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BYBELS-GESONDE GESINNE 

Bybels-gesonde gesinne is die boustene van gesonde gemeentes. Geestelike 

sterk gesinne in ŉ gemeente laat die gemeente groei. Die teendeel is egter ook 

waar: Gesinne wat nie volgens Bybelse riglyne leef nie, wat nie vas geanker is 

in die ware geloof in Jesus Christus nie en wat nie vol is van die Heilige Gees 

nie, belemmer geestelike- en getallegroei in die gemeente. 

Hierdie toerustingsreeks word aan al die kerke gestuur met die bede dat die 

kerke gesond sal wees, omdat dit uit gesonde lidmate en gesinne bestaan. 

Hierdie reeks word so saamgestel dat elke dominee dit as ŉ preekriglyn kan 

gebruik, dat kerkrade daarmee toegerus kan word, dat Bybelstudiegroepe dit 

kan gebruik en dat lidmate dit met huisgodsdiens en binnekamer-godsdiens kan 

gebruik. 

Die eerste aflewering het gehandel oor gesonde gesinne uit Titus 2. 

Hierdie tweede aflewering handel oor Bybels-gesonde ouer-kind verhoudings. 

 

2. GESONDE OUER-KIND VERHOUDINGS  

In hierdie afdeling oor Bybels-gesonde gesinne gee ons aandag aan ouer-kind 

verhoudings. Dwarsdeur die Bybel word daar aandag gegee aan hierdie 

verhouding. Dit is so ŉ belangrike saak dat dit in die Tien Gebooie weerklank 

vind in die 5e gebod: “Eer jou vader en jou moeder ...” (Eks. 20:12) 

In die Ou Testament openbaar God heelwat oor ouer-kind verhoudings en in die 

toerustingstuk sal ons veral aan die verhouding van Dawid met sy kinders 

aandag gee. 

Die heel laaste vers van die Ou Testament eindig met ŉ verwysing na ouers en 

kinders: Maleagi 4:5–6: “Kyk, Ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot 

en vreeslike dag van die HERE aanbreek. 6 En hy sal die hart van die vaders 

terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, 

sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.” 

Ook die Nuwe Testament spreek die saak direk aan: Kolossense 3:20–21: 

“Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die 
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Here welbehaaglik. 21 Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie 

moedeloos word nie.” En ook in Efesiërs 6:1-4: “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. 4 En vaders, moenie julle 

kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die 

Here.” 

 

2.1 Die 5e gebod – Sondag 39 

(In hierdie onderafdeling word daar met dankbaarheid grootliks gebruikgemaak 

van De Bruyn, P. J. (1997).  Jou enigste troos. Potchefstroom: PU vir CHO.) 

Die Heidelbergse Kategismus vra in Sondag 39, Vraag 104: Wat eis God in die 

vyfde gebod ? 

En die antwoord is: Ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my 

gestel is alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en 

tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid 

onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat 

God ons deur hulle wil regeer. 

 

Die Kategismus (Sondag 39) sê baie duidelik in die verklaring van die 5e 

gebod dat ons gehoorsaam moet wees aan almal wat oor ons gestel is. Die 

gebod raak dus nie net ons verhouding met ons ouers nie, maar ons verhouding 

met alle gesag wat oor ons gestel is. Gesag speel egter so ŉ belangrike rol in die 

verhouding tussen ouers en kinders dat dit as verwysingspunt dien vir alle 

gesagsverhoudings.  

 

Romeine 13:1, 2 sê: “Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor 

hom gestel is, want daar is geen mag, behalwe van God nie, en die wat daar 

is, is deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling 

van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.” Dit 

geld vir alle gesagsverhoudings, maar ook vir die verhouding tussen ouers en 

kinders. 

 

Dit is belangrik dat gesagshandhawing in die vyfde gebod by die ouers begin. 

God het dit so bepaal dat die sondige mens sy eerste lesse in die onderwerping 

aan gesag in die intieme kring van die huisgesin moet kry waar die gesag nie 

geleë is in die hande van ’n despoot of ’n tiran nie, maar in die vriendelike 

hande van die vader en die liefdevolle hande van die moeder. 
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Met die huisgesin staan ’n mens in ’n sekere sin by die bron: as die water daar 

vergiftig word, sal dit verder in die stroom ook giftig wees. As die kind nie aan 

sy ouers gehoorsaam is nie, sal hy ook nie gehoorsaam wees in die skool, die 

kerk of die staat nie. Wat vader en moeder in die gesin doen, het dus ’n 

ingrypende betekenis vir die kerk en die wêreld.  

