandige Omgewing
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Maak ’n Morele  
Kind Groot
“En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart 
wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy 
in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” 
(Deuteronomium 6:6-7).

I
n die vorige hoofstuk het ons gesien dat die twee sosiale neigings 
van verhoogde egskeidings, en deur kinders in dagsorg te plaas sodat 
ouers kan werk, dit moeiliker maak vir ouers om morele kinders 
groot te maak. Albei neigings het ’n beduidende impak op kinders.

Huwelike vandag blyk brooser te wees as in vorige generasies. 
Minder mense trou, en as hulle dit doen, is hulle ouer as wat vorige ge- 
slagte was met hul eerste huwelik. Paartjies het ook minder kinders en 
skei meer.

Die broodwinner en tuisteskep-
per paartjie met verskeie kinders 
van vorige geslagte word vervang 
deur vandag se postmoderne gesin 
—dikwels gekenmerk deur enkel- 
ouers, gemengde gesinne, onge-
troude of weer getroude ouers en 
huishoudings met twee loopbane.

Met die dekonstruksie van sta-
biele familie-eenhede van vorige 
generasies, is meer enkelouers 
ekonomies onder druk om hul 
kinders in dagsorg te plaas sodat 

hulle meer vryheid kan hê om geld te verdien. Die gevolg is dat kinders 
nie die opleiding wat hulle so desperaat nodig het van hul ouers ontvang 
nie—die volwassenes wat die grootste invloed op hulle kan hê. Sonder 
morele opvoeding skep baie kinders probleme vir hul ouers, onderwysers, 

hulself en die breër gemeenskap.
Ten spyte van hierdie negatiewe neigings, maak baie ouers, insluitend 

enkelouers, morele kinders groot wat volwassenheid suksesvol betree. 
Waarom is hierdie gesinne meer suksesvol as ander? Wat doen hulle wat 
ander nie doen nie? Wat meer belangrik is, hoe kan u u kinders suksesvol 
help in hierdie dikwels gevaarlike reis na volwassenheid?

’n Goeie grondslag

’n Ietwat humoristiese definisie van waansin is om dieselfde ding keer 
op keer te doen terwyl u op ’n ander resultaat hoop. Die toepassing van 
die beginsel op gesinne vandag is dat baie paartjies voortgaan om te 
skei en/of hul kinders in dagsorgfasiliteite te plaas terwyl hulle hoop dat 
hulle en hulle kinders nie die gevolge sal deurgaan wat hierdie optrede so 
gereeld vergesel nie.

Maak ’n Morele Kind Groot
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Ten spyte van hierdie negatiewe neigings, maak baie ouers, 
insluitend enkelouers, morele kinders groot wat volwassen-
heid suksesvol betree.

Een vers wat ons in gedagte moet hou in 
die hantering van ons kinders, is Spreuke 

22:6: “Oefen die seun volgens die eis van sy 
weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie 
van afwyk nie.” Ons kan ’n duidelike en direkte 
gevolgtrekking maak uit hierdie gedeelte—dat 
behoorlike onderrig op die lange duur sal vrugte 
afwerp. Dit is beslis geldig.

Dit is normaal dat die meeste kinders groot-
word met, en uiteindelik soortgelyke stan-
daarde aanneem, as hul ouers—dit wil sê, as 
die ouers ’n redelike goeie taak van opvoeding 
verrig het. Soms, veral as hulle kinders tieners 
is, kan ouers voel asof hulle nie tot die kind 
deurdring nie. Hulle mag wonder of al hul po- 
gings vermors word. Maar die ervaring wys dat 
as hulle by ’n goeie onderrig plan hou, sal hulle 
uiteindelik die gewenste resultate verkry.

Sommige Bybelkundiges bied ’n alternatief 
aan as verduideliking vir die bedoeling van 
hierdie vers—dat “die eis van sy weg” na elke 
kind se vermoë en potensiaal verwys. Die kern-
woord vir “weg” merk hulle op, het ook te doen 
met die buiging van ’n boom, wat kan breek as 
’n mens probeer om dit te verander. Hulle let 
ook daarop dat die oorspronklike Hebreeuse 
bewoording verwys na “sy weg”—die kind se 
manier—eerder as “die manier.”

Met die oog hierop vertaal sommige mense 

die vers, “Oefen ’n kind volgens sy eie buiging, 
en as hy oud is, sal hy nie wegdraai daarvan-
daan nie.” Met ander woorde, wyse ouers moet 
die aanleg en belangstellings van elke kind 
erken en hom lei om sy vaardighede ten beste 
te benut om sy potensiaal te bereik.

Of dit nou die bedoelde betekenis is, verteen-
woordig dit ’n ander geldige benadering. Ouers 
moet hul kinders in staat stel om hul natuurlike 
talente en vermoëns te ontwikkel. Te dikwels 
sal ’n vader of moeder kinders probeer dwing 
om dieselfde dinge te doen as hulle of om 
te wees wat hulle is. Soms wil ouers graag 
plaasvervangend deur hul kinders leef terwyl 
hulle hul druk om te bereik wat die ouers wou 
gedoen het, maar nie kon nie. Ons moet ons 
kinders se uitsonderlike Godgegewe vermoëns 
raaksien en dan daaraan werk om hulle te help 
om hul eie potensiaal te vervul.

Nog ander verstaan laasgenoemde vertaling 
om te beteken dat as ons ’n kind onderrig op sy 
eie manier—dit wil sê, hom deurgaans toelaat 
om te doen wat hy wil en om altyd sy eie sin te 
kry—dat hy sal vassit in die verkeerde manier 
van dink en leef vir die res van sy lewe. Die 
vers sou dan ’n waarskuwing aan ouers wees 
teen verwenning en versuimde dissipline. Ook 
hierdie konsep is beslis geldig.

Spreuke en Behoorlike Opleiding
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Twee van die eenvoudigste en tog doeltreffendste dinge wat ons kan 
doen om suksesvolle, verantwoordelike, morele kinders groot te maak, is 
om getroud te bly met die persoon by wie ons die kinders gehad het en 
om ons eie kinders te versorg eerder as om ander te kry om na hulle om 

te sien, terwyl ons werk 
toe gaan.

Alhoewel hierdie twee 
dinge die beste basis is 
vir kinderopvoeding, het 
baie gesinne nie hierdie 
voorreg nie. Daar word 
beraam dat tans net die 
helfte van die 20 mijoen 
kinders onder die ouder-
dom van vyf in Amerika, 
se moeders voltyds tuis is. 

Waarom is dit so belangrik vir kinders om albei biologiese ouers te  
hê? God openbaar dat Hy bedoel het dat mans en vrouens lewenslank  
met mekaar getroud moet bly, en baie studies bevestig dat kinders van 
sulke verhoudings baie beter daaraan toe is as dié wat in enkelouer huise 
grootword.

