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My huwelik

Die belangrikste besluit in my lewe

ONS DOELWIT

Die jongmense moet verantwoordelikheid kan neem vir die keuse van ’n huweliksmaat. 

SPESIFIEKE DOELSTELLING

Kennis

Die jongmense moet weet –
wat die Bybel oor die huwelik sê;•	
dat gebed en hul verhouding met God ’n rol speel in die keuse van ’n huweliksmaat;•	
dat hul verhouding met God hul verhouding met hul huweliksmaat bepaal;•	
dat ongelowiges ander norme as gelowiges het oor die keuse van ’n huweliksmaat; en•	
dat die keuse van ’n huweliksmaat te make het met die raamwerk waarbinne ’n mens •	
leef.

Gesindheid

Die jongmense moet – 
bereid wees om die Here te vra vir leiding in die keuse van ’n huweliksmaat; en•	
dankbaar wees dat God hulle wil lei om die regte huweliksmaat te kies.•	

Vaardigheid

Die jongmense moet in staat wees –
om die Bybelse insigte oor die huwelik te kan weergee; en•	
om te kan onderskei tussen Bybelse en wêreldse riglyne ten opsigte van die huwelik en •	
huweliksmaats. 

EK BREI MY EIE KENNIS UIT  

Ons verhouding met die Here is die belangrikste verhouding in ons lewe. In hierdie verhouding 
het die Here óns gekies. Omdat Hy ons gekies het, is dit noodsaaklik dat ons Hom sal betrek 
by al die ander keuses wat ons maak. Die belangrikste keuse wat ons moet maak, is om ’n 
huweliksmaat te kies. Hierdie saak is so absoluut die heel belangrikste in ons lewe dat ons 
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verlede jaar se kennis weer moet betrek en opskerp. Die onderstaande inligting is lank en 
uitgebreid. Tog is dit noodsaaklik om deeglik van alles kennis te neem.

Illusies rondom die huwelik
Dit is ’n illusie om te dink dat die sogenaamde sprokieshuwelik wat op ’n Saterdagmiddag by 
’n eksotiese bestemming voltrek word, die begin van gewaarborgde lewenslange geluk sal 
wees. Om ’n lewensmaat te kies, vereis insig, verantwoordelikheid en volwassenheid. Te veel 
jongmense dink aan die huwelik as net ’n huweliksplegtigheid, ’n momentele gebeurtenis met 
die eienskap van sukses gewaarborg. Om sukses in ’n huwelik te waarborg, hang af van ’n 
verantwoordelike voorafproses, en daarna ’n lewensproses. Dit het nie noodwendig ’n begin of 
’n eindpunt nie. Hierdie proses beweeg deur verskillende lewensfases heen, ook deur krisisse 
en teleurstellings. 

Seks voor en buite die huwelik
As ons oor die huwelik praat, is seks een van die sake waar ons moet begin. As ons in 
hierdie opsig verkeerd getrap het, kan dit ons onberekenbare skade berokken in toekomstige 
verhoudings, veral wat ons huwelik betref.  

Wat leer die Bybel ons?  •	
Seks voor die huwelik was ’n ernstige oortreding. Dit is selfs met die dood gestraf. o 
Dawid en Batseba het buite die huwelik seks gehad, en Dawid het Uria laat vermoor. o 
Hul seuntjie het gesterf.
In 1 Korintiërs 6: 12-20 word seksuele losbandigheid afgekeur. o 
In 1 Korintiërs 7: 7-9 lees ons dat indien jy nie selfbeheersing het nie, jy eerder moet o 
trou.