 

Hierdie groot verantwoordelikheid om kinders groot te maak “met tug en 

vermaning soos die Here dit wil” (Ef. 6:4), plaas ’n groot verpligting op die 

ouers. Van die kinders word in die vyfde gebod geëis om hulle ouers te 

gehoorsaam, aan hulle eer, liefde en trou te bewys, maar dan moet die ouers 

hulle dit ook inderdaad leer! Daar moet by die ouers, volgens die Kategismus, 

“goeie leer en tug” wees. Die tragedie is dat dit tans in baie ouerhuise ontbreek. 

Die kinders word nie geleer om gesag te eerbiedig nie en daarom sal hulle 

noodwendig begin dink dat hulle kan doen net wat hulle wil.  

 

Op die wyse is die ouers die oorsaak dat die kinders vir hulleself, vir hulle 

ouers, vir die kerk en vir die hele samelewing ’n groot probleem word. Of nog 

erger: die ouers kan dan die oorsaak word dat hulle kinders God verag en die 

ewige straf tegemoet gaan. 

 

Ouers moet verder so optree dat hulle kinders hulle kan eer en kan gehoorsaam. 

Dit beteken dat ouers ook die regte voorbeeld vir hulle kinders moet stel. (Vgl. 

2 Kon. 17:41; Eseg. 16:44; Jer. 7:26; 16:12; 1 Kor. 11:1; Fil. 3:17.) 

 

Daarby kom ook nog dat ouers hulle kinders nie net in die aardse lewe moet 

inlei nie maar ook die ewige lewe. Daarom moet hulle hulle kinders leer om 

God te ken soos Hy Hom in Christus geopenbaar het en hulle deur sy Woord en 

Gees laat lei.  

 

Wat die roeping van kinders teenoor hulle ouers is, word op verskillende 

maniere en met verskillende woorde of begrippe in die Kategismus aangedui.  

 

 Eer: Die eerste wat genoem word, is eer. Die vyfde gebod begin immers 

met die woorde: “Eer jou vader en jou moeder …” God eis dit van 

kinders. Hulle moet hulle ouers eer, nie bloot as persone nie, maar in 

hulle hoedanigheid as vader en moeder. Hulle moet dit onder alle 

omstandighede doen, net soos Sem en Jafet nog met eerbied teenoor 

Noag opgetree het toe hy dronk was.   

 

 Liefde: Kinders moet hulle ouers liefhê met ’n opregte en opofferende 

liefde (agape) - uit dankbaarheid dat hulle self kan deel in die liefde van 

Christus en uit dankbaarheid vir alles wat hulle ouers van jongs af vir 
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hulle gedoen het. En liefde vra offers - soms groot offers. Ook daartoe 

moet hulle volgens die wil van God gewillig en bereid wees.  

 

 Trou: Van kinders word verwag om trou aan hulle ouers te bewys sodat 

hulle ouers op hulle kan vertrou. Hierdie trou moet veral betoon word as 

ouers oud, sieklik en selfs lastig word. Ons moet in gedagte hou dat die 

vyfde gebod nie leeftydsgrense aandui nie.  

 

 Gehoorsaamheid: Die Woord stel dit baie duidelik: “Kinders, wees as 

gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God 

vereis” (Ef. 6:1). Hulle is die gehoorsaamheid aan hulle ouers verskuldig 

omdat God dit eis én uit dankbaarheid dat hulle self kan deel in die 

verlossing deur Christus. God wil die kinders deur die ouers regeer. 

Kinders wat aan hulle ouers ongehoorsaam is, is dus ook ongehoorsaam 

aan God.  

