
ACK WAIKATO Gemeente met oop hart 
  

Families:- God se Plan A in ‘n deurmekaar wêreld! 
 

Sondag 4 Julie 2021: 
 

Tema 2: “Hoe om ‘n goeie ouer te wees?” 
 

Efesiërs 6:1-4  

1 Kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoor-

saam wees. Dit is mos die regte ding om te doen! 

2 “Eer jou vader en jou moeder” is die eerste van die Tien Gebooie waaraan ’n belofte 

verbind is: 3 “Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank op die aarde mag lewe.”  

4En pa’s, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd (kwaad) word nie, maar 

voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra. 
 

1 Thess 2:11-12 

11 Julle weet ook hoe ons – soos ’n pa met sy eie kinders maak – julle elkeen 12 aan-

gespoor en aangemoedig het om tot eer van God te lewe. Hy roep julle om deel te hê 

aan sy koningsheerskappy en heerlikheid. 
 

A. ‘n Eerste baie belangrike beginsel.  

Lukas 6:31 “Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen.” 
 

B. Die Bybel gee ook duidelike riglyne vir kinders. (Ef 6:1-3) 

Ouers moet hulle kinders LEER om hulle te eer en gehoorsaam! 
 

C. Wat sê God aan volwassene oor die opvoeding van kinders? 
 

1. God sê moenie jou kinders moedeloos maak nie!(exasperate) 

Kol 3:21 “Ouers, moenie aanhou foutvind met julle kinders sodat hulle 

moed verloor nie.”   Ef 6:4 “En pa’s, moenie julle kinders so behandel dat 

hulle verbitterd word nie” 
 

Hoe doen ons dit? 

a. Onduidelike grense (boundaries) 
 

b. Onvoorspelbare dissipline (unpredictable discipline) 
 

c. Ongebalanseerde (aanhoudende) kritiek 

Wanneer kritiek nie gebalanseer word met erkenning en prys nie.  
 

d. Onredelike verpligtinge (demands). 

e. Onuitgesproke verwagtinge. (unspoken expectations)’ 



“Watter verwagtinge – selfs onuitgesproke – moet jy laat gaan, om jou 

kind toe te laat om hom/haarself ten volle te wees?” 
 

f. Onverdiende of opgeboude kwaad (undeserved or unresolved anger) 
 

2. God sê ons moet ons kinders dissiplineer. 

Ef 6:4 “.....voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se 

goedkeuring wegdra.” 

Hebr 12: 10-11 “Ons vaders het ons vir ’n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit 

goedgevind het, maar God doen dit beslis tot ons beswil, met die doel om ons te laat 

deel in sy heiligheid. 11 Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na ’n rede 

vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, ’n 

vredevolle oes oplewer van ’n lewe volgens die wil van God.” 
 

a. Elkeen het dissipline nodig 
 

b. Dissipline is nie lekker nie! 

Ef 6:4  “.. wat die Here se goedkeuring wegdra.” 
 

c. Dissipline is tot die kind se beswil en nie myne nie! 
 

d. Dissipline moet konsekwent wees  
 

3. God sê dat ons ons kinders moet opvoed (“nurture”). 

 (“raise a child to maturity by providing for physical and psychological needs”) 

Opvoed het te doen met om die regte klimaat te skep vir groei! 

a. Die nodige fisiese versorging.  

b. ‘n Klimaat, atmosfeer van aanvaarding en onvoorwaardelike liefde.  

c. Die regte voorbeeld te stel in alle opsigte.  

d. Aan die geestelike groei van my kind aandag gee.  

e. Bid vir jou kind –  (Deutr 11:18-21) 
 

4. God sê dat ons hulle moet bemoedig en aanspoor (show 

compassion) (1 Tess 2:11-12 in 2020 vertaling:  “Net so weet julle ook hoe ons 

vir elkeen van julle soos ‘n vader vir sy eie kinders was 12 terwyl ons julle vermaan en 

bemoedig, en aanspoor om ‘n lewe te lei wat die God waardig is ....” 

Ps 103:13 “Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here 

Hom oor hulle wat Hom dien.” 