Voorhuwelikse seks met verskeie maats is soos kougom wat reeds gekou is. Jy is nie bereid •	
om kougom wat iemand anders reeds gekou het, te kou nie, maar jy is bereid om met 
iemand wat reeds “gebruik” is en verskeie bedmaats gehad het, te trou. 
Om deur egskeiding huweliksmaats een na die ander vir mekaar te verruil, is soos ’n stukkie •	
nuwe kleefband. Kleefband werk met die eerste plakslag die beste. Elke keer wanneer ek 
dit lostrek en weer plak, plak dit nie meer soos die eerste keer nie. ’n Huwelik gebou 
sonder die kleefkrag van seks kan nooit ’n suksesvolle huwelik wees nie. As jy daardie 
“kleefkrag” vermors het deur met verskeie maats seks voor die huwelik te hê, benadeel 
dit die kanse om eendag ’n goeie huwelik te hê. Van huwelike wat in die egskeidingshof 
beland, was die meeste voor die tyd in ’n saamblyverhouding voor die huwelik. Jammer om 
dit te sê, maar hedendaags is die huwelik in baie gevalle die eindpunt van ’n verhouding – 
’n paartjie bevind hulle vir jare in ’n saamblyverhouding, besluit dan om te trou, en binne 
maande skei hulle.
Seks buite die huwelik het ook ander nadelige gevolge:•	

Seksueel oordraagbare siektes soos MIV en vigs.o 
Ongewensde swangerskappe wat lei tot – o 

die beëindiging van ’n skool- en beroepsloopbaan; – 
armoede;– 
verwyte;– 
skuldige gewetens; en/of– 
aborsie.– 

Indien jy wel oor die tou getrap het, is dit nie ’n onomkeerbare saak nie. Wanneer ek teen •	
God se wil optree en opgetree het, is daar by God vergifnis ná opregte berou.
God sal my krag gee om versoekings wat op my pad kom, teen te staan as ek Hom vra.•	
Vermy skadelike seksmateriaal op televisie, DVD’s, flieks en slimfone.•	
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Hoe kies ek en wie kies ek?
By die keuse van ’n lewensmaat moet ek die •	 hulp van God vra en binne die huwelik moet 
ek altyd volgens die wil van God gaan lewe. Wanneer kinders van die Here iets oor die 
huwelik wil weet, begin ons altyd by die Woord van God. (Gaan kyk by Lesse 19 en 20 in die 
graad 10-boek vir meer inligting oor hierdie onderwerp.)
Wanneer iemand ’n lewensmaat kies, is dit belangrik dat albei partye vooraf geestelike, •	
emosionele en rasionele volwassenheid aan die dag sal lê. Emosie of gevoel is belangrik, 
maar nugtere denke is belangriker – hart én verstand moet ’n rol speel. As jy nugter dink by 
die keuse van ’n huweliksmaat, gaan sekere faktore die deurslag gee. Jy gaan seker maak 
dat dit wat jy van jouself weet en dit wat jy van jou aanstaande huweliksmaat weet, by mekaar 
gaan pas. Julle gaan vir julself uitmaak of jul geloof, kerkverband, kultuur, opvoedingspeil, 
agtergrond, belangstellings, ensovoorts, assimileerbaar is. Dit kom eenvoudig hierop neer: 
Kan julle twee mekaar aanvaar? Eers wanneer ’n mens jouself kan aanvaar, is dit moontlik 
om iemand anders te aanvaar. 
Van die grootste slaggate by die keuse van ’n huweliksmaat is as een party dink dat hy •	
of sy later die ander een se lewenswyse of gewoontes kan verander; of dink dat jy jou 
maat kan heelmaak, of gesondmaak van emosionele wonde. Dit werk gewoonlik nie. Dit 
is selfs nie eens altyd vir een mens moontlik om ’n ander een gelukkig te maak nie. Alle 
mense is tot ’n groot mate vir hul eie geluk verantwoordelik. Daarom moet jy so heel en 
gesond moontlik in die huwelik aankom. As daar dinge is wat nie reg is nie, moet dit vóór 
die huwelik reggemaak word. Indien jy dit nie self regkry nie, doen dit met die hulp van ’n 
professionele persoon. Moet nooit redeneer dat jy dit nou kan los en dit na die troue kan 
regmaak nie. Dikwels gaan ’n paartjie uit, beraam trouplanne, met die idee in hul kop dat 
hulle die ander een later sal verander, of dat hul liefde groot en sterk genoeg sal wees 
om leemtes te vul. Dis ’n fout! Selfs al kry hulle dit reg om mekaar in sekere opsigte te 
verander, werk dit nie altyd nie, want in die proses het daardie persoon se persoonlikheid 
dalk sodanig verander dat dit nie meer die persoon is op wie verlief geraak is nie.
Die punt wat hier gemaak word, is •	 soort soek soort. Alle ongetroudes wat ’n verhouding met 
die teenoorgestelde geslag het, moet onthou dat die persoon met wie jy saamgaan, hoe 
jonk hy of sy ook al is, ’n potensiële huweliksmaat is. As hierdie vriende totaal van mekaar 
verskil, as die een se gesin dinge totaal anders doen as die ander een s’n, ander waardes 
het, totaal anders dink oor dinge, moet daar rasioneel gedink word. Moenie dink dat 
verliefdheid alle verskille sal oorbrug nie. Dit is ’n illusie. ’n Mens sal nooit twee mense kry 
wat uit presies dieselfde agtergrond kom nie, maar oor beginselsake moet huweliksmaats 
saamstem. Daar moet rasioneel gedink word of die andersheid iets is waarmee daar vir die 
res van hul lewe saamgeleef sal kan word.
Hiermee word nie bedoel dat huweliksmaats nie wedersyds mekaar se gedrag kan verander •	
nie. In geval van etiese gedrag kan verandering intree, veral as daardie verandering deur 
die werk van die Heilige Gees geskied. Die vrugte van die Gees – liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,  getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – is 
moontlik as God die geleentheid kry om daardie verandering te bring. Met genetiese en 
sekere geloofsverskille is dit heel anders. As die een ’n vreemde godsdiens, anders as 
die Christelike geloof, as agtergrond het, is verandering feitlik onmoontlik. As die een ’n 
diepgewortelde of genetiese afhanklikheidsprobleem het, behoort gevaarligte te flikker. 
Rehabilitasie is moontlik, maar dan moet die rehabilitasieproses voor die huwelik voltrek 
word en vir ’n geruime tyd as blywend bewys wees, voordat daar aan ’n huwelik gedink word. 
Omdat die huwelik ’n permanente instelling is, is die keuse van die regte huweliksmaat die 
belangrikste keuse in jou lewe.  
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Egskeiding
Hoewel egskeiding ’n realiteit is en met baie hartseer en ontwrigtings gepaard gaan, is hierdie 
aanbieding nie daarop gefokus nie. Die klem moet op die voordele van die huweliksverhouding 
val, en nie op die negatiewe, die egskeidingstatistieke, die agterdeur wat oop is om uit ’n 
huwelik uit te kom nie. 