 

 Geduld met hulle gebreke: Kinders moet geduld hê met die swakhede 

en gebreke van hulle ouers. Daar is baie van hierdie swakhede en 

gebreke: nie net die ouderdom met sy kwale nie, maar ook so iets soos 

gebrek aan deursettingsvermoë, spandabelrigheid; ontroue vaders; 

moeders wat hulle kinders nie liggaamlik en geestelik versorg soos hulle 

moet nie; ouers wat gedurig twis en aanstoot gee. Voor God is dit ernstige 

sondes, maar gesien vanuit die oogpunt van die kinders kan ’n mens dit 

ook swakhede en gebreke noem. Met hierdie gebreke moet kinders 

geduld hê en steeds daadwerklik probeer om desondanks teenoor hulle 

eer, liefde en trou te bewys. Dit is nie altyd maklik nie; trouens, dit kan 

soms bitter moeilik wees. Maar met die hulp van God sal dit tog moontlik 

wees. Hulle moet in elk geval altyd vir hulle ouers bid - ook bid vir 

bekering indien nodig. 

  

Alles wat van die kinders teenoor hulle ouers verwag word, word van ons 

verwag teenoor alle gesag wat oor ons gestel is: in die skool, die kerk, by my 

werk, teenoor die owerheid, noem maar op. Oral moet ons die gesag van die 

gesagsdraers eerbiedig omdat hulle hulle gesag nie uit hulleself het nie, maar 

God gee dit aan hulle om ons daardeur te regeer.  

 

In die Tien Gebooie reël God dus al die verhouding tussen ouers en kinders en 

dit word die vertrekpunt vir die hantering van alle gesag. 

 

Waar die beginsel gehandhaaf word, pluk Bybels-gesonde gesinne die vrugte. 

Waar die beginsel oortree word, ly gesinne swaar daaronder, soos byvoorbeeld 

in Dawid se verhouding met sy kinders. 

 



5 

 

 

2.2 Dawid en sy kinders – 2 Samuel 13 

*Lees eers die hartseer geskiedenis in 2 Samuel 13 

 

“Toe Koning Dawid al hierdie dinge hoor, het hy baie kwaad geword.” ( 2 

Sam. 13:21)  Dit was Dawid se reaksie toe hy hoor dat sy seun Amnon sy 

dogter Tamar verkrag het. Hy het baie kwaad geword. Hy het niks gedoen nie, 

hy het niemand getug nie, hy het net kwaad geword. Hy het nie eens met sy 

seun gaan praat nie. Hy het nie eens sy dogter gaan troos nie. Hy het net kwaad 

geword. 

 

Dawid het hier by ŉ beslissende oomblik van sy pa-wees gekom. Hoe hy nou 

sou optree, sou sy toekoms en sy kinders se toekoms ingrypend raak. Maar hy 

faal gruwelik. Sy optrede, of dan sy gebrek aan optrede, sou uiteindelik daartoe 

lei dat Tamar ŉ wrak word, dat Amnon vermoor word, dat Absalom ŉ 

moordenaar word en dat Absalom teen sy eie pa rebelleer en sy koningskap wou 

inpalm en daarom self sterf. Dit alles omdat Dawid nie sy kinders reg groot 

gemaak het nie.  

 

Die groot vraag is: Wat openbaar God aan my oor my verantwoordelikheid as 

ouer van verbondskinders in hierdie geskiedenis? Is ek nie dalk ook besig om ŉ 

verkragter, ŉ wrak, ŉ moordenaar of ŉ rebel groot te maak nie? Wat leer die 

Woord my hier, wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie?  

Ook is die vraag: Wat sê die Woord hier vir verbondskinders? Hoe moet ek my 

ouers se gesag oor my hanteer en verstaan? Alles in hierdie geskiedenis kan tog 

nie vierkantig net op Dawid se skouers geplaas word nie. Sy kinders het tog ook 

ŉ verantwoordelikheid gehad. Aan die een kant is dit so dat ons omstandighede 

soms ŉ invloed op ons het, maar aan die ander kant het ons tog ook ŉ wil en ŉ 

verantwoordelikheid en is ons aanspreeklik vir ons eie dade. 

2.2.1 Die voorbeeld van die ouers 

Die punt waarby ons moet begin, is die voorbeeld wat ons as ouers stel. Die 

appel val nie ver van die boom nie; woorde wek, voorbeelde trek; aardjie na sy 

vaartjie. Dit is spreekwoorde wat ons daaraan herinner dat kinders deur die 

voorbeeld van hulle ouers leer en dat ons uiters versigtig moet wees met watter 

voorbeeld ons stel. 

