
Ef 5:21-6:4                ‘n Gesonde gesin dien die Here!            Woensdag  17 Junie 2020 
Charles Spurgeon ‘n bekende teoloog van 1834-1892, wat soms genoem word die Prins van 
Predikers, het eenmaal gesê:   “Wanneer ‘n huisgesin se lewe deur God se Woord  bepaal word, sal 
engele daar tuis wees.”   Maar die probleem is dat baie huise vandag, al is die belydende christene 
wat daar bly, nie deur die Woord van God regeer word nie.   Juis as gehoorsaamheid aan God eerste 
gestel word in ‘n huis, is daar orde wat van God af kom en liefde en begrip en omgee vir mekaar.   
Die huis is die plek waar ons dikwels die beste versorg word, maar waar ons die meeste kla.      In 
ons Skrifgedeelte handel dit baie intensief oor die verhouding van die hele huisgesin.    Ons gaan na 
drie sake kyk 

• Die wenresep vir ‘n goeie huweliksverhouding.  Ef 5:21 
• Die resep vir mans en vrouens in die huweliksverhouding.  Ef 5:22-33 
• Die resep vir ouer-kind verhoudings.   Ef 6:1-4 

 

1 Die wenresep vir ’n goeie huweliksverhouding   Ef 5:21   Wanneer is daar harmonie en 
vrede en liefde tussen ‘n man en ‘n vrou.   Mans en vrouens moet hierdie vers baie goed ken en 
verstaan:  “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.”   Onderdanigheid het niks te 
doen met rangorde of gesag.  Onderdanigheid het nie te doen daarmee om as man of vrou jou gewig 
te wil rondgooi en te oorheers nie.   Maar die mens wil altyd in beheer wees.  Die dissipels het selfs 
tot met die laaste ete saam met Jesus, Luk 22:24-27, geargumenteer oor wie van hulle die 
belangrikste is.    In die huwelik is dit ‘n resep vir onmin as die man of die vrou wil oorheers.   Jesus 
het voete gewas. Jesus het bedien.  Jesus het in liefde na almal omgesien.  Jesus het ook 
onbeskroomd die waarheid verkondig.    Van nature wil elke mens graag die belangrikste wees, maar 
gelei deur die Heilige Gees is nederigheid sekerlik een van die belangrikste eienskappe in die Woord.   
Joh 3:30  “Hy moet meer word en ek minder.”  In die huwelik moet man en vrou die ander een 
bedien en bederf met liefde.  Hulle moet saam voor God buig en bid om God se wil te doen binne 
sowel as buite die huwelik. 
 

2 Die resep vir mans en vrouens in die huweliksverhouding.   Ef 5:22-33   As ons hierdie 
paar verse lees hoor ons dat Paulus baie meer vir die mans as vir die vrouens sê.    Aan die mans 
word ‘n baie hoë standaard gestel:  “Hulle moet hulle vrouens liefhê soos wat Christus die kerk 
liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.”   In die huwelik moet man sowel as vrou na mekaar 
omsien.   Die man moet eerstens sorg dat hy en sy gesin die Here dien en aanbid, in huisgodsdiens, in 
voorbeeld in woorde en werke.   God het man en vrou ook aan mekaar gegee om emosioneel, sosiaal, 
fisies, geestelik, opofferend, heiligmakend, na mekaar om te sien en te versorg.    Solank jy God 
eerste in jou lewe stel en jou man of vrou met Goddelike liefde bedien en versorg en so optree dat 
julle mekaar kan respekteer dan sal dit goed gaan in die huwelik. 
 

3 Die resep vir ouer-kind verhoudings.   Ef 6:1-4      Kinders is net so deel van die christelike 
familie soos hulle ouers.  Daarom moet kinders deel wees van huisgodsdiens, ere-dienste, katkisasie 
van kerkwees.  Maar omdat hulle nog jonk is moet hulle gehoorsaam wees.    

• Gehoorsaamheid is reg, Ef 6:1b, word beveel, Ef 6:2a, bring seëninge.   Ef 6:2b,3 
Kom ons wees as christelike gesinne lief vir mekaar.  Kom ons dien die Here met opregtheid.  Kom 
ons word minder en stel God eerste in ons lewens.  Kom ons stel ons gesinslede bo ons en wees 
opreg lief vir hulle deur hulle te versorg en te bedien.    Kom ons dank God vir ons gesinne, vir 
huweliksmaats en kinders.     
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