Maar die realiteit is: Egskeidings en die seer daarvan kan nie weggewens word nie. Die jongmense 
behoort daarvan kennis te neem. Enigiets wat goeie resultate moet lewer, vra altyd toewyding 
en opoffering. Om die positiewe, die gelukkige kant van die huwelik te laat uitstaan, moet ons 
dus daarop fokus dat geen verhouding, ook nie ’n huwelik nie, sonder toewyding en harde werk 
sal slaag nie. Die moontlikheid dat daar in die belydenisgroep jongmense is wie se ouers geskei 
is, is baie groot. Sommige van hulle mag hulle in enkelouergesinne of hersaamgestelde gesinne 
bevind, waar een of albei ouers weer getroud is, of in ’n saamwoonverhouding met ’n ander party 
is. Daarom moet die saak van die huwelik met groot sensitiwiteit en deernis hanteer word. 

Dikwels dink mense dat die huwelik “iets” is wat jou gelukkig moet maak. In die alledaagse 
gedagtegang word die huwelik meestal baie romanties uitgebeeld. Teen die agtergrond van 
die betrokke lewensfase waarin ’n belydenisgroep hulle bevind, kan hulle baie maklik deur 
onrealisties-verliefde oë na die huwelik kyk, en nie besef watter verantwoordelikheid die keuse 
van ’n huweliksmaat is nie. 

EK SPRING SELF AAN DIE WERK   

Ek het nodig

Hierdie is ’n lang aanbieding waarvoor deeglik voorberei moet word.•	
’n Bybel en ’n Liedboek.•	
Gebruik eie inisiatief en maak of laat maak vir elkeen ’n boekmerk soos op die volgende •	
bladsy vir sy of haar Bybel. 

