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Skrif: Efesiërs 5:33 PREEKNOTA Datum: 18/09/2022

1. Hoe veskil mans en vrouens van mekaar?

Matteus 19:4 (NLV) 4Hy antwoord hulle: ”Het julle nie 
in die Skrif gelees dat die Skepper die mens van die 
begin af man en vrou gemaak het nie?”

Genesis 1:27 (DB) 27God het toe die mens gemaak. 
En dié mens het iets van God in hom gehad. Dié 
mens het soos God gelyk. God het ’n man en ’n vrou 
gemaak.

2. Wat is die diepste behoefte van ’n man?

Efesiërs 5:33 (NLV) 33Dit geld egter ook vir julle: 
Elkeen van julle moet sy eie vrou liefhê soos 
hy homself liefhet, en die vrou moet haar man 
respekteer.

3. Wat maak respek moeilik?

Lukas 6:31 (DB) 31”As daar een reël is waarvolgens 
julle moet lewe, is dit die volgende: vra julle af hoe 
julle wil hê ander mense teenoor julle moet optree. 
Spring hulle dan voor: gaan tree eerste so teenoor 
hulle op.”

1 Petrus 3:1-2 (DB) 1Dieselfde geld ook vir vroue. 
Wees ’n goeie vrou vir jou man. Doen wat hy van jou 
verwag. Die manier waarop julle in die gesin leef, is 
belangrik. As daar byvoorbeeld ’n man is wat nie na 
die Woord van God wil luister nie, 2moet die manier 
waarop jy as vrou leef, hom oortuig dat dit waarin jy 
glo, die waarheid is. Jou lewe praat baie harder as jou 
woorde. Dit is eintlik nie eens nodig om baie met jou 
man oor God te praat as jy leef soos Hy wil hê nie. So 
sal jy vir jou man wys hoe wonderlik God is.

4. Hoe lyk dit om respek te bewys?

a) Deur jou kommunikasie – verbaal en nie-
verbaal.

Spreuke 18:20-22 (NLV) 20Deur die regte woorde te 
gebruik kan ’n mens sy honger stil. Hy kan genoeg 
kry om te eet met wat hy sê. 21Die tong het mag oor 
dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet 
saamleef met die gevolge van hulle woorde. 22Iemand 
wat ’n goeie vrou kry, het geluk gevind. Hy geniet die 
goedheid van die Here.

b) Deur  jou sagtheid.

1 Petrus 3:4 (DB)  4Nee, ’n vrou se eintlike skoonheid 
kom van binne af. Hoe mooi is dit nie as ’n vrou sag 
en vriendelik optree nie! Of ’n vrou nou oud of jonk is, 
hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar af wegvat 
nie. In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat ’n 
vrou kan dra.

c) Deur jou bewondering - stel belang en 
ondersteun hom.

Hooglied 5:10 (DB) 10O, my liefling is anders. Hy is 
mooier en sterker en beter as 1 000 ander.

5. Hoe gaan jy dit regkry om respek te bewys?

Efesiërs 5:21-24 (NLV) 21Omdat julle respek het vir 
Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. 
22Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig 
wees, soos aan die Here. 23Op dieselfde manier wat 
Christus hoof is van die kerk, is ’n man hoof van sy 
vrou. Christus het sulke hoofskap uitgeoefen toe 
Hy die kerk verlos het. 24Soos die kerk aan Christus 
onderdanig is, moet julle, vroue, in alles elkeen aan 
julle eie man onderdanig wees.

2 Korintiërs 10:4-5 (NLV) 4Die wapens van ons 
stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige 
gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. 
Daarmee vernietig ons die argumente, 5asook elke 
skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons 
neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus 
gehoorsaam te maak. 

'n Paar praktiese idees om te probeer.

a Wees sy ”cheerleader” - moedig hom aan.

a Vra hom uit oor sy drome en moenie hulle afskiet nie.  

a Wees vriendelik, wees vriendelik, wees vriendelik.

a Sê vir hom hy is sterk.

a Bedank hom dat hy gaan werk het.

a Eer sy gesag voor die kinders, verskil in privaatheid.

a Bedank hom vir sy raad en kennis.

a Laat hom dinge herstel en prys sy oplossing daarvan.

a Sê vir hom jy het 'n luisterende oor nodig, nie 'n 
oplossing nie.

a Sê vir hom jy is diep geraak omdat hy bereid is om vir jou 
te sterf.

a Kyk hoe hy iets doen wat  hy geniet, en moenie praat nie.  
(skouer aan skouer)

a Doen iets saam met hom wat hy geniet, en moenie praat 
nie.  (skouer aan skouer)

a Sê vir hom jy is lief vir hom.

a Glimlag vir hom.

a Inisieer seks en reageer meer gereeld.

a Groet hom by die deur en sê vir hom jy is bly hy is tuis.

a Sê vir hom jy respekteer hom. (hê spesifieke voorbeelde 
gereed)

a Versag jou toon en uitdrukking teenoor hom.
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