Daar is byvoorbeeld bevind dat vaders deur hul optrede hulle seuns 
leer hoe om ’n man te wees en hoe om vrouens te behandel. Vaders is ook  
die grootste invloed vir dogters om hulle selfvertroue te bou en voorhuwe- 
likse seks te vermy. Moeders is gewoonlik die beste om kinders te leer 
om oor die weg te kom met ander en hoe om die gevoelens van ander te 
respekteer.

In teenstelling met kinders wat by hul biologiese ouers grootword, “is 
dit 70 persent meer waarskynlik dat kinders wat uit geskeide huise kom 
uit die skool geskors sal word as die wat by biologiese ouers woon. Die-
gene wat by nooit-getroude moeders woon, is twee keer so waarskynlik 
om geskors te word.”

“Kinders wat nie saam met beide biologiese ouers woon nie is 45 tot  
95 persent meer geneig om ouer/onderwyser vergaderings te benodig om  
prestasie- of gedragsprobleme aan te spreek as diegene wat by hul getroude 
ouers woon” (Deborah Dawson, “Family Structure and Children’s Health 
and Well-Being: Data from the 1988 National Health Interview Survey on 

Child Health,” Journal of Marriage and the Family, 1991, bl. 573-584). 
Hulle is ook meer geneig om swakker gesondheid te hê, te rook en onge-
lukke en beserings te hê.

As u kinders het, alleen is en buite u huis werk, moet u nie moedeloos 
word nie. U kan ook gelukkige, gesonde, morele kinders grootmaak; u sal 
net ’n bietjie harder en slimmer moet werk (iets wat ons later in hierdie 
hoofstuk bespreek). En as julle ’n dubbele loopbaangesin is, oorweeg dit 
dan dat een gade sy of haar werk verlaat om tuis te bly, of reël u skedule 
sodat een van julle altyd by julle jong kinders tuis is.

Die gevare van groepsdruk

Vandag verstaan die meeste van ons die sterk invloed van groepsdruk. 
Wat ander mense dink en doen dwing ons subtiel om dieselfde te doen 
en aangesien tieners en jong volwassenes veral vatbaar is vir groepsdruk, 
is daar verskeie belangrike aspekte rakende invloed wat ingeligte ouers 
moet verstaan.

Eerstens kan ouers baie gerusstelling vind in die feit dat “eweknieë 
begin nie om ’n beduidende effek op die kind te hê tot die ouderdom van 
sewe of agt jaar nie, en teen daardie tyd is die meeste basiese eienskappe, 
soos sosialiteit, introversie, deursettingsvermoë en reaksie op gesag reeds 
goed gevestig” (Evans, bl. 53). Die boodskap hier is dat wyse ouers besef 
daar is ’n kritiese geleentheid om hul kinders te leer voordat groepsdruk 
hulle kan begin beïnvloed.

As kinders op ’n vroeë ouderdom die regte morele waardes geleer word,  
sal hulle heel waarskynlik die karaktereienskappe behou vir die res van 
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As kinders op ’n vroeë ouderdom die regte morele waardes 
geleer word, sal hulle waarskynlik die karaktereienskappe 
behou vir die res van hul lewens.

Omdat elke kind ’n unieke mens is in terme 
van die manier waarop hy of sy dink en op- 

tree, wonder ouers dikwels of hierdie verskille 
hul ouerskap moet beïnvloed. Volgens Gary 
en Anne Marie Ezzo, “Persoonlikheidsverskille 
en temperamente beïnvloed ouerskap deurdat 
hulle ouers help om gebiede te identifiseer 
wat spesiale pogings benodig om kinders op 
te voed tot dieselfde standaard van morele 
onderrig.

Die standaarde vir onderrig en die doelstel-
lings verander nie met persoonlikheidverskille 
nie. Temperamentverskille is nie ’n aanvaarbare 
verskoning vir sonde nie … Die opleiding van 
kinders moet gekenmerk word deur dieselfde 

standaard van morele uitnemendheid ongeag 
hul persoonlikheid, temperament, of geslag” 
(Let the Children Come Along the Virtuous Way, 
Leader’s Guide, bl. 47-48). 

Een van die maniere waarop mense ver- 
skil, is hoe ons liefde uitdruk en ontvang. 
Gary Chapman, in sy Five Love Languages 
reeks boeke, beskryf hierdie maniere as  
(1) bemoedigende woorde (2) dienshandelinge 
(3) geskenke gee (4) kwaliteittyd en (5) fisieke 
aanraking en nabyheid. Alhoewel al hierdie 
maniere gebruik moet word, kan ouers hul kind 
meer effektief lief hê deur sy of haar primêre 
liefdestaal te identifiseer en te gebruik.

Persoonlikheidsverskille  
en Temperament
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hul lewens. Al kan jongmense makliker beïnvloed word oor sulke dinge 
soos kleredrag, taal en musiek na die ouderdom van agt, sal hulle onder-
liggende karaktertrekke, wat gevestig is in hul vroeë jare, waarskynlik 
bly. Wyse ouers sal tydens hierdie kritieke periode God se wette vir hulle 
kinders leer, insluitend dié wat verduidelik hoe om oor die weg te kom 
met ander en om gesag te respekteer. 

Nog ’n belangrike beginsel vir ouers om te verstaan is dat hulle—nie 
die skool of die kinders se vriende nie—die grootste invloed op hulle  
kinders het. 

Ongelukkig is die neiging by baie ouers om op hul eie behoeftes te 
konsentreer, terwyl hulle die kinders se behoeftes oor die hoof sien. Tog  
is die opleiding en voorbereiding van die volgende generasie die belang- 
rikste werk wat ouers het.

Om ’n ouer te wees, beteken om deurgaans ’n liefdevolle gesagsfiguur 
in kinders se lewens te wees deur die grootwordproses, tot hulle gereed is 
om op hul eie te leef. Ongelukkig probeer sommige ouers, dwaaslik, om 

hulle jong kinders se maat of vriend te word, en dissipline en gesag word 
oor die hoof gesien. Dit werk nie goed vir ouers of kinders nie. Daar is 
’n vriendskap-lewensfase tussen ouers en kinders, maar dit kom eers baie 
later—nadat kinders hulle studies voltooi het en hulle volwasse is.

Voortdurende leiding vir kinders deur hul tienerjare is ook ’n belang- 
rike faktor om hulle te help om negatiewe groepsdruk te weerstaan. Vol- 
gens Evans is “die belangrikste ding wat ouers oor groepsdruk kan doen 
—dit is werklik betekenisvol—is om gesaghebbend te wees dwarsdeur die 
kinderjare, om voldoende vlakke van koestering, struktuur, en toelaatbaar-
heid te gee.