 
IN DIE GROEPBYEENKOMS

KOM ONS BEGIN

Open met die volgende Skrifgedeeltes en gebruik Gesang 532: 1, 2 en 3 as gebed. 

God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, man en vrou het Hy hulle skep. Toe het God 
… vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie…” (Genesis 1: 27 en 28)

Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 
iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.” …Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat 
en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. (Genesis 2: 18 en 24)

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig… Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy 
homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied betoon. (Efesiërs 5: 21 en 33)

Ons Vader, neem ons hande en maak ons één. 
Versterk U self die bande – gee ons u seën.
Bind ons in u genade aan U, o Heer,
en leer ons om met dade u Naam te eer.
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Heer, wees vir ons ’n Vader wat sorg en sien.
Trek ons in Christus nader om U te dien.
Laat, Heer, u Gees ons voorgaan, laat Hy ons lei,
dat ons u Woord gehoorsaam – ons aan U wy.

Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou.
Laat ons die hele lewe op liefde bou.
Laat heers oor ons u vrede, en bind ons saam.
Verhoor tog ons gebede in Jesus Naam. 
Amen.

DIE BELANGRIKSTE KEUSE IN MY LEWE

Hoe kies ek ’n huweliksmaat?

Bid gedurig vir die Here se leiding.• 

Verlief-wees moet my nie mislei nie.• 

Dink nugter of julle by mekaar gaan pas.• 

Ken mekaar behoorlik binne alle situasies.• 

Ons moet in dieselfde God glo.• 

Ons kerkgewoontes moet wedersyds vir mekaar • 

aanvaarbaar wees.

Ons kulture moet by mekaar pas.• 

Ons beroepe, families en vriende moet kliek.• 

Ons moet mekaar se belangstellings kan respekteer.• 

Ons gaan mekaar nie kan verander na ons getrou het nie.• 

Uiters belangrik: Voor ons trou, moet ons alle • 

kwessies uitpraat, toegewings maak as dit nodig is en 

ooreenkomste maak, en mekaar se andersheid aanvaar.

Egskeiding is nie ’n agterdeur indien my huwelik dalk nie • 

gaan uitwerk nie.
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WAT KAN HULLE VAN VERLEDE WEEK ONTHOU EN WAT HET HULLE GEDOEN?

Kontroleer of hulle by www.nhka.org na meer inligting gesoek het.•	
Neem ’n paar boeke in en lees wat daar staan by die vorige aanbieding se RADIKALE •	
DISSIPELSKAP oor die  erediens, sonder om te sê uit wie se boek jy lees.
Onthou om hierdie antwoorde met die predikant te deel.•	
Kontroleer of almal al die Bybel elektronies afgelaai het.•	
Kontroleer of hulle die Bybelstudie oor Kolossense 3 in hul boeke gedoen het.•	
Laat ’n paar van hulle vertel wat hulle neergeskryf het oor vyf mense wat naby aan God •	
geleef het. (Noag, Abraham, Moses, Josua, die rigters, Samuel, Dawid, die profete, die 
dissipels, Paulus en nog ander.)
Laat ’n paar van hulle vertel wat hulle oor Rata, TOIBO, die CMR en ander instansies•	  op die 
internet te wete gekom het. (Hierdie is barmhartigheidsorganisasies  wat deur die kerk, die 
staat en vrywilligers in die lewe geroep is. Hulle is betrokke by gestremde en behoeftige 
mense op alle vlakke van die samelewing.)
Laat ’n paar Psalm 119: 9 uit die kop opsê: •	 Hoe kan ’n jongmens sy lewe skoon hou? Deur 
hom te hou aan u woord!
Laat ’n paar vertel wat dit beteken om jou te•	  hou aan die Here se woord. (Dit beteken om 
te probeer leef soos die Here van ons verwag, en wanneer ons sondig, vergifnis te vra en 
te glo ons is vergewe.)