Hier het Dawid al klaar misluk. Net in die vorige 2 hoofstukke lees ons hoedat 

Dawid met Batseba, ŉ getroude vrou, owerspel pleeg, en hoedat hy haar man 

laat vermoor toe Batseba laat weet dat sy swanger is. Van seksuele vergryp en 

van moord kon Dawid sy kinders alles leer – en hy het ook – al was dit 



6 

 

onwillekeurig. ŉ Mens moet weet: Met die voorbeeld wat jy stel, beïnvloed jy 

jou kinders, vorm en slyp jy hulle lewens, ten goede, maar ongelukkig ook ten 

kwade. ŉ Egbreker en ŉ moordenaar moenie verbaas wees as sy kinders 

egbrekers en moordenaars word nie. 

Wanneer Natan Dawid kom vermaan oor die owerspel en moord, dan sê die 

Here vir Dawid: “Kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek” (12:11). Net 

in die volgende hoofstuk (13) lees ons dan van die onheil wat van sy kinders se 

kant af oor hom kom. Dawid het dus grootliks hierdie dinge oor homself 

gebring. Soos wat jy leef en doen, so sal jou kinders gewoonlik ook leef en 

doen.  

Tog ontneem dit nog nie ŉ kind van sy eie verantwoordelikheid nie. Jy as kind 

kan tog kies of jy jou ouers se sondes wil navolg of nie. (Jy het seker ook al die 

storie gehoor van die dronkaard wat twee seuns gehad het. Die een het soos sy 

pa ook ŉ alkoholis geword en sy lewe weggegooi. Die ander het ŉ 

verantwoordelike lewe gelei en ŉ sukses van sy lewe gemaak. Toe iemand 

eendag vir die twee seuns vra hoekom hulle leef soos hulle leef, het die drinker-

seun geantwoord: Met ŉ pa soos myne kon ek nie anders nie. Toe dieselfde 

vraag aan die seun wat ŉ voorbeeldige lewe gelei het, gevra is, het hy ook 

geantwoord: Met ŉ pa soos myne kon ek nie anders nie! Die een het hom 

deur sy pa se sondes laat insluk, die ander het hom deur sy pa se sondes laat 

motiveer om verantwoordelik voor die Here te leef.) 

 

Geen mens hoef dus die slagoffer van sy omstandighede te wees nie. Jy kan kies 

of jy dit wil wees of nie. Met God se genade kan jy reg kies. Jy sal ook eendag 

verantwoording moet doen vir jou eie sondes, en dan sal jy dit nie op jou ouers 

se skouers kan laai nie. 

 

2.2.2 Spandeer tyd met jou kinders! 

 

Dawid het nie net ŉ swak voorbeeld gestel nie, maar hy was grootliks ook 

ŉ afwesige pa. Hy het ŉ paar vrouens gehad en by elkeen van die vrouens het 

hy kinders gehad. In 2 Samuel 3 is daar ŉ lys van 6 van Dawid se vrouens en 

van die kinders wat hy by elkeen gehad het. Hierdie kinders het by hulle ma’s 

grootgeword en het waarskynlik hulle pa bitter min gesien. Omdat Dawid meer 

as een vrou gehad het, was daar van ŉ normale gesinsopset min sprake. Dit was 

eerder ŉ samestelling van enkelouergesinne.  

Verder was hy ook die koning. ŉ Besige man wat die land moes regeer, na 

mense se regsake moes luister en moes oorlog maak. Dit het Dawid baie besig 

gehou, sodat hy waarskynlik nie tyd of lus gehad het om tyd saam met sy 

kinders deur te bring nie. Dawid was dus eintlik ŉ baie moderne pa. Hy was of 
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altyd weg of altyd besig. Dawid se kinders het dus eintlik vir alle praktiese 

doeleindes sonder ŉ pa groot geword. Sy kinders se gedrag sou dit weerspieël.  

Veral terwyl jou kinders nog in die huis is, het hulle jou nodig. Daarom is dit so 

belangrik vir ouers om tyd saam met hulle kinders deur te bring! 

2.2.3. Hoe het Amnon se lewe skeef geloop?  

Amnon was Dawid se oudste seun en sy ma was Aginoam. As oudste seun het 

daar vir hom ŉ blink toekoms voorgelê. Hy sou waarskynlik sy pa opvolg as 

koning en as oudste prins was hy in ŉ baie bevoorregte posisie. 

Absalom en Tamar was weer van Dawid kinders by Maäka. Amnon was dus 

Tamar se halfbroer. Dawid was hulle albei se pa, maar hulle het verskillende 

ma’s gehad. Tamar was ŉ mooi meisie en Amnon het verlief geraak op haar. 