 

LIEFDE word gespel T-Y-D 

 
 



BESPREKINGSVRAE vir Kleingroepe en Familiegroepe 
 

Open met Gebed. 
 

Lees as groep saam: Efesiërs 6:1-4,  1 Thess 2:11-12 en Kol 3:21 
 

Vra: “Wat het jou spesifiek getref met die lees van die Skrifgedeeltes of 

met die preek Sondag?” 
 

Ouerskap is geweldig belangrik. Sekerklik een van die grootste 

verantwoordelikhede wat jy gaan hê op aarde en een waarvoor jy die 

minste opleiding het! Dit het boonop ewigheidswaarde!  

Dit maak dit so ekstra belangrik. 
 

A. Bespreek die eerste baie belangrike beginsel.  

Lukas 6:31 “Doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen.” 

Hoe pas ons dit in die gesin en familie toe? 
 

B. Wat vra God van kinders? – watter rol/verantwoordelikheid het ouers in 

hierdie verband? 

Bespreek:  
 

C.  Wat verwag God van OUERS/volwassenes tov kinders? 
 

Bespreek en gesels oor elkeen van die VIER punte en probeer mekaar 

help hoe om dit prakties in die gesin en familie toe te pas: 
 

1. God sê moenie jou kinders moedeloos maak nie!(exasperate) 

Kol 3:21 “Ouers, moenie aanhou foutvind met julle kinders sodat hulle 

moed verloor nie.”   Ef 6:4 “En pa’s, moenie julle kinders so behandel dat 

hulle verbitterd word nie” 
 

a. Onduidelike grense (boundaries) 

b. Onvoorspelbare dissipline (unpredictable discipline) 

c. Ongebalanseerde (aanhoudende) kritiek 

Wanneer kritiek nie gebalanseer word met erkenning en prys nie.  

d. Onredelike verpligtinge (demands). 

e. Onuitgesproke verwagtinge. (unspoken expectations)’ 

“Watter verwagtinge – selfs onuitgesproke – moet jy laat gaan, om jou kind toe 

te laat om hom/haarself ten volle te wees?” 



f. Onverdiende of opgeboude kwaad (undeserved or unresolved anger) 
 

2. God sê ons moet ons kinders dissiplineer. 

Ef 6:4 “voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring 

wegdra.” 

Hebr 12: 10-11 “Ons vaders het ons vir ’n kort tydjie gedissiplineer soos hulle dit 

goedgevind het, maar God doen dit beslis tot ons beswil, met die doel om ons te laat 

deel in sy heiligheid. 11 Elke vorm van tug lyk vir ons op die oomblik meer na ’n rede 

vir trane as vir blydskap, maar later sal dit vir hulle wat daardeur gedissiplineer is, ’n 

vredevolle oes oplewer van ’n lewe volgens die wil van God.” 
 

a. Elkeen het dissipline nodig 

b. Dissipline is nie lekker nie! 

c. Dissipline is tot die kind se beswil en nie myne nie! 

d. Dissipline moet konsekwent wees  
 

3. God sê dat ons ons kinders moet opvoed (“nurture”). 

 Opvoed het te doen met om die regte klimaat te skep vir groei! 

a. Die nodige fisiese versorging.  

b. ‘n Klimaat, atmosfeer van aanvaarding en onvoorwaardelike liefde.  

c. Die regte voorbeeld te stel in alle opsigte.  

d. Aan die geestelike groei van my kind aandag gee.  

e. Bid vir jou kind –  (Deutr 11:18-21) 
 

4. God sê dat ons hulle moet bemoedig en aanspoor (show 

compassion) 1 Tess 2:11-12 in 2020 vertaling:  “Net so weet julle ook hoe ons 

vir elkeen van julle soos ‘n vader vir sy eie kinders was 12 terwyl ons julle vermaan en 

bemoedig, en aanspoor om ‘n lewe te lei wat die God waardig is ....” 

Ps 103:13 “Soos ’n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here 

Hom oor hulle wat Hom dien.” 
 

Hoe doen ons dit? Prakties? 
 

Sluit af met GEBED.  

Bid vir mekaar en bid spesifiek vir gesinne en families! 