VANDAG GAAN ONS DIE VOLGENDE ONS EIE MAAK  

BEGIN SO
 
Kry kortliks hul menings in ’n informele debat oor die volgende:

Is dit normaal om verlief te raak en ’n spesifieke belangstelling in iemand spesiaal te •	
ontwikkel?
Wat bedoel ons met die gesegde •	 trou is nie perdekoop nie?

  
WAAROP VAL DIE KLEM VANDAG? 

Lees EK BREI MY EIE KENNIS UIT hierbo vooraf deeglik deur en gebruik die volgende om hulle 
met die inhoud vertroud te maak.

Die Here het ’n liefdesverhouding met ons aangegaan, sodat ons Hom in al ons •	
liefdesverhoudings moet betrek.
Die belangrikste verhouding wat ons aangaan, is om ’n huweliksmaat te kies – dit is die •	
natuurlikste ding om verlief te raak en ’n huweliksmaat te soek. 
Trou is nie perdekoop nie•	  – daarmee bedoel ons jy moet met jou gevoelens en nugtere 
denke ’n huweliksmaat kies.

Illusies rondom die huwelik
As ’n mens verlief is, kyk jy baie maklik deur onrealisties-verliefde oë na die huwelik en •	
verbeel jy jou dat daardie deftige troue op ’n romantiese plek met al die mooi goed en 
lekker kos die begin van ware lewenslange geluk sal wees.
As jy ’n lewensmaat wil kies, moet jy mooi dink, verantwoordelik wees en soos ’n volwasse •	
mens optree.
Die huweliksplegtigheid self kan nooit jou lewenslange sukses en geluk waarborg nie.•	
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Sukses •	 hang af van vooraf deeglik besluit en daarna verantwoordelik gaan lewe.
 
Seks voor en buite die huwelik

Seks voor en buite die huwelik kan jou onberekenbare skade berokken, veral wat jou •	
toekomstige huwelik betref. 

Die Bybel leer ons dat seks buite die huwelik selfs met die dood gestraf is. Toe Dawid o 
en Batseba buite die huwelik seks gehad het, het Dawid Uria laat vermoor, en hul baba 
is dood.
In 1 Korintiërs 6: 12-20 word seksuele losbandigheid afgekeur. o 
In 1 Korintiërs 7: 7-9 lees ons dat indien jy nie selfbeheersing het nie, jy eerder moet o 
trou.

Voorhuwelikse seks met verskeie maats is soos kougom wat reeds gekou is. Jy is nie bereid •	
om kougom wat iemand anders reeds gekou het, te kou nie, maar jy is bereid om met 
iemand wat reeds “gebruik” is en verskeie bedmaats gehad het, te trou. Dit rym nie!
Seks buite die huwelik is soos kleefband – as jy dit oor en oor gebruik, verloor dit sy •	
kleefkrag. 
As jy daardie “kleefkrag” vermors het deur met verskeie maats seks voor die huwelik te hê, •	
benadeel dit jou kanse om eendag ’n goeie huwelik te hê. 
Van huwelike wat in die egskeidingshof beland, was die meeste egpare voor die huwelik in •	
’n saamblyverhouding. 
Seks buite die huwelik kan – •	

siektes soos MIV en vigs oordra; ofo 
lei tot ongewensde swangerskappe met nadelige gevolge soos – o 

die beëindiging van ’n skool- en beroepsloopbaan; – 
armoede;– 
verwyte;– 
skuldige gewetens; en/of– 
aborsie.– 

Indien jy wel oor die tou getrap het, is dit nie ’n onomkeerbare saak nie. Wanneer jy  teen •	
God se wil optree en opgetree het, is daar by God vergifnis ná opregte berou.
God sal jou krag gee om versoekings wat op jou pad kom, teen te staan, as jy Hom vra.•	
Vermy skadelike seksmateriaal op televisie, DVD’s, flieks en slimfone.•	

Hoe kies ek en wie kies ek?
As jy ’n lewensmaat kies –•	

moet jy die o hulp van God vra en volgens die wil van God gaan lewe.
moet jy jou o hart en verstand laat werk – julle moet verlief wees op mekaar, maar jou 
verstand moet dadelik begin werk en jy moet jouself afvra: Kan hierdie huwelik werk?

