
ACK WAIKATO Gemeente met oop hart 
  

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

Sondag 18 Julie 2021: 
 

Tema 4: Die krag van drie in ons verhoudings 
 
Prediker 4:9-12 9Twee is beter as een. Saam bereik hulle meer in hulle werk. 
10As een mens val, kan sy vriend hom ophelp. 

Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. 
11As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe kan een wat alleen 

is, warm word? 12Iemand kan die een aanval, maar die twee kan weerstand 

bied. ’n Driedubbele tou breek nie maklik nie. 

 
A. Die skrywer van Prediker vertel ons 3 goed oor verhoudings: 
  
1. Om jou lewe op jou eie te doen is dom. 

2. Om die lewe saam met ander te doen is beter. 

3. Om ‘n verhouding te hê waarvan die Here deel is, is beste. 

 

Verhoudings waarin God deel is, is sterk; amper onbreekbaar. 

 
Pre 4:12 ’n Driedubbele tou breek nie maklik nie. 
 
B. God wil deel van al ons verhoudings wees. 
1. Huwelik (vrou) 

Ef 5:22 Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos aan die 

Here. 

2. Huwelik (Man) 

Ef 5:22 Mans, julle moet julle vroue liefhê net soos Christus die kerk 

liefgehad het toe Hy sy lewe daarvoor gegee het. 

3. Kinders 

Ef 6:1 Kinders, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle 

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

4. Ouers 

Ef 6:4 En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig 

word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit 

wil. 



5. Werk 

Ef 6:7 Doen julle werk entoesiasties, asof julle dit vir die Here doen en nie 

vir mense nie. 

 
C. Hoe ervaar ek prakties die Here se krag in my verhoudings? 

1. Bely jou afhanklikheid van God. 

 

Joh 15:5 sonder My kan julle niks doen nie. 

 

Ons kan nie Jesus se krag in ons verhoudings ervaar voordat ons 

nie op die punt kom waar ons besef ons het hulp nodig nie. 

 

1 Pet 5:6 “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee 

Hy genade.” 

 

2. Vra God se hulp. 

 

Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te 

gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee 

vir dié wat vra.” 

 

Ons nooi God om in ons verhoudings te werk deur gebed. 

 

Ef 5:18 laat die Gees julle vervul 

Fil 4:13 Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee. 

 

God se Gees is God se krag vir ons verhoudings! 

 

3. Gehoorsaam God se wil. 

 

Joh 14:21 “Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En 

wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My 

aan hom openbaar.” 

 

God seën gehoorsaamheid ook in verhoudings! 

 



BESPREKINGSVRAE vir Kleingroepe en Familiegroepe 

 
Open met Gebed. 

 

Lees as groep saam: Prediker 4:9-12 

 

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

met die preek Sondag?” 

 

God wil hê ons moet gesonde families hê wat ‘n verskil maak in die wêreld. 

Maar omdat ons in ‘n gebroke wêreld leef, saam met gebroke mense en 

gebroke families, is verhoudings nie altyd so maklik of eenvouding nie. 

Daarom het ons krag nodig vir ons verhoudings. 

 

A. Die skrywer van prediker maak drie opmerkings oor verhoudings. 

1. Om die lewe op jou eie te doen is dom. 

2. Om die lewe saam met iemand te doen is beter. 

3. Om ‘n verhouding te hê waarvan die Here deel is, is beste. 

 

Bespreek: 

1. Wat maak dat mense islolasie verkies bo verhoudings? 

2. Deel met mekaar oor hoe verhoudings jou lewe kan verryk? Hoekom sal 

jy sê is dit net soveel beter om die lewe saam te doen? 

3. Het jy al die Here se krag in jou verhoudings ervaar?  

 

B.  God wil deel wees van al ons verhoudings. 

Lees weer die verskillende verhoudings wat Paulus van praat in die boek 

van Efesiërs met die teks gedeeltes. 

 

1. Verhoudings tussen gelowiges (Ef 5:21)  

2. Huwelik: Vrou (Ef 5:22) 

3. Huwelik: Man (Ef 5:25). 

4. Kinders (Ef 6:1) 

5. Werk (Ef 6:7-8) 

 

 



Bespreek: 

1. Vind jy dit maklik of moeilik om die Here deel te maak van jou 

verhoudings? Deel met mekaar prakties hoe jy dit probeer toepas en/of 

hoe jy dit wil toepas in die toekoms. 

 

C. Hoek ervaar ek God se krag in my verhoudings? 

1. Ek besef my afhanklikheid. 

Joh 15:5  sonder My kan julle niks doen nie 

 

Bespreek: 

1. Lees 1 Petrus 5:6-7 wat beteken dit volgens hierdie verse om ons 

afhanklikheid te besef van die Here? Hoekom is dit vir ons soms so 

moeilik? 

 

2. Ek vra vir hulp. 

Luk 11:13  As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te 

gee – die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee 

vir dié wat vra.” 

 

Bespreek: 

1. God is ons Hemelse Vader wat weet wat goed is vir ons (ook ons 

verhoudings). Watter verskil maak dié wete in hoe jy na jou verhoudings 

kyk? 

2. Hoe maak die Heilige Gees ‘n verskil in ons lewens en verhoudings?  

 

3. Ek is gehoorsaam. 

 

Bespreek: 

1. Wat sal jy sê is die moeilikste van die drie stappe om te volg? 

2. Hoe dink jy sal jou verhoudings verander wanneer jy jou “eie” 

gehoorsaamheid aan God die fokus punt maak? 

 

Sluit af met GEBED.  

 

Bid vir mekaar en bid spesifiek vir gesinne en families! 