“Gesaghebbende ouers wat beide simpatiek en veeleisend is, maak 
kinders groot wat geneig is om minder vatbaar te wees vir gevaarlike 
groepsdruk-invloede (dwelmmiddels en alkohol, byvoorbeeld) en om beter 
op skool te presteer as die kinders van ouers wat permissief of outoritêr 
is [te streng]” (bl. 54-55). (Vir meer inligting oor groepsdruk, lees, “Hoe 
Bepaal u die Invloed op u Kinders?” wat op bladsy 55 begin.)

God se opdrag om te onderrig

Van die begin af het God ouers die opdrag gegee om hul kinders gods-
dienstig te onderrig. God het met die ou Israeliete gepraat en gesê: “En 
hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy 
moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as 
jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Deuteronomium 6:6-7).

God se opdrag begin met die verwagting dat ouers ten volle Sy wette 
sal aanvaar en self daarvolgens sal leef, die betekenis van “hierdie woorde 
… moet in jou hart wees.” Hulle sou hulle eerstens leer deur hulle voor-
beeld—die kragtigste onderrigmetode van almal. Maar dit is nie al nie. 
God het nie net vir ouers gesê dat hulle hul kinders Sy weë moet leer nie 
maar Hy het hulle opdrag gegee om dit voortdurend te doen. Hy het gesê 
hulle moet dit deur die dag doen as hulle sit, loop, gaan slaap of opstaan.

Dit beteken egter nie net formele onderrig in die klaskamer nie, alhoe-
wel sulke onderrig gepas is. Dit behels ook praktiese, alledaagse leer en 
toepassing van God se lewenswyse terwyl die gesin met die daaglikse 
aktiwiteite voortgaan.

Hierdie soort onderrig verg veel meer as die een keer per week sessie 
by kerkdienste. Dit moet ’n gereelde praktkyk wees, die hele week, sodat 
dit ’n lewenswyse word.

Abraham, wat die vriend van God genoem word in Jakobus 2:23, is 
deur God geprys vir die onderrig van sy kinders en huishouding in God 
se manier van lewe. In Genesis 18:19 sê God van Abraham: “Want Ek het 
hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis ná hom bevel sou gee dat 
hulle die weg van die HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen; 
sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het.” 
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Sukses met Enkelouerskap

Deur foute en soms deur geen skuld van hul 
eie nie, moet baie volwassenes kinders 

op hul eie grootmaak sonder ’n eggenoot se 
hulp. Hulle is enkelouers. Terwyl dit nie die 
situasie is wat God vir hulle of hulle kinders 
bestem het nie, sal wyse individue in hierdie 
situasie daarna streef om hul kinders dieselfde 
godvrugtige beginsels te leer wat op almal van 
toepassing is. Hier is ’n paar bykomende begin-
sels om in gedagte te hou as u ’n geskeide, of 
nooit getroud, enkelouer is:

As u kind vra hoekom sy pa (of ma) nie ook 
in die huis woon nie, verduidelik dat u en die 
ander ouer ’n fout gemaak het. Maak duidelik 
dat die kind nie ’n fout is nie of ’n fout gemaak 
het nie, maar dat u en die kind se ander ouer 
’n fout gemaak het. Vertel u kind dat God sê 
’n man en vrou moet lewenslank getroud bly. 
Vertel hom dat as God u seën met ’n ander 
huweliksmaat, dit is wat u beplan om volgende 
keer te doen. Verseker die kind van u liefde en 
dat u altyd daar sal wees vir hom of haar.

Moenie kwaad praat van u voormalige  
eggenoot nie. U hoef nie ekstra woede of teen-
sin te skep by u kinders nie. Soos hulle ouer 
word, sal hulle hul eie opinies van albei ouers 
vorm. Die voorbeeld van goddelike gedrag is 

altyd u beste aksie.
Onthou dat u die ouer is, die liefdevolle 

gesagsfiguur verantwoordelik vir die verskaf-
fing van stabiliteit vir u kinders. Moenie u kind 
of kinders u vertrouelinge maak met wie u u 
intieme gevoelens of vrese bespreek nie. Sodra 
hulle groot is en ten volle volwasse is, dan kan 
u die vriendskap-lewensfase betree.

As u ’n nuwe huwelik oorweeg, sorg dat 
u kinders u toekomstige eggenoot liefhet en 
respekteer. As dit nie die geval is nie moet 
u hulle gevoelens en bekommernisse ernstig 
oorweeg. As u ’n hegte, liefdevolle, respekvolle 
verhouding met u kinders ontwikkel en hulle 
voel veilig, behoort hulle nie bedreig te voel as 
’n ander volwassene in hul lewens kom nie.

Laat u kinders weet dat u van hulle verwag 
om ’n gelukkige huwelik te hê en verwag dat 
hulle getroud sal bly as hulle groot is. Leer 
hulle God se beginsels om hierdie belangrike 
doel te bereik.

Daar is ongetwyfeld baie meer nuttige punte 
wat miskien gemaak kan word, maar die 
belangrikste van alles is om ’n positiewe 
houding te hê en u kinders te leer dat hulle 
gelukkige, suksesvolle huwelike in die toekoms 
kan hê.
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Abraham was pligsgetrou om God te gehoorsaam, en sy nageslag—
Isak, Jakob en Josef—het ook getrou God se weë gevolg.

Koning Salomo het verstaan dat wanneer ons volwassenheid bereik, 
ons die opleiding wat ons as kinders ontvang het, sal weerspieël (Spreuke 
22:6, sien ook “Spreuke en Behoorlike Opleiding” op bladsy 63). Dit sluit 
ook godsdiensopleiding in. Die geskiedenis toon duidelik dat toe Israel 
nie God se leer en wette gehoorsaam het soos hulle in Deuteronomium 6 
gesê was om te doen nie, hulle die tragiese gevolge daarvan moes ly. 

In Efesiërs 6:4 het die apostel Paulus geskryf: “En vaders, moenie julle 
kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die 
Here.” Hierdie stelling is bloot ’n voortsetting van dieselfde beginsel wat 
God in die Ou Testament aan die Israelitiese gesinne gegee het.

Vandag moet ons ook God se wette vir ons kinders leer. Hierdie wette, 
as dit toegepas word, bied ’n morele kompas om hul gedrag te lei vir die 
res van hul lewens.

Dink aan die Tien Gebooie wat God op die berg Sinai geopenbaar het. 
Hierdie instruksies leer ons hoe om God lief te hê en met respek te kom-
munikeer en liefde te toon aan ander. Dit bevat bevele teen moord, ower-
spel, steel, lieg en materialisme terwyl hulle die huwelik en spesiale respek  
vir ouers ondersteun. Mense wat hiervolgens leef is morele mense—die 
soort mense wat ons kan vertrou en geniet om mee saam te wees.

As kinders die morele waardes van God goed leer, word hulle morele 
mense. As hulle skool toe gaan, verstaan hulle dat morele mense leef 
volgens ’n gedragskode wat vereis dat hulle eerlik moet optree en respek 
teenoor ander moet toon.