Wat laat ’n huwelik werk?•	
Julle moet mekaar behoorlik leer ken – maak seker dat dit wat jy van jouself weet en dit o 
wat jy van jou aanstaande huweliksmaat weet, by mekaar gaan pas.
Is jul geloof op dieselfde golflengte? Christene se geloof verskil soveel van dié van o 
Moslems, Hindoes en ander godsdienste dat julle uiters, uiters moeilik saam sal kan 
lewe.
Die kerk waaruit jy kom en die kerk waaruit jou maat kom, se gewoontes moet vir o 
mekaar aanvaarbaar wees.
Jou kultuur en jou maat se kultuur moet by mekaar pas. Oosterse mense en Westerse o 
mense en Afrikamense moet baie groot opofferings maak om by mekaar aan te pas.
Hoe jy grootgemaak is, wat jou agtergrond is en in watter beroep jy is, speel ook ’n rol. o 
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Sal julle families en vriende met mekaar kliek, en sal die beroepe wat julle beoefen by 
mekaar pas, want ’n mens se familie en vriende en werk is vir jou belangrik.
Julle moet mekaar se belangstellings kan respekteer – is dit vir die een aanvaarbaar o 
dat die ander een hou van jag of bergklim of TV-kyk of baie sosiaal is?

Uiters, uiters, uiters belangrik:
 

Al hierdie kwessies moet VOOR DIE HUWELIK deeglik 
oordink en uitgepraat word.

Kompromieë en ooreenkomste moet VOOR DIE HUWELIK 
aangegaan word.

Sal jy met die ander persoon se andersheid vir die RES VAN 
JOU LEWE kan saamleef?

’n Slaggat: Moet nooit dink dat jy na die troue die ander een se gewoontes gaan verander •	
nie. 
Hiermee word nie bedoel dat huweliksmaats nie mekaar se gedrag kan verander nie. In •	
die geval van etiese gedrag kan verandering deur die werk van die Heilige Gees geskied. 
Die vrugte van die Gees – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, 
getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – is moontlik as God die geleentheid gegee 
word om daardie verandering te bring.
Met genetiese en sekere geloofsverskille is dit heel anders. •	

As die een ’n vreemde godsdiens, anders as die Christelike geloof, as agtergrond het, o 
is verandering feitlik onmoontlik. 
As die een ’n diepgewortelde of genetiese afhanklikheidsprobleem het, behoort o 
gevaarligte te flikker. Rehabilitasie is moontlik, maar dan moet die rehabilitasieproses 
voor die huwelik geskied en vir ’n geruime tyd as blywend bewys wees, voordat daar aan 
’n huwelik gedink word. 

Omdat die huwelik ’n permanente instelling is, 
is die keuse van die regte huweliksmaat 

die belangrikste keuse in jou lewe.
Moet nooit jou huweliksmaat kies 

met die gedagte dat egskeiding ’n agterdeur is 
om uit te kom indien jou huwelik dalk nie gaan uitwerk nie

Egskeiding
Egskeidings en die seer daarvan kan nie weggewens word nie. •	
Om ’n egskeiding te vermy, moet op die positiewe, die gelukkige kant van die huwelik •	
gefokus word – geen verhouding kan sonder toewyding en harde werk slaag nie.
Indien jy persone ken wat slagoffers van egskeiding is, moet jy hulle met groot empatie •	
hanteer – hulle wou dit nie gehad het nie, en die seer daarvan is baie erg.
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ONS BESPREEK EN SKERP IN WAT ONS VANDAG GELEER HET  

Laat hulle in groepe saam die volgende stellings en vrae bespreek, konsensus kry en die 
antwoorde in hul boeke invul. Lei hulle na die regte en volledige antwoorde.

