
ACK WAIKATO Gemeente met oop hart 
  

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

Sondag 11 Julie 2021: 
 

Tema 3: Almal het ‘n familie nodig. 

 

Johannes 19:25-27 
25By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en 

Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. 26Toe Jesus sy 

moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê 

Hy vir haar: “Daar is u seun.” 
27Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” 

Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem. 

 

A. God het families gemaak om ‘n veilige toevlug te wees. 

  

Johannes 19:27 Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” 

Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem 

 

Die storms van die lewe: 

1. Fisies. 

2. Emosioneel.  

3. Verhoudings. 

4. Sielkundig.  

 

Die huis en die kerk is die plek waarnatoe ek kan kom met al my seer 

en gebrokenheid. Waar ek onvoorwaardelike liefde, omgee en opbou 

kan ervaar. 

 

1 Pet 1:22: sorg dat julle mekaar van harte liefhet, al vra dit inspanning. 

 

B. God het bedoel dat die gesin ‘n leer sentrum vir die lewe is. 

 

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

goedkeuring wegdra. 

 



Wat moet ons leer in die gesin? 

1. Verhoudings. 

2. Waardes (Deut 6:6-7) 

3. Hoe om God te ken en lief te hê. 

 

C. God het families gemaak om saam te dien. 

1 Kor 16:15 Julle weet dat Stefanas en sy huisgesin die eerste bekeerlinge 

in Suid-Griekeland was en dat hulle hulle lewe wy aan die diens van ander 

Christene. 

 

Spr 14:26 Wie die Here dien, het daarin ’n veilige toevlug, en ook sy 

kinders vind daar skuiling. 

 

Hoe lyk dit prakties? 

 

Jak 1:27 Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders 

en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon 

te hou van die besmetting van die wêreld. 

 

Ons as huisgesin van God het ‘n besondere verantwoordlikheid 

teenoor dié wat nie bloed familie het nie of wat geskei is van hulle 

bloed familie. 

 

D. God wil hê ons moet vir ander doen wat Hy vir ons doen. 

 

Ef 2:19 Julle is dus nie meer uitlanders en bywoners nie, maar 

medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se 

huisgesin 

 

 

 

“God didn’t adopt us because he needed children but because 

we were orphans and needed a Father.” – Matthew Henry 
 

 



BESPREKINGSVRAE vir Kleingroepe en Familiegroepe 

 

Open met Gebed. 

 

Lees as groep saam: Johannes 19:25-27 

 

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

met die preek Sondag?” 

 

Families is vir God ontsettend belangrik. Daarom praat die Bybel so dikwels 

oor families. Dit gebruik selfs familie terme om geestelike waarhede met 

ons mee te deel. Daarom word God ons Vader genoem, ons Sy kinders 

genoem, Jesus ons broer genoem, en die kerk die familie van God 

genoem. God wil hê elkeen moet deel wees/word van ‘n familie. 

 

A. God het families gemaak om ‘n veilige toevlug te wees. 

Lees: Romeine 8:20-24, Genesis 3:14-19. 

1. Bespreek: Wat is die oorsaak van die “storms” in die lewe? Hoe 

manifisteer die storms in ons eie lewens en in ons gesin se lewens? 

 

2. Bespreek: Hoe kan die familie ‘n veilige hawe wees te midde van hierdie 

storms? Wat verhoed/weerhou die familie om ‘n veilige hawe te wees? 

 

B.  Families is ‘n leer sentrum vir die lewe. 

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

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

 

 

Ef 6:4 En pa’s, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word 

nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se 

goedkeuring wegdra. 

 

1. Verhoudings. 

2. Waardes. 

3. Hoe om God lief te hê en te ken. 

 



Bespreek: Watter rol kan die huisgesin van God speel om vir die jonger 

geslag die dinge te leer? 

 

 

C. God het families gemaak om saam te dien. 

1 Kor 16:15  Julle weet dat Stefanas en sy huisgesin die eerste bekeerlinge 

in Suid-Griekeland was en dat hulle hulle lewe wy aan die diens van ander 

Christene. 

 

Bespreek: Stem jy saam dat die familie die ideale plek is om te leer om 

te dien? Hoekom sê jy so? 

 

D. God wil hê ons moet vir ander doen wat Hy vir ons gedoen het. 

Lees: Ef 1:4; 2:12-13, 2:19, Heb 2:11. 

 

Bespreek: Wat het God vir ons gedoen en doen Hy steeds vir ons? Hoe 

wil Hy hê moet ons diegene hanteer sonder gesinne in die lig van wat Hy 

vir ons gedoen het? 

 

Hoe doen ons dit? Prakties? 

 

Sluit af met GEBED.  

Bid vir mekaar en bid spesifiek vir gesinne en families! 