Hulle weet hoe om hul speelgoed te deel en opdragte te volg. Hulle 
hoef nie die middelpunt van die aandag te wees nie. Hierdie kinders is 

aangenaam om te onderrig en is oor die algemeen baie suksesvol in die 
skool en in hul lewens wat volg. (As u meer wil weet oor God se wette, 
vra vir, of laai ons gratis boekie, The Ten Commandments, van ons web-
werf, ucg.org.za, af.)

Hoe om te onderrig

Bybelse gedeeltes oor ouerskap wys dat God wil hê dat ons liefde, ge- 
duld, waardigheid en respek met ons kinders moet gebruik—net soos Hy 
met ons doen. Liefde is die grondbeginsel vir alle Christelike verhoudings 
(Matteus 22:37-40; Johannes 13:34-35). Paulus het gesê dat gehoorsaam-
heid aan die Tien Gebooie liefde tot God, en ook liefde vir ons naaste, 

uitdruk (Romeine 13:9-10).
Net soos wat God ons wette gee 

omdat Hy ons liefhet, gee ons ook 
ons kinders “wette”—reëls—omdat 
ons lief is vir hulle (Hebreërs 12:7). 
Liefde vir ons kinders sluit dissipline  
in. Die stel van billike reëls en ge- 
volge vir die oortreding van daardie 
reëls word beskryf as die opstel van 
grense. Die doel van die grense is om 
ons kinders toepaslike gedrag aan te 
leer en vir hulle om veilig te voel.

Spreuke 29:17 sê: “Tugtig jou seun, 

dan sal hy jou rus gee en aan jou siel vreugde verskaf.” Vers 15 voeg by 
dat “Die roede en die bestraffing gee wysheid; maar ’n seun wat aan hom-
self oorgelaat word, steek sy moeder in die skande.” 

Ons houding jeens ons kinders is miskien die belangrikste oorweging 
vir behoorlike kinderopvoeding. Ons woorde en optrede wys ons kinders 
of ons vir hulle lief is. Is u bereid om vir hulle op te offer? Sonder ’n kind 
se versekering van ons liefde, is dit onwaarskynlik dat ons grootmaak 
pogings die gunstige resultate sal lewer wat ons wil sien—moreel, vol-
wasse, verantwoordelike en sorgsame jong mans en vroue.

Die hantering van frustrasie

Alle ouers raak soms gefrustreerd oor hulle kinders se gedrag. As dit 
gebeur, is dit maklik vir ’n vader of moeder om die indruk te skep dat hy 
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Daar is ’n wedywering tussen kinders sedert 
Kain sy broer Abel doodgemaak het (sien 

Genesis 4). Doktor James Dobson, stigter en 
voorsitter van Focus on the Family, beskryf die 
wedywering tussen broers en susters as “die 
irriterendste kenmerk van kinderopvoeding.” 
Verder sê hy, “Die onderliggende bron van 
hierdie konflik is outydse jaloesie en kompetisie 
tussen kinders” (The New Strong-Willed Child, 
2004, bl. 139).

Om die konflik te verminder, maak hy drie 
aanbevelings vir ouers:

“1. Moenie die natuurlike jaloesie van 
kinders aanhits deur voortdurende kommen-

taar te lewer wat een kind as beter as ’n ander 
beskryf nie. Skoonheid, intelligensie en fisieke 
vermoëns soos atletiese vaardighede is veral 
sensitiewe onderwerpe.

“2. Vestig ’n werkbare stelsel van 
geregtigheid tuis. Kinders moet weet dat 
hulle op hul ouers kan staatmaak om die 
reëls van die huis te eis en af te dwing vir alle 
kinders.

“3. Erken dat u die verborge ‘teiken’ 
van wedywering tussen broers en susters 
is. Konflik is dikwels ’n metode om ouers te 
manipuleer en is ’n manier om hul aandag te 
kry” (ibid., bl. 142-147, klem bygevoeg).

Wedywering Tussen Broers en Susters

Mededinging tussen kinders is “die mees irriterendste kenmerk  
van kinders grootmaak. Die onderliggende bron van hierdie 
konflik is outydse jaloesie en kompetisie tussen kinders.”
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of sy nie lief is vir die kind nie. Sommige ouers, deur middel van woede, 
gefrustreerde reaksies en opmerkings, laat hul kinders waardeloos voel, of 
dat hul ouers hulle verag.

Dit is natuurlik ’n ernstige fout. Hulle is dalk net ontsteld oor een nega-
tiewe eienskap of aksie, maar laat die kind voel asof hy of sy in die geheel 

’n slegte persoon is. Dit is noodsaaklik dat ouers hul woede beheer wan-
neer hulle ’n kind vermaan en dat hulle die spesifieke gedrag, optrede of 
houding waarvoor die kind gestraf word duidelik maak.

Om ’n morele kind groot te maak, moet ouers die betrokke Bybelse be- 
ginsel duidelik uiteensit. Daar is ’n groot verskil tussen ouers wat kinders 
sê om iets te doen “omdat ek so sê” teenoor “omdat God so sê.” Deur aan 
kinders te verduidelik dat ons dit doen omdat God ons beveel om dit te 
doen leer dus ’n kind morele waardes en respek vir gesag.

Die apostel Paulus bied hierdie opdrag aan ouers aan: “En vaders, 
moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en ver-
maning van die Here” (Efesiërs 6:4).

Met ander woorde ouers moet seker wees dat hul kinders weet, selfs 
wanneer hulle reggehelp word, dat hulle geliefd is. Dit is nie te sê ouers 

moet nooit woede toon nie, maar 
dit moet gerig wees op die wan-
gedrag van die kind. Dit behoort 
altyd beheers en kort te wees. 
God self word soms kwaad, 
maar Hy verloor nie Sy humeur 
nie—en Hy het altyd ’n regver-
dige rede vir Sy verontwaardi-
ging en gevolglike optrede.

As kinders weet dat hulle 
diep geliefd is en daardie reg-
stelling kom as gevolg van hul 
ouers se liefde vir hulle sal 

hulle nie geneig wees tot woede en opstand nie. Aan die ander kant kan 
uitlatings wat ’n kind ervaar dat sy karakter en houding waardeloos is, 
hom verwerp laat voel en kan dit uiteindelik lei tot opstandige gedrag en 
gevaarlike aktiwiteite.

As ’n ouer vir ’n kind sê dat hy of sy niks werd is nie, kan die kind dit 
glo en daardie opmerking uitleef. Om aktiewe eerder as passiewe liefde 
vir ons kinders te toon, moet ons opregte komplimente en lof betuig wan-
neer hulle dit verdien. Dit verseker ons kinders dat hulle geliefd is en 
waardeer word.

