
ACK WAIKATO Gemeente met oop Harte! 
 

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

Sondag 27 Junie 2021:  
 

Tema 1: “Verhoudings in families is noodsaaklik maar moeilik – 

hoe doen ek dit?” 
 

Mark 12: 29-31 

“Jesus het hom geantwoord: “Die belangrikste gebod is die volgende: 

‘Luister, o Israel, die Here ons God is die énigste Here. 30 Daarom moet 

jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou 

totale verstand en met al jou krag.’ 31 Die tweede gebod is net so 

belangrik: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Hierdie twee vorm 

saam die allerbelangrikste opdrag.” 
 

Joh 13: 34-35 

34 Ek gee julle ’n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê; soos Ek julle 

liefhet, net só moet julle mekaar ook liefhê. 35 As julle mekaar liefhet, sal 

almal daaraan sien dat julle my dissipels is.” 
 

In die lewe gaan dit oor verhoudings; en ons moet leer van en oefen 

om goeie verhoudings te bou. 

God het die familie daar gestel en wil dat juis in en deur die familie 

VERHOUDINGS gebou en herstel!  
  

‘n Geweldige waarheid in alle verhoudings, in ouerskap, in huwelik, in 

families – “Niks is belangriker as liefde nie”! 

 

1.  Ek moet die regte VOORBEELD hê! 
 

‘n Belangrike verhoudingsbeginsel is dat ek die voorbeeld van dit 

waarop ek fokus, volg! 

 

 

1 Kor 11: 1 (83) 

“Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.” 
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2. Ek het ‘n stewige fondasie nodig! 
 

Ek gaan liefhê, soos wat ek liefde ervaar het!!  (beginsel!) 

Ek kan nie gee wat ek nie het nie!! 
 

1 Joh 4:19 “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het”. 
 

1 Joh 4:9-10 “Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons 

bekendgemaak toe Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur het 

sodat ons deur Hom die lewe kan ontvang. 10 Dít is volmaakte liefde: 

nie dat ons vir God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en 

sy Seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem.” 
 

Joh 15:9 (DB) “Ek het julle net so lief soos die Vader My liefhet. Wikkel 

julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van My toe.”  
 

Ef 5: 1-2  “Omdat julle God se kinders is wat Hy liefhet, moet julle sy 

voorbeeld volg. Ja, leef ’n lewe van liefde soos ook Christus ons 

liefgehad het deur Homself vir ons oor te gee as ’n lieflike reukoffer aan 

God.” 
 

3. Ek het ‘n groter DOEL nodig! 
 

Joh 13: 35 “As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat julle my 

dissipels is.” 

Ons moet lewe vir ‘n groter doel, vir God se doel!  
 

Ps 127:3a sê “Kinders is ’n gawe (geskenk) van die Here..” 
 

 

4. Ek het ‘n groter KRAG nodig. 
 

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

1 Joh 4:19 “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het!” 
 

Dit gaan nie om harder of meer te probeer nie; 

maar om meer oor te gee en meer te vertrou! 

 

Skryf neer EEN ding wat jy hierdie week gaan DOEN. 
              

 



Besprekingsvrae vir Kleingroepe en Familiegroepe: 
 

Lees in groep saam: Johannes 13:34-35 en Markus 12:29-31 

Open met GEBED. 
 

“In ons taak-georienteerde samelewing is dit maklik om ouerskap en 

familie-wees net te sien as nog ‘n taak op my oorvol dagprogram! 

Ten diepste gaan dit in die lewe oor verhoudings. Jesus het gesê dat 

die heel belangrikste is LIEFDE, dit is verhoudings. Spesifiek ook in die 

gesin en familie. Die familie is juis die plek waar ons leer van 

verhoudings en dit ervaar en inoefen!” 

 

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

of met die preek Sondag?” 

Gee tyd vir bespreking in die groep. 

 

Sê: “Daar is Sondag VIER aspekte genoem, kom ons gesels oor 

elkeen van hulle”:  

 

1.  Ek moet die regte VOORBEELD hê! 

 

Ek sal die voorbeeld volg waarop ek fokus!  

a. Hoe gebeur dit in families? 