Jy is smoorverlief op iemand en besluit om môre met hom te trou. Is dit verantwoordelik, •	
en hoekom sê jy so? (Nee, dit is onverantwoordelik, want ’n mens se gevoel en emosie is 
nie altyd dieselfde nie – jy kan nie op iets wat so wissel en onbetroubaar is ’n permanente 
verbintenis aangaan waarvan jou geluk vir die res van jou lewe afhang nie.)
Is dit •	 gevoelloos om te sê dat jy veral met jou verstand alles in jul albei se lewens moet 
gaan oorweeg en beredeneer om te bepaal of ’n huwelik tussen julle twee gaan uitwerk? 
(Dit is nie gevoelloos nie. Dit is die regte ding om te doen, want ons het albei op ons eie 
manier grootgeword, en baie dinge in ons lewe is aangebore en so aangeleer en ingeprent 
dat dit moeilik verander kan word.)
Skryf soveel faktore moontlik neer waarmee ’n mens rekening moet hou wanneer jy ’n •	
huweliksmaat kies.

Laat jou lei deur jou gesonde verstand en nie net deur jou gevoel nie.o 
Ken die Here in jou besluit.o 
Leer mekaar behoorlik ken binne alle situasies.o 
Jul geloof moet op dieselfde golflengte wees – Christen of Moslem of Hindoe, o 
ensovoorts. 
Die kerk waaruit jy kom en die kerk waaruit jou maat kom, se gewoontes moet vir o 
mekaar aanvaarbaar wees.
Jou kultuur en jou maat se kultuur moet by mekaar pas – Oosterse mense en Westerse o 
mense en Afrikamense pas nie maklik by mekaar nie.
Jul agtergrond is belangrik – beroep, of die families en vriende met mekaar sal kliek, o 
ensovoorts. 
Julle moet mekaar se belangstellings kan respekteer – is dit vir die een aanvaarbaar o 
dat die ander een hou van jag of bergklim of TV-kyk of baie sosiaal is?

Die huweliksmaat wat jy in die oog het, is ’n alkoholis of verslaaf aan iets anders. Jy sê vir •	
jouself, ek aanvaar dit nou, maar na ons getroud is, sal ek dit verander. Kan dit werk? (Dit 
is gevaarlik, want genetiese en sekere geloofsverskille is onveranderlik. In die geval van 
etiese gedrag kan verandering deur die werk van die Heilige Gees geskied. Deur die vrugte 
van die Gees – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid,  getrouheid, 
nederigheid en selfbeheersing – is verandering moontlik as God die geleentheid gegee 
word om daardie verandering te bring. Rehabilitasie is moontlik, maar dan moet die 
rehabilitasieproses voor die huwelik geskied en vir ’n geruime tyd as blywend bewys wees, 
voordat daar aan ’n huwelik gedink word.)
Wat sê jy van die volgende stelling? Ek is onseker oor my huweliksmaat, maar ons gaan •	
maar trou, want as dit nie uitwerk nie, is egskeiding gelukkig ’n uitkomkans. (Moet nooit 
jou huweliksmaat kies met die gedagte dat egskeiding ’n agterdeur is om uit te kom indien 
jou huwelik dalk nie gaan uitwerk nie, want so kan jy van jouself lewenslank ’n slagoffer en 
’n ongelukkige mens maak.)

IETS OM IN DIE KLAS TE DOEN

Nie alle mense dink dieselfde oor die huwelik nie, en daarom is dit belangrik dat ’n mens vir 
jouself binne die grense van jou geloofsoortuiging sal uitmaak wat vir jou belangrik is. Daarom 
hoor ons wat die Here sê.
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Doen in die groot groep Bybelstudie terwyl hulle hul Bybels oopmaak by die onderstaande 
gedeeltes.

Genesis 1: 27 en 28; 2: 18 en 24
Wat staan in Genesis 1: 27 en 28, en 2: 18 en 24 wat bevestig dat God die huwelik ingestel •	
het? (God het mense geskep as man en vrou; hulle moes vrugbaar wees en baie word; God 
het ook gesê dat dit nie goed is dat die man alleen is nie. God het vir hom iemand gemaak 
wat hom kon help. Daarom sou ’n man saam met sy vrou gaan lewe.)

Eksodus 20: 14 en Matteus 19: 9 en lees daarna verse 7 en 8 
As God ’n man en ’n vrou na mekaar toe gebring het en hulle besluit om saam te gaan lewe, •	
wie sê dat hulle dan nie van mekaar mag skei nie? (Die Here sê so in die Bybel.)
As mense wel geskei het, wie het hulle toegelaat en om watter rede het hy dit toegelaat? •	
(Moses het hulle toegelaat, met ander woorde, dit was ’n menslike reëling, en hy het dit 
toegelaat omdat hul harte hard was, met ander woorde, omdat hulle sondig was.)

