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Titel: Almal moet een hê 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 03 Julie 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

Familie 

 

1. Vader 

 

• ‘n vader is ‘n man wat ‘n kind verwek het 

 

Efes 6:4 

En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van 

die Here.  

 

Kol 3:21 

Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie.  

 

• Bemoedigers en vermaners 

• Commitment 

• Liefde 

• Omgee  

• Toewyding  

• Lering  

• Dissipline  

 

 

2. Man 

 

Efes 5:25-28 
25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en 

Homself daarvoor oorgegee het 26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad 

deur die woord, 27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel 

of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.28 So behoort die mans hulle 

eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. 

 

• Liefde – hoe? 

• Versorg  

• Waardeer  

• Moenie bitter wees nie 

• Eer  

 

3. Ma 

 

Tit 2:3-5 
3 Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen 

kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, 4 sodat hulle 

die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, 5 ingetoë te 

wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster 

word nie.  

 

• Lief wees vir haar kinders 

• Hulle grootmaak  

• Commitment 
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• Omgee  

• Leer 

• Dissiplineer  

 

4. Vrou 

 

Efes 5:22-23 
22  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.23  Want die man is die hoof 

van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die 

liggaam.  

 

• Wees lief vir jou man 

• Wees onderdanig aan jou man 

• Respekteer jou man 

 

5. Kind 

 

Psalm 127:3-5 
3 Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning.4 Soos 

pyle in die hand van ‘n held, so is die seuns van die jeug.5 Gelukkig is die man wat sy 

pylkoker daarmee gevul het! Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die 

poort spreek nie. 

 

Efes 6:1-2 
1 Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. 2 Eer jou vader 

en jou moeder—dit is die eerste gebod met ‘n belofte— 

 

6. Grootouers 

 

Spreuke 17:6 

Kindskinders is ‘n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader ‘n eer. 

 

7. Ontwikkeling 

 

• Infant/baba 0-4 

• Kind – seun of dogter 4-13 

• Jong man/vrou 14- eerste kind 

• Pa/ma – tot jongste kind 13 is 

• Grootouers/ouderling – jongste kind is volwasse  

 