Positiewe versterking van goeie gedrag—deur lof en komplimente vir 
’n spesifieke aksie—is ’n baie waardevolle en invloedryke metode van 
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Gebaseer op Prediker 3:1, wat sê: “Alles het 
sy bepaalde uur,” teoretiseer die sielkundige 

John Rosemond: “Daar is drie seisoene om kin-
ders groot te maak, en een finale seisoen wat 
ons doel is. Elke seisoen is ’n fase waar ’n kind 
’n behoefte het aan ’n sekere tipe ouerskap.

• “Seisoen 1 is van die ouderdom 0-2. 
Gedurende hierdie seisoen is die kind die mid-
delpunt van die heelal rondom wie die ouer 
wentel en die moeder is die kind se slaaf. Die 
pa bly gewoonlik op die kantlyn.

• “Seisoen 2 is van 3 tot 13 jaar oud.  
Die kind sal minder die middelpunt van die ouer 
se heelal wees. Die ouer is in die rol van gesag 
en leierskap. Dit is ’n periode van dissipelskap, 
waar u lei sal [die] kind volg.

• “Seisoen 3 is vanaf die ouderdom  

van 14 jaar en ouer. Hierdie is die mentor- 
fase wat die kind voorberei om volwasse te 
word. Dit is ’n [deurgangsrite] van grootword. 
Die doel is dat die kind self lei en die ouer  
moet die mentor wees.

• “Seisoen 4 is volwassenheid vir die 
kind. U maak nie meer die kind groot nie,  
maar [is] nou die kind se vriend” (Parents 
Council of Washington Lecture, Oct. 25, 2004). 

In die verduideliking van die seisoene, raai 
Rosemond ouers aan om op die regte seisoen 
te fokus. Ongelukkig bly baie ouers in seisoen 
een vasgeval (om ’n slaaf te wees) in plaas 
daarvan om hulle kinders te leer om self ver-
antwoordelikheid te neem. Nog ’n fout is om 
te probeer om u kind se vriend wees voor die 
toepaslike seisoen.

Die Seisoene van Ouerskap

Om die geleenthede vir gehalte kommuni- 
kasie te verhoog—die soort waar ’n ouer 

en kind opregte emosies deel en kommer in ’n 
vertrouensverhouding kan deel—oorweeg die 
volgende idees:

Vir ’n jong kind wat in die aand bed toe gaan, 
fluister rustig in sy of haar oor die belangrikheid 
van goddelike, morele optrede. Prys die kind 
vir sy of haar goeie gedrag daardie dag. Die 
tyd voordat kinders gaan slaap is dikwels ’n 
reflektiewe periode wanneer hulle hul gedagtes 
sal openbaar en belangrike vrae vra.

Selfs tieners en jong volwassenes sal soms 
wil praat oor die belangrike kwessies in hul 
lewens net voordat hulle gaan slaap. Terwyl 
dit nie nodig is om in hulle ore te fluister nie, 
is die geselsie nodig. Wyse ouers doen nie 

afstand van hierdie geleentheid wanneer dit 
aanbreek nie.

Vir ouer kinders kan dit nodig wees om eers 
tyd te spandeer aan ’n aktiwiteit wat die kind 
geniet. Dit is ’n geval van voorbereiding; ouers 
bring die tyd saam met hulle kinders deur om 
hulle te wys dat hulle vir hulle lief is, en dan, 
sodra hulle van hul ouers se liefde verseker is, 
sê die kinders wat hulle dink.

Ouers moet versigtig wees om ouer kinders 
se privaatheid te respekteer. Dit werk oor die 
algemeen nie baie goed vir ouers daarop aan te 
dring dat die kind sy of haar emosies en gedag-
tes moet openbaar nie. En soms het kinders 
geen groot geheime gedagtes oor die lewe om 
te deel nie. Kwaliteittyd is natuurlik en kom voor 
as gevolg van vertroue en respek.

Skep Kwaliteittyd
Christus was nie te belangrik of te besig om Sy tyd aan 
kinders te gee nie. Ons moet ook bereid wees om die-
selfde te doen.
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onderrig. Ongelukkig ignoreer te veel ouers geleenthede om goeie gedrag 
te versterk en praat net met hul kinders wanneer hulle gedrag swak is.

Gesag moenie misbruik word nie

Omdat mense ’n neiging het om gesag te misbruik, het sommiges ver-
keerdelik tot die gevolgtrekking gekom dat alle gesag sleg is. Dit is nie 
waar nie. God se bedoeling vir gesag is om ten goede gebruik te word 
(Romeine 13:1-4).

Jesus het Sy dissipels beveel om nie baasspelerig teenoor ander in die 
Kerk te wees nie (Matteus 20:25-28). Op soortgelyke wyse sê Kolossense 
3:21, “Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos 
word nie.” Efesiërs 6:4 sê ook dat ouers nie gesagsvorme moet gebruik 
wat intimideer, boelie of kinders kwaadmaak nie. God verbied uitdruklik 
fisieke en emosionele mishandeling van kinders. Aan diegene wat God se 

riglyn hieroor dwaaslik verwerp, verklaar Spreuke 11:29, “Wie sy huis in 
beroering bring, sal wind erwe.” 

’n Omvattende rasionele benadering

Jesus se houding teenoor kinders is ook leersaam vir ouers. Verskeie 
kere in die Nuwe Testament bestraf Jesus Sy dissipels omdat hulle probeer  
het om kinders van Hom af weg te hou (Matteus 19:13-14; Markus 10:14; 
Lukas 18:16). Jesus het ’n positiewe houding teenoor klein kindertjies 
gehad en persoonlike aandag aan hulle gegee deur hulle op te tel, vir 
hulle te bid en hulle as voorbeelde gebruik om volwassenes te onderrig. 
Christus was nie te belangrik of te besig om Sy tyd aan kinders te gee 
nie. Ons moet ook bereid wees om dieselfde te doen.

In Deuteronomium 6:20-25, waar die families van eertydse Israel vertel 
word hoe om hul kinders te onderrig, was die opdrag aan ouers om die 
voornaamwoord ons te gebruik, van belang. In vers 25, byvoorbeeld, word 
hulle aangesê om te sê: “En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorg-
vuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God 
soos Hy ons beveel het.” Hierdie voornaamwoord dui aan dat ouers ’n 
omvattende, verhoudingsbenadering moet gebruik om vir hul kinders God 
se weë te leer. Gehoorsaamheid aan God is veronderstel om ’n gedeelde 
familie-ervaring te wees.

In een van die mees hartstogtelike pleidooie om gedrag te beïnvloed, 
het God as ons Hemelse Vader antieke Israel reguit Sy wette, en die 
gevolge van om gehoorsaam, of ongehoorsaam aan hulle te wees, geleer. 
God sluit Sy pleidooi af, opgeteken in Deuteronomium 28 tot 30, hiermee: 
“Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en 
die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, 
dat jy kan lewe, jy en jou nageslag” (Deuteronomium 30:19).