Efesiërs 5: 21
As ’n mens trou, wie is die •	 baas in die huis? (Niemand is baas nie, albei moet uit eerbied 
vir Christus aan mekaar onderdanig wees.)
Wat lei julle uit al bogenoemde Skrifgedeeltes af van wie in die eerste plek gevra moet word •	
om vir ons raad en leiding te gee as ons ’n huweliksmaat soek? (Die Here.)

PRENT DIT IN!
 

Die keuse van ’n huweliksmaat 
is ’n saak van lewe en dood.

’n Verkeerde keuse kan jou geestelik, emosioneel 
en fisies doodmaak.

 Kies daarom verantwoordelik!

HIERDIE WEEK IN HUL WÊRELD

RADIKALE DISSIPELSKAP  

Laat hulle by www.nhka.org gaan kyk vir meer inligting oor die tema.•	
Laat hulle met die volgende erediens gaan neerskryf wat daarvan hul lewens aangeraak •	
het.   
Laat hulle hul ouers gaan vra en verder gaan oplees, en dan hierdie vraag beantwoord: •	 Wat 
sou jy sê: Is ’n saamblyverhouding voor die huwelik aan te beveel. Waarom?

HULLE KRY HULSELF PARAAT  

Laat hulle by die huis die volgende hul eie gaan maak, dit leer en onthou.
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Seks voor en buite die huwelik
Seks voor en buite die huwelik kan jou onberekenbare skade berokken, veral wat jou •	
toekomstige huwelik betref. 

Die Bybel leer ons dat seks buite die huwelik selfs met die dood gestraf is. Toe Dawid o 
en Batseba buite die huwelik seks gehad het, het Dawid Uria laat vermoor, en hul baba 
is dood.
In 1 Korintiërs 6: 12-20 word seksuele losbandigheid afgekeur. o 
In 1 Korintiërs 7: 7-9 lees ons dat indien jy nie selfbeheersing het nie, jy eerder moet o 
trou.

Voorhuwelikse seks met verskeie maats is soos kougom wat reeds gekou is. Jy is nie bereid •	
om kougom wat iemand anders reeds gekou het, te kou nie, maar jy is bereid om met 
iemand wat reeds “gebruik” is en verskeie bedmaats gehad het, te trou. Dit rym nie!
Seks buite die huwelik is soos kleefband – as jy dit oor en oor gebruik, verloor dit sy •	
kleefkrag. 
As jy daardie “kleefkrag” vermors het deur met verskeie maats seks voor die huwelik te hê, •	
benadeel dit jou kanse om eendag ’n goeie huwelik te hê. 
Van huwelike wat in die egskeidingshof beland, was die meeste egpare voor die huwelik in •	
’n saamblyverhouding. 
Seks buite die huwelik kan – •	

siektes soos MIV en vigs oordra;o 
lei tot ongewensde swangerskappe wat – o 

’n skool- en beroepsloopbaan beëindig;– 
armoede kan bring; – 
oor en weer verwyte laat slinger; – 
skuldige gewetens veroorsaak; en/of– 
aborsie tot gevolg kan hê.– 

Indien jy wel oor die tou getrap het, is dit nie ’n onomkeerbare saak nie. Wanneer jy teen •	
God se wil optree en opgetree het, is daar by God vergifnis ná opregte berou.
God sal jou krag gee om versoekings wat op jou pad kom, teen te staan, as jy Hom vra.•	
Vermy skadelike seksmateriaal op televisie, DVD’s, flieks en slimfone.•	

BELANGRIK 

Die jongmense moet seker maak dat hulle met elke aanbieding hul Bybels saambring.•	
Kyk vandag reeds wat jy vir die volgende aanbieding nodig het en wat jy moet voorberei.•	

AFSLUITING

Sluit af met gebed en vra dat die Here hulle sal lei wanneer hulle ’n huweliksmaat kies.


