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“There are no praises and no blessings for those who are ashamed of their families.” - Jewish proverb
“None but a mule denies his family.” - Moroccan proverb
“Loving relationships are a family’s best protection against the challenges of the world.” - Bernie Wiebe
1.

Afhanklikheid van God
Psalm 127:1
1
As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie
bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

2.

Liefde vir God
Deuteronomium 6:5
5
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

3.

Liefde tussen man en vrou
Efesiërs 5:25
25
Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself
daarvoor oorgegee het

4.

Goddelike orde
Efesiërs 5:22
5:2222 -24
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. 24 Maar
soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans
wees.
Efesiërs 6:16:1-3
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 — 3 sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag
lewe op die aarde.
I Timoteus 5:8
8
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is
slegter as ‘n ongelowige.

5.

Goddelike lering
Deuteronomium 6:66:6-7
6
En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; 7 en jy moet dit jou kinders
inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.

6.

Eenheid
Lukas 11:17
17
Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is,
word verwoes; en ‘n huis wat teen homself is, val.
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7.

Getrouheid aan God
Spreuke 3:33
33
Die vloek van die HERE is in die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van die
regverdiges.
Josua 24:15
15
Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien:
òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie
se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

8.

Goeie kommunikasie
Markus 5:195:19 -20
19
Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: Gaan na jou huis na jou mense toe,
en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou barmhartig was. 20 En
hy het weggegaan en in Dekápolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en
almal was verwonderd.

9.

Dissipline
Hebreërs 12:912:9-10
9
Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet
ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? 10 Want húlle het ons
wel ‘n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan
deelagtig word.

10.

Getuies
IP
Petrus
etrus 2:9
9
Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare
lig, ‘n volk wat heeltemal God s’n is. Dit het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed Hy is.
Dit is immer Hy wat julle uit die duisternis in Sy wonderlike lig ingeroep het.

11.

Gehoorsaamheid
Deuteronomium 4:40
40
En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en jou
kinders ná jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die HERE jou God jou
vir altyd sal gee.

12.

Beloftes
a)

Beskerming
Eksodus 12:2212:22-23
22
En neem ‘n bossie hisop en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die bodrumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van
julle mag uit die deur van sy huis uitgaan tot die môre toe nie. 23 Want die HERE sal deurtrek
om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bo-drumpel en aan
die twee deurposte, sal die HERE by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in
julle huise in te gaan om te slaan nie.

b)

Saligmaking
Saligmaking
Handelinge 16:31
31
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.

2

c)

Seëninge,
Se ëninge, vrede, geluk en tevredenheid
Psalm 128:1128:1 -6
1
Welgeluksalig is elkeen wat die HERE vrees, wat in sy weë wandel! 2 Die opbrings van jou
hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed! 3 Jou vrou is soos ‘n
vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. 4
Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die HERE vrees. 5 Mag die HERE jou seën uit
Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe! 6 En dat jy jou
kindskinders mag aanskou! Vrede oor Israel!

Uitdaging:
Gedurende die proses van voorraad opname, is u voorraad: LAAG ?
LEEG ?
VOLDOENDE?
Met ander woorde, is u familie gesond?
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