Het u dit opgelet? God het nadruklik gesê: “kies dan die lewe” vir u 
eie beswil. Ons moet ook liefdevol en passievol wees oor ons begeerte vir 
ons kinders om God se standaarde as hul eie aan te neem. Ons moet werk 
om hulle te help om dit te doen en daarna streef om hulle te beïnvloed om 
daardie vrye morele keuse te maak.

Die belangrikheid van u persoonlike voorbeeld

Ons eie voorbeeld is belangrik om ons kinders behoorlik te beïnvloed. 
Kinders sien vinnig dat daar ’n verskil is tussen wat volwassenes hulle sê 
om nie te doen nie, en wat hulle self doen. In sommige gevalle is die ver- 
skille logies verdedigbaar. Kinders moet byvoorbeeld nie motors bestuur 
voordat hulle die wettige ouderdom bereik het en oor die vaardighede be- 
skik wat nodig is om ’n voertuig veilig te bestuur nie. Dit is egter ’n ander 
storie, wanneer kinders ’n dubbele standaard sien oor morele kwessies.

Paulus wys hierdie beginsel uit aan Jode wat heidene (nie-Jode) pro-
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Om te tugtig met bemoeding klink miskien 
soos ’n teenstrydigheid. Hoe kan dissipline 

hoegenaamd bemoedigend wees? Is dit nie 
altyd pynlik en neerdrukkend nie? Die antwoord 
is nee, dissipline hoef nie altyd so te wees nie. 
Hier is die rede.

Straf en dissipline is nie sinonieme, soos 
baie aanneem nie. Dissipline is maar net oplei-
ding wat ’n mens se morele karakter of geeste-
like vaardighede vervolmaak. Terwyl dissipline 
straf insluit, is dit slegs een van verskeie dis-
siplinêre aspekte wat ouers kan gebruik om hul 
kinders op te voed. Verder kan dissipline beide 
bemoedigende en korrektiewe elemente insluit. 
Hier is ’n paar bemoedigende dinge wat ouers 
kan doen om hul jonger kinders te dissiplineer:

Vooraktiwiteit-onthounotas. Voor ’n ge- 
leentheid, praat met u kind oor die gedrag wat 
u verwag. Sê byvoorbeeld: “As ons gaan kuier 
by mevrou Smith, wil ek hê jy moet sê: ‘Hallo, 
mevrou Smith. Dankie dat u my na u huis 
genooi het’.”

Bevestiging voor die aktiwiteit. Na die 
verduideliking van die gedrag wat u verwag laat 
die kind sê, “Ja, Mamma,” of “Goed, Pappa.” 
Verbale bevestigings help u kind om in sy of 
haar verstand die aksies wat hy of sy sal ver-
toon, te verstewig.

Vooraktiwiteits modellering. Laat u kind 

voor die tyd oefen wat hy of sy sal sê of doen 
voor die aktiwiteit. Dit help ook om ’n kind voor 
te berei op die gedrag wat verwag word.

Na-aktiwiteit lof. Ons waardeer almal lof 
as ons goeie werk gedoen het. Ons kinders 
reageer oor die algemeen ook goed op lof 
en word so beïnvloed tot toekomstige ge- 
hoorsaamheid wanneer hulle hierdie soort aan-
moediging ontvang.

Gepaste aanraking. Lof gepaard met ’n 
liefdevolle drukkie is ook baie motiverend teen-
oor ons kinders.

Beloon ontwikkeling van vaardighede. 
Deur kinders soms te beloon as hulle ’n nuwe 
vaardigheid bemeester het, bevorder volwas-
senheid. Wees egter versigtig om nie in die 
beloningswip te beland nie, waar ’n kind ’n be- 
loning verwag elke keer as hy of sy reg optree. 
Dit kan ontaard in omkopery. Behoorlike gedrag 
is iets wat ons almal veronderstel is om altyd te 
doen (Gary en Anne Marie Ezzo, Let the Child-
ren Come Along the Virtuous Way, Leader’s 
Guide, bl. 188-190). 

Soms sal korrektiewe dissipline ook nodig 
wees om kinders te help om behoorlik volwasse 
word. Gebruik van die bemoedigende dissipline 
soos hierbo beskryf kan die behoefte aan tug-
tiging verminder en die verhouding tussen ’n 
ouer en kind versterk.

Tugtig met Bemoediging
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beer beïnvloed het maar self skynheilig was: “Jy dan, wat ’n ander leer, 
leer jy jouself nie? Jy wat preek dat ’n mens nie mag steel nie, steel jy? 
Jy wat sê dat ’n mens nie owerspel mag pleeg nie, pleeg jy owerspel? Jy 
wat ’n afsku van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die 
wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos 

geskrywe is, die Naam van 
God word om julle ontwil 
onder die heidene gelaster” 
(Romeine 2:21-24).

Ouers kan nie met ’n 
“doen soos ek sê en nie 
soos ek doen nie” houding 
sukses verwag nie. Niks 
is meer ondoeltreffend as 
vir ’n ouer wat vuil taal 
gebruik om sy kind te pro-
beer korrigeer omdat hy 
dieselfde gebruik nie. Hoe 

kan ’n ouer verantwoordelikheid leer as sy eie optrede onverantwoordelik 
is en as dit onnodige swaarkry vir die gesin veroorsaak?

Ongeag wat ouers sê sal die meeste jong mense hulle ouers se stan-
daarde en lewensstyl aanneem teen die ouderdom van 25 tot 35 jaar. In 
hierdie geval tel dade eerder as woorde!

Kwaliteittyd

Die konsep van kwaliteittyd het ’n gewilde idee geword vir besige 
ouers wat min tyd het om saam met hul kinders deur te bring. Hulle salf 
hul gewete deur vir hulself te sê dat hulle die gemiste tyd sal opmaak 
deur kwaliteittyd saam met hul kinders deur te bring by ’n later geleent-
heid. Ongelukkig werk sulke optrede nie altyd so goed soos ouers hoop 
nie. Vir kinders is alle tye saam met hul ouers waardevol en ’n mens kan 
nie altyd verwag dat elke geleentheid wat saam deurgebring word die-
selfde is of gelyke waarde het nie.

Daar is geen plaasvervanger vir tyd wat ons met ons kinders spandeer 
nie. Ons tyd is ons lewe, en om daarvan aan ons kinders te gee, verseker 
hulle dat hulle geliefd is. ’n Ouer wat vir sy kinders baie materiële besit-
tings gee maar min persoonlike tyd, mis ’n belangrike punt. Kinders 

beskou nie die tyd wat die ouer werk om sy gesin te onderhou, as liefde 
vir hulle nie. Hulle dink dit beteken dat pa nie graag tyd saam met hulle 
wil spandeer nie. Ons tyd is die waardevolste geskenk wat ons aan ons 
kinders kan gee.