Dis net hier waar die dinge skeef loop. God verbied verhoudings tussen 

halfbroers en –susters. (Vgl. Levitikus 18:9) Amnon het hom nie hieraan 

gesteur nie en hy was siek van begeerte (2 Sam. 13:2). Dit was natuurlik nie 

ware liefde nie. ŉ Mens verkrag nie iemand wat jy liefhet nie. ŉ Mens verwoes 

nie iemand vir wie jy lief is se lewe nie. As jy werklik lief is vir iemand, stel jy 

daardie persoon se belange voor jou eie selfsugtige begeertes.  

In plaas daarvan dat Amnon hom voorneem om nie in die selfde strikke as sy pa 

te trap nie, laat hy hom verlei deur die satan om soos sy pa ook die sewende 

gebod te oortree. Hy luister ook na verkeerde raad. 2 Samuel 13:3 sê: “Maar 

Amnon het ’n vriend gehad, met die naam van Jonadab, ’n seun van Dawid se 

broer Simea; en Jonadab was ’n baie skrander man.” 

Jonadab was dus Amnon se neef, maar ook sy vriend. Hy het opgemerk dat 

Amnon bedruk lyk en toe hy uitvind waaroor dit gaan, gee hy vir Amnon die 

raad oor hoe om sy suster alleen te kry sodat hy haar kan verkrag. Jonadab was 

dus nie regtig Amnon se vriend nie. Ware vriende gee nie raad wat jou lewe kan 

verwoes nie. 

Spreuke 18:24 waarsku ons: “Maats kan jou breek”, soos wat Jonadab vir 

Amnon gebreek het. Dit is dus uiters belangrik wie ek as my vriende kies. Is dit 

beginselvaste vriende wat goeie raad kan gee? Is dit gelowiges wat die Here 

dien? Pasop vir die soort vriend soos Jonadab wat meegewerk het aan Amnon 

se ondergang.  

Spreuke 4:14-16 sê: “Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad 

van slegte mense. 15 Los dit, moenie daarop loop nie, draai weg, vermy die 

slegte mense; 16 hulle kan nie slaap as hulle nie kwaad gedoen het nie; hulle lê 

wakker as hulle nie iemand se ondergang bewerk het nie.” Dis nie ware vriende 

wat jou tot losbandigheid of dwelmmisbruik of misdaad verlei nie. Sulke 

vriende is werktuie van die satan. 
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Dit is baie opvallend dat Jonadab gesien het dat Amnon dag vir dag bedruk 

gelyk het, maar dat sy pa Dawid dit nie raakgesien het nie. Dit wys maar net 

weer vir ons Dawid se onbetrokkenheid by sy kinders. Eers as dit bekend word 

dat Amnon kwansuis siek is, eers dan gaan Dawid kyk wat aangaan en omdat 

hy nie sy kind goed genoeg ken nie, trap hy in die strik van die kamstige siekte. 

Hoeveel anders kon dit nie kon wees nie?! Dink net: As Dawid self gesien het 

dat Amnon bedruk is en as hy hom sou vra wat verkeerd is. Dan sou Amnon 

dalk ook die vrymoedigheid gehad het om met sy pa te praat en sou hierdie 

tragedie voorkom kon word. Dan sou Dawid vir sy seun kon verduidelik dat 

seksualiteit ŉ gawe van God is wat bedoel is om in die huwelik uitgeleef te 

word.  

In Deut. 6:5-7 lees ons: “Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met al jou krag. 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.” En in Spreuke 22:6: “Gee leiding aan ’n jongmens oor hoe hy 

moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie.” As Dawid dit 

maar gedoen het! 

Daarna, lees ons, sê vers 20, na die verkragting: “So het Tamar dan as ’n 

verlatene in die huis van haar broer Absalom gebly.” Die Nuwe Vertaling sê sy 

was ŉ wrak.  

2.2.4 Breek die bose kringloop met tug en vermaning 

 

Dit bring ons terug by Dawid. Hierdie bose kringloop wat hy begin het, moes hy 

breek. Maar hy doen dit nie. 2 Sam. 13:21 sê: “Toe Koning Dawid al hierdie 

dinge hoor, het hy baie kwaad geword.” Dit was Dawid se reaksie toe hy hoor 

dat sy seun Amnon sy dogter Tamar verkrag het. Hy het baie kwaad geword. Hy 

het niks gedoen nie, hy het niemand getug nie, hy het net kwaad geword. Hy het 

nie eens met sy seun gaan praat nie. Hy het nie eens sy dogter gaan troos nie. 

