
Huisgeloof2018#1 - Sondag 21 Januarie 
Neem kennis dat die eerste kwartaal weer deur 'n sewe weke reeks gemerk gaan word. Ons gaan kyk na sewe 
metafore wat die Bybel vir ons ontsluit. Die sewe weke reeks boekies word reeds sondag beskikbaar gestel en 
daar is ook gesins gedeeltes in. Huisgeloof sal hierby aansluit vir daardie sewe weke. Die proses loop net effens 
anders deurdat ons in die week die teks reeds lees en dan op die sondag die preek daaroor hoor. 
 
Die leesrooster teks vir hierdie week: 

1 Kor 7:29-31 >> 29 Ek bedoel dít, broers: die tyd is min. Van nou af moet dié wat getroud is, leef 

asof hulle nie getroud is nie; 30 en dié wat bedroef is, asof hulle nie bedroef is nie; en dié wat bly 

is, asof hulle nie bly is nie; dié wat iets aankoop, asof hulle dit nie besit nie.  31 Ja, dié wat met die 

dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie, want hierdie wêreld 

soos ons hom ken, is aan die verbygaan. 

 

#Dis op Paulus se voorgrond: Wees gereed 

Op Paulus se voorgrond, is die feit dat die Here op pad terug is en ons as gelowiges moet ten alle 

tye gereed wees en nie ons fokus op Jesus verloor deur op ander verhoudinge gefokus te wees 

nie.  

 

Hoe is ’n mens gereed? Alvin Rogness vertel dat hy tydens die depressie-jare in Suid-Dakota groot 

geword het. Elke lente het die mense in die dorp kom staan met die hoop dat hulle gehuur sou 

word vir die seisoen. Een boer het laat gearriveer en hy net een man nog sien staan - ’n stillerige 

man met nie ’n liefde vir baie woorde nie. Toe die boer hom uitvra, het die man verduidelik dat hy 

’n harde werker is en dat hy op ’n baie winderige nag kan deurslaap. Met niemand anders om te 

huur nie, het die boer die man terug plaas toe geneem. 

Alles het perfek uitgewerk - die man was inderdaad ’n harde werker. Die boer het geen klagtes 

gehad nie. Een nag het daar ’n storm opgesteek en dit het die plaas geruk. Die boer het 

uitgehardloop en gekyk of die hoenders veilig is, maar hulle was veilig toegesluit in hulle hokke. Hy 

is na die skuur om die vensters toe te maak, maar hulle was reeds op knip. Hy het die beeste gaan 

soek, maar hulle was veilig in die kraal gewees. Op pad terug huis toe het hy ingeloer by die man 

wat hy gehuur het vir die seisoen, maar die was vas aan die slaap - op ’n winderige nag!  Hy was 

altyd gereed, daarom kon hy rustig slaap! 

 

Gereed wees beteken jy gaan aan met jou lewe, deur jou beste te gee in jou verhoudings, in jou 

werk. 

 

#Spanning: Kom lees weer dit uit die Boodskap uit: 
29 Laat ek dit so stel, my liewe vriende, daar is nie meer baie tyd oor voordat die Here weer kom 

nie. Die mense wat getroud is, moenie leef asof die huwelik al is wat hulle het om te doen nie, 

inteendeel. 30 Iemand wat hartseer is, moenie net aan sy hartseer dink nie en wie bly is, moet hom 

nie daardeur laat voortsleep nie. 31 Dieselfde geld vir jou houding as jy inkopies doen of jou met 

die alledaagse dinge besig hou. Jy moet nie toelaat dat jou lewe in hierdie soort dinge vasgroei 

nie. Hierdie wêreld met al die dinge wat ons ken, sal nie vir altyd hou nie. Die einde van die 

wêreld is naby. (Die Boodskap) 

 

Daar is altyd ’n spanning tussen die hier en nou en dit wat nog moet kom, wanneer alles anders 

sal wees. Hierdie spanning kan maak dat ons ons fokus op Jesus verloor. Soos Leonard Sweet dit 

mooi stel: “We are Christ’s: Yet we are still husbands and wives, brothers and sisters, parents and 

children, employers and employees. We are Christ’s: saved by grace, redeemed by sacrifice, 

reborn by the Spirit. Yet we are still short-tempered, small-minded, self-absorbed, hard-hearted, 

stiff-necked, and slow to learn. Christians are always works in progress. Christians are always under 

construction.” 

 

#die belangrikste:  

In die katedraal in Milaan is daar drie groot deure. Op elkeen is daar ’n  inskripsie geskryf. Op die 

linkerkantse deur is daar onder uitgekerfte rose die woorde: “Alles wat plesier gee, is maar vir ’n 

oomblik.” Op die regterkantse deur onder die uitgekerfte kruis, staan hierdie woorde: “Alles wat 

probleme gee, is net vir ’n oomblik." 



Maar bo die inskripsie by die hoofingang, staan die volgende: “Net dit is belangrik, wat ewig is.” 

 

  
 

 

Lees: 1 Kor 7:29-31 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Hoekom klink Paulus se negatief oor die huwelik? 

 Hoe sal jy vandag leef as jy weet die wêreld eindig môre? 

 Hoe sal jy vandag leef as jy weet die wêreld eindig oor 100 jaar? 

 Hoe dink jy gaan die nuwe wêreld lyk? 

 Hoe kan jy gereed wees vir die nuwe wêreld?  
 

Soek ’n foto van die aarde 

en knip of druk dit uit. Plak 

dit iewers teen ’n deur of 

muur waar almal dit kan 

sien. Skryf die woord 

TYDELIK daar oor of onder. 

Aangesien die wêreld 

soos ons dit ken aan 

die verbygaan is doen 

hierdie week iets vir 

moeder aarde. Dalk 

kan jy besoedeling 

verwyder of indringer 

plante uittrek.  

So: 1 Kor 7:29-31 
Ma- Di: Lukas 1:26-38  
Wo- Do: Psalm 62:5-12 
Vr.–Sat: Markus 1:14-20 

Gaan koop n potjie seepbelle.  Laat iemand in die gesin seepbelle 

blaas en kyk wie die meeste van die seepbelle kan stukkend slaan.  

Praat na die tyd met mekaar wat hierdie wêreld eintlik ook net so 

tydelik soos ’n seepbel is 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie, dat U vir ons in hierdie wêreld sorg. Amen 
Oorgee-gebed 
Here help my om nie vas te kleef aan hierdie wêreld nie. Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag onthou dat alles hier net tydelik is. 

Moenie vashou aan die wêreld . 

1Kor 7:31 Ja, dié wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar 

niks aan het nie, want hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan.  
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