Die sosioloog Mark Warr van die Universiteit van Texas het onlangs 
gesê studies “stel ernstige vrae oor die klem op kwaliteittyd wat so alge-
meen vandag is. Alhoewel kwaliteittyd sekerlik wenslik is, is die hoeveel-
heid tyd wat die gesin saam spandeer nie onbelangrik nie. Nieteenstaande 
hedendaagse argumente, is klein hoeveelhede kwaliteittyd miskien nie 
voldoende om te kompenseer vir die kriminologiese aspekte van portuur-
kultuur waartoe adolessente algemeen blootgestel word nie” (Family in 
America, Februarie 1994).

Terwyl die kwaliteit van tyd saam met kinders ’n edele gedagte is, 
verstaan baie ouers nie regtig wat hierdie tipe tyd anders maak nie. Gary 
en Anne Marie Ezzo definieer in hul Let the Children Come Along the 
Virtuous Way-ouerskapprogram, kwaliteittyd as “’n aktiwiteit wat kom-
munikasie en deel bevorder” (Leader’s Guide, bl. 79).

Volgens hierdie definisie is baie aktiwiteite soos, om na ’n film te gaan 
of om speletjies te speel, nie regtig kwaliteittyd nie. In werklikheid bestry 

Maak ’n Morele Kind Groot
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Ware kwaliteittyd is daardie spesiale tyd wanneer kinders 
openhartig met hul ouers praat en onthul wat hulle dink 
en vir hul raad vra.

Om hul kinders seergemaakte gevoelens en 
teleurstelling te spaar, probeer sommige 

ouers hulle altyd verhoed om slegte keuses en 
besluite te neem. Terwyl sulke ouers dalk dink 
dat hulle goedhartig is teenoor hul kinders, 
maak sulke optrede hul kinders dikwels seer 
deur hul volwassenheid en begrip van verant-
woordelikheid uit te stel.

Byvoorbeeld, ’n seun gooi ’n bal en breek ’n 
buurman se venster. Hopelik was dit ’n ongeluk 
eerder as ’n doelbewuste daad van vandalisme. 
Hoe dan ook, die seun moet verantwoordelik 
gehou word vir sy optrede.

Eerder as om die kind te verskoon van die 
herstelproses deur te sê dat dit net ’n ongeluk 
was en self te sorg vir die herstel, sal wyse 
ouers die situasie gebruik as ’n onderrig-
geleentheid. Hulle sal hulle seun leer dat hy 
verantwoordelik is, en dat hy vir die venster 
moet betaal (of ten minste help betaal) en ’n 
opregte verskoning aan die buurman moet bied 
vir die skade.

Deur te moet werk om geld te verdien vir 

die herstel van die venster en verskoning te 
maak, leer die seun morele gedrag—om ver-
antwoordelikheid vir sy dade te neem. Kinders 
wat nooit hierdie leergeleenthede het nie, word 
groot met ’n gevoel van eiegeregtigheid—dat 
almal daar is om hulle te dien en dat hulle geen 
verantwoordelikhede teenoor ander het nie. Die 
verwydering van alle gevolge regdeur die lewe 
van die kind is ’n goeie manier om hom of haar 
voor te berei vir burgerlike ongehoorsaamheid 
en tronk toe gaan. Dit is ook ’n seker resep vir 
ouerlike hartseer.

Belangrike sleutels om kinders toe te laat om 
baat te vind deur gevolge te ervaar, sluit in om 
seker te maak dat die kinders oud genoeg is 
om wyse besluite te neem voordat hulle keuses 
gegee word (’n fout wat dikwels deur ouers 
gemaak word), sorg dat hulle fisies veilig is, 
en laat hulle dan weet dat ’n fout nie die einde 
van die wêreld is nie. Dis iets wat almal doen 
en die belangrike les is om dit verantwoordelik 
te hanteer.

Die Waarde van Gevolge
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die Ezzos die hedendaagse idee van kwaliteittyd en hoeveelheid tyd met 
die beskouing dat die tyd nie die beste maatstaf is nie, maar eerder die 
kaliber van die verhouding. Dit kan gemeet word deur hoe gereeld kinders 
hulle na hul Pa vir advies en berading wend” (Leader’s Guide, bl. 91).

Die regte kwaliteittyd is wanneer kinders openhartig met hul ouers 
praat en onthul wat hulle dink en vir hul raad vra. Hierdie spesiale tye kan  
nie net op aanvraag bestel word nie. Dit is gereeld ongeskeduleerde oom-
blikke en kan op ongemaklike oomblikke gebeur. Maar wyse ouers sal 
alles in hul vermoë doen om te luister en te reageer op hulle kinders met 
die uiterste liefde en respek wanneer hierdie spesiale tye hulle voordoen.

Om gereelde tyd saam 
met ouers te spandeer kan 
natuurlik ook waardevol 
wees. Ideaal gesproke 
moet kinders genoeg tyd 
saam met hul ouers span-
deer om te sien hoe hulle 
in die huis werk en ook 
om spesiale geleenthede 
te geniet. Deur saam met 
hul ouers te werk, leer 
die jeug hoe om te werk. 
Deur ’n goeie daad saam 

met hul ouers vir iemand te doen, leer hulle hoe om vir ander om te gee. 
As kinders sien dat Pa vir Ma ’n soen gee en oplet dat albei ouers mekaar 
met respek behandel, leer hulle hoe ’n liefdevolle huwelik werk.

Sommige volwassenes beskou hierdie dinge moontlik nie as kwaliteit-
tyd nie, maar die werklikheid is dat dit noodsaaklik is vir die gesonde 
ontwikkeling van sosiaal volwasse kinders. (Vir ’n paar idees oor hoe 
ouers kwaliteit tyd kan skep saam met hul kinders, sien “Skep Kwaliteit-
tyd” op bladsy 70.) 

Die rol van dissipline

’n Belangrike deel van onderrig is dissipline, wat leiding, opleiding, 
vorming van karakter en straf, behels. Straf met behulp van ’n klap of ’n 
pak slae is ’n kontroversiële onderwerp in baie samelewings. Sommige 
ouers glo daaraan; ander is sterk daarteen gekant.

Die onderwysstelsel is ’n belangrike faktor in hierdie voortgaande 

openbare debat. Lyfstraf het feitlik verdwyn uit baie skole. In sommige 
lande het regerings dit heeltemal verbied. 

Die Bybel praat oor hierdie saak (Spreuke 13:24; 22:15; 23:13-14), maar 
dit keur nie misbruik goed nie, soos sommmige beweer. Die bogenoemde 
gedeeltes moet ook nie verstaan word dat dit die enigste effektiewe manier  
van dissipline is nie.

’n Belangrike punt om te onthou is dat daar ander maniere is om te 
straf. Verbale regstelling, verwydering van voorregte, beperking van vry-
hede en om ekstra take by te voeg, is ’n paar. Soms werk sulke metodes 
goed, en sommige is meer effektief met een kind as ’n ander. Sommige 
kinders is meer sensitief en reageer op terregwysing. Ander vereis strenger  
stappe om die les tuis te bring. Die resultaat is die belangrikste. ’n God-
delike beginsel is om slegs soveel straf te gebruik as wat nodig is om die 
nodige resultaat te bereik.

