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‘n Gelowige gesin lyk anders 
  

 

 

 

Gesinne lyk verskillend. Alle gesinne bestaan nie maar net uit twee 

ouers en die kinders nie. Daar is ook veel groter gesinne, met twee 

ouers, oupas en oumas, kinders en kleinkinders, en soms nog nefies en 

niggies of ooms en tannies wat almal saambly. Ander gesinne is weer 

kleiner, met net een ouer of versorger. Party pa’s werk op ander plekke, 

of is net nie meer deel van die gesin nie. Geskeide ouers trou weer; dan 

word twee verskillende gesinne saam ‘n nuwe gesin. Waar daar geen 

ouers is nie, word die oudste broer of suster of ‘n ouma hoof van die 

gesin. Maar al lyk gesinne verskillende, dit bly nog gesinne. En gesinne 

is belangrik. Goeie gesinne, waar daar omgee en liefde is, is belangrik; 

ons almal het ‘n plek nodig waar ons veilig voel, versorg word, en kan 

behoort.  

Šárka Krňávková https://unsplash.com/photos/KEpJJQHVGM0 

https://unsplash.com/@limosa
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Gesinne in die Bybel 

In die Bybel was gesinne ook baie belangrik. God wou graag hê dat 

mense in gelukkige gesinne moes saamleef. Daarom het Hy ook sekere 

reëls vir gelukkige gesinne gegee. Kom ons noem ‘n paar voorbeelde:   

• In Genesis 1:28 lees ons hoe God die eerste man en vrou gemaak 

het, as mekaar se maats wat mekaar help. God wou hê dat hulle 

kinders moes hê, en as ‘n gelukkige gesin leef, wat God en mekaar 

liefhê, en wat aan God gehoorsaam is. Want as gesinne gelukkig 

is, gaan dit sommer goed met al die mense, die hele gemeenskap. 

Maar toe kom die sonde (die bose) en breek die eerste gesin 

stukkend. Adam en Eva verwyt mekaar en die twee broers (Kain 

en Abel) baklei met mekaar. As mense nie vir God liefhet of na 

Hom luister nie, dan breek die gesin op en kry mense baie seer.  

• God het vir Noag en sy hele gesin in die Ark gered, want gesinne 

wat saam die Here kan dien, is vir God belangrik (Genesis 6:18). 

• God sê vir Abraham en sy gesin om uit Haran te trek (Genesis 

12:4-5). Abraham en sy familie kies om saam in God te glo en aan 

Hom gehoorsaam te wees. Abraham en sy seun Isak en sy 

kleinseun Jakob word toe ons geloof-pa’s. Soos alle ouers het 

hulle foute gemaak. Maar hulle het altyd weer vir God en mekaar 

gesê dat hulle jammer is, en hulle het by God gaan vra vir hulp.  

God het hulle as gesinne geseën.  

• In die Tien Gebooie gaan dit ook oor die gesin. Ouers wat getroud 

is, moet in liefde en respek met mekaar saamleef, ook ter wille 

van die gesin. En kinders moet respek vir hulle ouers hê en hulle 

gehoorsaam, want dan sal dit met almal goed gaan 

(Deuteronomium 5:6-21).  

• In die Deuteronomium 6:4-9 lees ons van God se verbond of 

ooreenkoms met die volk wat Hy vir Hom uitgekies het. God 

belowe om vir hulle ‘n God te wees en vir hulle te sorg. Maar dan 

moet hulle ook vir God liefhê en na Hom luister. Oral waar die 

gesin saam is, moet ouers vir hulle kinders van God se liefde 

vertel, vir hulle ‘n voorbeeld stel, en dit by hulle kinders inskerp 

– dit moet ‘n manier van leef word.  
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• Wanneer God sy Seun Jesus na die wêreld toe stuur, dan word 

Jesus binne ‘n gesin groot, met ouers wat lief is vir mekaar en vir 

God en wat hulle seuntjie Jesus van God se liefde leer.   

Riglyne vir gelowige gesinne 

Die Bybel gee ‘n paar baie belangrike riglyne (reëls) vir hoe ‘n gelowige 

gesin behoort te lyk:  

Liefde 

Lees 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4. Sit nou die woorde “ons gesin” in die 

plek waar “die liefde” staan. So kry jy ‘n prentjie van hoe God wil hê ‘n 

gesin moet leef. Ons gesin is geduldig met mekaar, vriendelik, nie 

jaloers op mekaar nie, nie grootpraterig en vol van onsself nie. Ons 

gesin tree nie soos diere op nie, ons ondersteun mekaar en ons vergewe 

mekaar as een iets verkeerd doen. 

Ons gesin is bly as dit goedgaan met mekaar en is eerlik teenoor 

mekaar; die liefde in ons gesin maak dat ons mekaar elke keer weer  

vergewe. Ons glo in mekaar en hoop die beste vir mekaar.  

Liefde beteken ook ons help mekaar – al het ons dalk min kos of klere 

of warm goed, ons deel dit met mekaar.  

Respek  

In Efesiërs 5:21-6:9 sê God hoe ‘n gesin met mekaar moet saamleef : 

• Wees die minste. Wat vir die ander mense in jou gesin belangrik 

is, moet vir jou belangriker wees as wat jy self wil hê. 

• Die vrou moet respek vir haar man hê en hom help.  

• Die man moet respek vir sy vrou hê en haar help en beskerm.   

• Kinders moet respek vir jul ouers hê en gehoorsaam aan hulle 

wees.  