 

b. Hoe belangrik is MY voorbeeld in die gesin/familie? 

 

c. Wat moet EK doen om ‘n goeie voorbeeld te kan wees? (kyk na 1 

Kor 11:1) 

 

2. Ek het ‘n stewige fondasie nodig! 
 

Ek gaan liefhê, soos wat ek liefde ervaar het!!  (beginsel!) 

Ek kan nie gee wat ek nie het nie!! 

a. Gesels oor hierdie beginsel. 

 

b. Wie se voorbeeld was die fondament vir Jesus se liefde vir ons? 

(Joh 15:9) Wat sê dit vir ons oor die verhoudings in gesinne? 
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Lees Ef 5: 1-2  

c. Hoe kan ons hierdie opdrag prakties uitleef in ons gesin en familie? 

 

d. Deel met mekaar Bybelverse wat vir ons sê HOE LIEF God ons het 

 

3. Ek het ‘n groter DOEL nodig! 

 

Opvoeding en ons familie moet ‘n doel groter as dit insigself hê! 

 

a. Bespreek hierdie stelling. 

 

b. Wat is ons DOEL op aarde? (Ps 115:1) Wat sê dit oor my familie? 

 

c. Watter effek behoort Ps 127:3a op ons kinderopvoeding en familie 

te hê?  

 

4. Ek het ‘n groter KRAG nodig. 
 

a. Wat stel my in staat om werklik soos Jesus lief te kan hê? (lees 1 

Joh 4:19 en Fil 4:13) 

 
 

Dit gaan nie om harder of meer te probeer nie; maar om meer oor te 

gee en meer te vertrou! 

 

b. Bespreek hierdie stelling. Hoe gaan jy dit toepas? 

 

Gee geleentheid dat elkeen kan deel wat die “EEN ding” was wat jy 

hierdie week gaan DOEN na aanleiding van die preek en studie. 

 

 

Gee geleentheid om in groepies van 3 saam te bid, spesifiek vir ons 

gesinne en families. 



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)’ 
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“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?” 
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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! 



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. 
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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. 
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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! 



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. 
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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) 
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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! 



ACK WAIKATO Gemeente met oop hart 
  

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

Sondag 25 Julie 2021: 
 

Tema 5: Hoop vir verlore kinders. 
 
Lukas 15:20-24 ...“Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom 

innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 
21Toe sê die seun vir hom: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig. Ek is nie 

meer werd om Pa se seun genoem te word nie.’ 22Maar sy pa roep sy 

werksmense: ‘Maak gou! Bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan; sit vir 

hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan! 23En bring die 

vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en feesvier! 24Hierdie seun van my 

was dood, en hy lewe weer; hy was verlore, en ek het hom teruggekry.’ Toe het 

hulle begin feesvier. 

 

Die verlore seun het in ‘n goeie huis groot geword, met die beste pa, 

en Hy het steeds gekies om van die huis af weg te loop. Somtyds 

maak mense hulle eie besluite. Al probeer ons hoe hard om hulle te 

help om by die Here uit te kom, of om by die Here te bly, maak hulle 

die verkeerde besluite.  

 
Hoe het die Vader die verlore seun hanteer? 
 
A. Toe Hy nog ver was? 

Lk 15:20 Toe hy nog ver aankom , het sy pa hom al gesien en hom innig 

jammer gekry. 

 
Dit was nie die seun se walglike omstandighede wat hom laat terugkeur 
het huis toe nie. Dit was die Vader se liefde wat Hom getrek het. 
 
Rom 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons 
gesterf het toe ons nog sondaars was. 
 
Rom 2:4 God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld! Sê dit vir 
jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei 
nie? 
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Toepassing: Hou altyd die deur oop vir verlore mense om terug te kom. 
Hou aan om hulle lief te hê, al is hulle verlore. 
 
B. Toe Hy terug kom? 

Lk 15:20b Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 

 
Die Vader soen die seun nog voor hy sy skuld bely.  