God se dissipline

Dink daaraan dat God Christene uit liefde vir hulle, tugtig. Let op 
Hebreërs 12:5-11: “En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot 
julle as seuns spreek: My seun ag die tugtiging van die Here nie gering 
nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; want die Here tugtig 
hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die 
tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar 
wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal 
deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, 
ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle 
ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onder-
worpe wees en lewe nie? Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle 
beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan 
deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oommblik nie ’n saak 
van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle 
vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.”

Die voorafgaande gedeelte uit Hebreërs haal aan uit Spreuke 3:11-12, 
en vergelyk God se tugtiging van ons as Sy kinders met menslike ouers se 
tugtiging van hul kinders uit liefde en besorgdheid vir hulle.

Hierdie verse leer ons verskillende belangrike beginsels rakende tug- 
tiging. Van hulle leer ons:

(1) God tugtig in liefde.
(2) Tugtiging is nie verwerping nie, maar deel van ons volwassenheid  

         en groei.
(3) Tugtiging lewer respek.
(4) Tugtiging lewer goeie vrugte en geregtigheid.
Die Griekse woord vir “tugtig” in die Skrifgedeelte in Hebreërs bevat 

ook die begrippe van onderwys en opleiding, korrektiewe begeleiding en 
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Die Bybel sê vir ons dat kinders wonderlike geskenke is, ware 
seëninge van God. Tog het hulle leiding en onderrig nodig.
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korrektiewe straf. Behoorlike kinderopvoeding behels al hierdie elemente 
van opleiding en fokus op die langtermynvoordele vir die kind.

Nog ’n Bybelse beginsel wat ouers moet oorweeg wanneer hulle meto-
des van dissipline evalueer, word deur die apostel Paulus uitgedruk: “Julle 
moet die owerheid gehoorsaam, want God het dit daar geplaas. Geen ower- 
heid bestaan buite God se toedoen nie. Dit impliseer dat hulle wat weier 
om die owerheid te gehoorsaam, hulle teen die instelling van God verset. 
Dié wat dit doen, bring ’n oordeel oor hulleself” (Romeine 13:1-2, Nuwe 
Lewende Vertaling). Dus moet ouers verstaan dat daar dissiplinêre prak-
tyke genoem word in die Skrif wat beperk word deur plaaslike, staats- of 
nasionale wette.

Wat van hul gevoelens seermaak?

Sommige ouers is gekant teen korrektiewe tugtiging omdat dit hul  
kinders se gevoelens seermaak. Tog is dit wat tugtiging veronderstel is  
om te doen. Hebreërs 12:11 verduidelik dat daar ’n pynlike aspek van  
tugtiging is.

Gesinsielkundige John Rosemond bevestig hierdie beginsel en sê: “Dis-
sipline hoef nie ’n kind liggaamlik te beseer om ’n letsel te laat nie, maar 
dit moet altyd die kind se gevoelens seermaak, anders is dit waardeloos.” 
Voorts voeg hy by: “Sonder daardie pyn, sal ’n gewete nooit vorm nie.” 
(ParentingbyTheBook.com/essay_4.htm). (Vir addisionele begrip rakende 
kinders en dissipline, sien “Tugtig Met Bemoediging” op bladsy 72 en 
“Die Waarde van Gevolge” op bladsy 75.)

Seën van verantwoordelikheid

Die Bybel sê vir ons dat kinders wonderlike geskenke is, waarlik 
seëninge van God (Psalm 127:3). Tog het hulle leiding en onderrig nodig. 
Hulle elkeen benodig die spesiale een-tot-een-versorging en -onderrig wat 
slegs ouers kan gee.

Om kinders groot te maak van hulpelose babas na verantwoordelike, 
morele volwassenes, is miskien die grootste verantwoordelikheid wat ons 
in hierdie lewe kan hê, en dit kan groot belonings meebring. Die seën 
daarvoor is tweeledig. In die eerste plek kry kinders al die voordele daar-
van om in ’n goddelike huis te woon en God se weë te leer. Tweedens 
word ons as ouers geestelik volwasse soos ons met onsself sukkel en die 
uitdagings om godvrugtige kinders groot te maak in ’n goddelose wêreld.

Om ’n wyse en liefdevolle ouer te wees, is ’n uitdagende verantwoorde- 
likheid wat ons help om ons voor te berei om deel te wees van God se 
ewige familie. Mag ons en ons kinders die wonderlike bestemming wat 
God vir elkeen van ons het, vervul!

’n Voorsmaak van die 
Toekoms
“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid 
gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar 
gereed gemaak” (Openbaring 19:7).

D
ie begeerte na ’n gelukkige, blywende huwelik geseën met 
kinders wat grootword om suksesvolle, moreel verantwoorde- 
like volwassenes te wees, is waarlik die universele droom. 
Hierdie droom is heeltemal natuurlik. As deel van God se 
skepping weerspieël ons die plan wat God self vervul soos  

Hy Sy eie gesin bou.
Jesus Christus het gekom om Sy deel te doen om ons te help om “kin- 

ders van God te word” (Johannes 1:12). Terwyl dit ons wonderlike bestem- 
ming weerspieël, praat die Bybel van ons as mede-erfgename met Christus 
van die komende Koninkryk van God (Romeine 8:17; Jakobus 2:5). Hier-
die oorgang van menslike vlees en bloed tot onsterflike geestelike wesens 
begin met die terugkeer van Jesus Christus na die aarde en die vestiging 
van die Koninkryk van God oor al die nasies (Openbaring 11:15).

Die volgende stap is dat Jesus met Sy Bruid sal trou. “En ek het iets 
gehoor soos die stem van ’n groot menigte en soos die geluid van baie 
waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja! want die 
Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees 
en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die 
Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee 
om bekleed te wees met rein en blink fyn llinne, want die fyn linne is die 
regverdige dade van die heiliges” (Openbaring 19:6-8).

Om ons te help voorberei op hierdie wonderlike toekoms, het God ons 
toegelaat om deur die huwelik en gesin ’n voorsmakie van hierdie won-
derlike tyd te ervaar. God se begeerte is dat ons oorvloedige lewens met 
geluk en sukses sal leef (Johannes 10:10).

Tog word die geluk en opleiding wat God ons bied deur die huwelik en 
gesin die beste ervaar in harmonie met God se instruksies en leiding. As 
u nou geluk en sukses wil hê, sowel as in die lewe wat hierna kom, kies 
God se weë.

Kom in lyn met Sy wette en aanwysings. As u u lewe oorgee aan Hom, 
sal u die rykdom van God se weë ervaar en sommige van die grootste 
menslike vreugde moontlik. 

’n Voorsmaak van Die Toekoms
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