• Ouers moenie hulle kinders kwaad en moedeloos maak met ‘n 

sondige lewe nie.  
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Tyd vir saam wees en saam doen  

‘n Jong pa vertel dat hy nie omgee om te help met huistake en hul 

kinders se versorging nie, al werk hy bedags en studeer hy snags. Hy 

help sy gesin so goed as wat hy kan, want hy weet dis wat Jesus sou 

gedoen het. Omdat hy hulle met liefde help, ondersteun sy vrou hom 

in alles wat hy doen en die kinders volg hulle voorbeeld. Die kinders 

help mekaar met moeilike take en praat met respek met mekaar, selfs 

wanneer hulle vir mekaar kwaad word. Toe die kleinboetie aan die 

begin van die Covid 19 inperking baie gefrustreerd raak, het die gesin 

besef dis omdat sy week-rooster weggeval het. Hy het geweet Sondae 

gaan hulle kerk toe, Maandae is dit sokker, Dinsdae bad hulle die hond 

en so aan. Skielik was al daardie bekende goed weg en almal die heeltyd 

by die huis. Die sussie van nege het toe ‘n nuwe “week-rooster” 

geteken en op die kombuisdeur vasgeplak. Kleinboet kon nou die 

verskillende blokkies volg. In Maandag se blokkie het mense die hond 

gebad, Woensdag se prentjie was van mense wat saam kosmaak, 

Donderdag van mense wat saam stap en Vrydag saam stories lees. 

Sussie het Kleinboet weer laat voel dat hy weet wat gebeur en hy was 

minder kwaad en angstig. En die gesin het tyd gemaak om dinge saam 

te doen.  

Om na mekaar te kan luister en met mekaar te kan praat 

(goeie kommunikasie)  

Jakobus skryf ons moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, 

stadig om kwaad te word (Jakobus 1:19-21). Dit is veral belangrik in 

die gesin. Kom in die gewoonte om soggens te vra wat vir die ander 

voorlê: waarvoor is hulle bang, waarna sien hulle uit? Vra vanaand vir 

mekaar iets soos wat hulle vandag laat glimlag het, waaroor was hulle 

opgewonde? Wat was teleurstellend? Die gesin kan ook leer om in ‘n 

sirkel te sit en elkeen so ‘n tipe vraag vir die een aan sy regterkant te 

vra. Om kommunikasie te laat werk, maak reëls soos: 

• In ons huis sê ons nie lelike goed vir mekaar nie en ons maak nie 

grappe wat iemand laat slegvoel nie.  

• Ons kritiseer nie mekaar se antwoorde nie en vertel mekaar nie 

oorhaastig wat om te doen nie. Ons LUISTER net eers.  
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Saambid 

Daar is ‘n gesegde: a family that prays together, stays together. Begin 

deur elkeen net een sin of selfs net een woord te bid, byvoorbeeld iets 

waarvoor ons dankie wil sê. Bid vir mekaar. Bid ook vir ander mense. 

Bid uit die Woord, bid God se beloftes vir mekaar. En natuurlik kan 

geen gesin saambid as hulle nie ook God se Woord saam lees nie ... en, 

geen gesin kan God se Woord saam bestudeer, en nie ook saambid nie!    

Kinders is vir God belangrik – en daarom ook 

die gesin 

In Matteus 18:1-6 sien ons hoe belangrik kinders vir Jesus is; Hy noem 

hulle selfs die heel belangrikste in sy koninkryk. Hy sê ook dat ons 

almal soos kinders moet word. ‘n Mens word soos ‘n kind wanneer jy 

soos ‘n klein kindjie wat sy of haar pa vertrou, vir God vertrou.    

Matteus 18 waarsku ook dat die een wat ‘n kind enige skade aandoen, 

‘n swaar klip om sy nek moet hang en in die see moet spring. Dit is vir 

God belangrik dat dit met kinders goedgaan. Kinders se lywe, of hul 

gevoelens mag nie deur grootmense verniel word nie. Kinders mag ook 

nie lelik wees met mekaar of mekaar boelie nie.  

Deuteronomium 6:1-10 sê oral waar ons gaan, alles wat ons doen, moet 

van God vertel. Ons gesinslewe is ‘n boodskap van God se liefde vir 

ander mense. Maleagi 4 vertel dat God gesinne help lief word vir 

mekaar. Hy draai vaders se harte na kinders en kinders se harte na hul 

vaders. Bid vir vrede en respek in jou gesin en werk elke dag saam 

daaraan.  

Ons is deel van ‘n nog groter gesin  

God se gesin sluit ook ander gelowiges buite ons eie gesin in. 1 

Johannes 4:7 sê dat ons mekaar moet liefhê. Kyk dat dit goedgaan met 

kinders in jou buurt. Sien raak as daar gesinne is waarin kinders 

seerkry of honger ly. Gaan vertel vir ‘n leraar of pastoor, ‘n onderwyser 

of maatskaplike werker. Of bel Child Line gratis by 08 000 55 555. 

Maak saam kospakkies vir dié wat nie het nie. Nooi iemand wat alleen 

is na julle huis. Gaan help oumense met werkies binne of buite die huis. 

Die kerk is ook soos een groot gesin, waar ons mekaar as boeties en 
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sussies liefhet. As ons mekaar op God se manier liefhet, leer die wêreld 

Hom ook ken en dit is dikwels die beste preek wat ons kan gee.   

Sonia Swart  
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