 

Toepassing: Moenie van mense verwag om te verander voordat hulle 

verwelkom word nie. Verwelkom hulle en dan sal hulle verander. 

 

C. Nadat Hy terug gekom het? 

Lk 15:22-23 Maar sy pa roep sy werkmense: ‘ Maak gou! Bring klere, die 

beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir 

hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons 

feesvier. 

 

1. Hy gee die seun ‘n nuwe identiteit. 

 

Die Vader aanvaar die seun soos hy is, MAAR hy los hom nie soos hy is 

nie…Die ouer broer het die identiteit as kind maar sien homself as ‘n slaaf 

wat moet werk vir Sy vader se liefde.  

 

Toepassing: Ons moet mense help om hulself te sien soos wat God hulle 

sien. Dan raak verandering moontlik. 

 

2. Hy hou ‘n fees/“celebrate”. 

 

Lk 15:10 Ek sê vir julle: Net so is daar blydskap onder die engele van God 

oor een sondaar wat hom bekeer.” 

 

Toepassing: Ons moet feesvier wanneer mense tot bekering kom. 

 

 

 

 



BESPREKINGSVRAE vir Kleingroepe en Familiegroepe 

 
Open met Gebed. 

 

Lees as groep saam: Lukas 15:11-32 

 

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

Sondag?” 

 

Die verlore seun het in ‘n goeie huis groot geword, met die beste pa, 

en Hy het steeds gekies om van die huis af weg te loop. Somtyds 

maak mense hulle eie besluite. Al probeer ons hoe hard om hulle te 

help om by die Here uit te kom, of om by die Here te bly, maak hulle 

die verkeerde besluite.  

 

Bespreek: 

1. Wat maak dat mense kies om van die Here of die kerk weg te stap? 

 

2. Wat dink jy het veroorsaak dat die verlore seun weg loop van die huis 

af? Watter waarskuwing lê daar in vir ons?  

 

Wat kan ons leer by die Vader se optrede teenoor sy seun wat 

verlore geraak het? 

 

A.  Die Vader se optrede toe die verlore seun nog ver was. 

Lk 15:20 Toe hy nog ver aankom , het sy pa hom al gesien en hom innig 

jammer gekry. 

 

Bespreek: 

1. Lees Romeine 5:6-8, 1 Johannes 4:18-19: Hoe verstaan jy God se liefde 

vir verlore mense? Hoe kan ons die wat “verlore is/geraak het” lief hê 

sonder om hulle sonde goed te praat? 

 

B. Die Vader se optrede toe die verlore seun terug keur. 

Lk 15:20b Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. 
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Bespreek: 

1. Wat dink jy verhoed mense om kerk toe te kom? Hoe kan ons die kerk 

‘n veilige plek maak vir verlore mense om by die Here uit te kom? 

 

C. Die Vader se optrede na die seun teruggekeer het. 

Lk 15:22-23 Maar sy pa roep sy werkmense: ‘ Maak gou! Bring klere, die 

beste, en trek dit vir hom aan; sit vir hom ‘n ring aan sy vinger en trek vir 

hom skoene aan! En bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons 

feesvier. 

 

1. Hy gee vir Sy seun ‘n nuwe identiteit. 

Bespreek: 1. Die Vader aanvaar die verlore seun net soos hy is, MAAR hy 

los hom nie soos hy is nie. Wat doen die Vader om die seun te help om ‘n 

nuwe lewe te leef? Hoe werk die Vader soortgelyk in ons lewe? Hoe kan 

ons ander help? 

 

2. Hy hou ‘n fees. 

Bespreek: 1. Lees Lk 15:28-30. Wat het gemaak dat die ouer broer in die 

verhaal nie saam kon fees vier nie?  

 

2. Wat sê dit oor sy eie hart teenoor die Vader? Wat is die verskil tussen 

om “by” die Vader te wees en “naby” die Vader te wees?  

 

3. Lees Lk 15:28, 31-32 Hoe hanteer die Vader die ouer broer? Wat kan 

ons daaruit leer? 

 

 

 

Sluit af met GEBED.  

 

Bid vir mekaar en bid spesifiek vir gesinne en families! 