Hy het net kwaad geword. 

 

Levitikus 20 bepaal baie duidelik dat die straf vir bloedskande die dood is. As 

pa en as koning moes Dawid sy seun voor die gereg gebring het oor hierdie 

afskuwelik sonde en oor die verskriklike onreg wat sy dogter aangedoen is. 

Maar hy doen dit nie. Hy het net kwaad geword. Dit sou uiteindelik tot nog 

sondes lei. Waar sonde ongestraf toegelaat word, lei dit tot erger sondes. Die 

feit dat Dawid niks hieraan gedoen het nie, sou later daartoe lei dat Absalom sy 

broer Amnon vermoor. So het Dawid se toelating van een sonde tot ŉ volgende 

gelei. 
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Spreuke 23:13 sê: “Moenie huiwer om ’n kind te straf nie, want as jy hom 

slaan, red jy sy lewe.” Dawid het gehuiwer en dit het uiteindelik tot Amnon en 

tot Absalom se dood gelei. Dawid was net soos Eli wat maar die sonde van sy 

kinders geïgnoreer het en dit het tot baie smart gelei. In 1 Samuel 3 sê die Here 

pertinent dat hy vir Eli gaan straf omdat hy geweet het van sy kinders se 

sonde en niks daaraan gedoen het nie. 

 

Ouers wat werklik lief is vir die Here en vir hulle kinders, sal hulle grootmaak 

“met tug en vermaning soos die Here dit wil.” (Ef. 6:4) Kinders wat werklik 

lief is vir die Here en hulle ouers, sal die Here en hulle ouers gehoorsaam. 

 

2.2.5 Dawid en Absalom 

 

In 2 Samuel 14 - 18 lees ons die droewige geskiedenis van Dawid se seun 

Absalom. Die geskiedenis eindig met Dawid wat hartverskeurend uitroep: “My 

seun Absalom, my seun, my seun Absalom! Ag, as ek self maar in jou plek 

gesterf het! Absalom, my seun, my seun.” (2 Sam. 18:33) 

Hoe het hierdie ouer-kind verhouding verloop? Dwarsdeur hierdie geskiedenis 

was Dawid ŉ passiewe ouer, ŉ ruggraatlose ouer wat sy kinders nie so lief 

gehad het dat hy hulle getug en vermaan het nie. Telkens het sy kinders 

verskriklike goed aangevang en telkens was Dawid se reaksie op hierdie dinge 

pateties. 

Amnon verkrag vir Tamar en Dawid word net kwaad, sonder om iets aan die 

saak te doen. Absalom raak hieroor verbitterd en na 2 jaar vermoor hy vir 

Amnon en vlug. Dawid se reaksie hierop? Hy sit nie sy moordenaar seun 

agterna om hom tot verantwoording te roep nie. Nee, ons lees is in 2 Samuel 13: 

38 en 39:  “En Absalom het gevlug en na Gesur gegaan, en hy was daar drie jaar 

lank. En die gees van koning Dawid het baie verlang om na Absalom uit te 

gaan, want hy het homself getroos oor Amnon, dat hy dood was.” Hy verlang 

net na sy seun sonder om iets aan die saak te doen.  

In hoofstuk 14 lees ons hoe Joab dit bewerk dat Dawid toestemming gee dat 

Absalom mag terugkeer na Jerusalem. As Absalom terug is, wat is Dawid se 

reaksie dan? Hoofstuk 14:28 sê: “En Absalom het twee volle jare in Jerusalem 

gewoon sonder dat hy die aangesig van die koning gesien het.” Eers verlang 

Dawid 3 jaar lank na Absalom en as Absalom terug is dan ignoreer Dawid hom 

2 jaar lank.  

Uiteindelik kan Absalom dit nie meer hou nie en hy laat vir Joab roep. En dan 

lees ons in 14:32-33: “En Absalom sê vir Joab: Kyk, ek het na jou gestuur om te 

sê: Kom hierheen, dat ek jou na die koning kan stuur om te vra: Waarvoor het 

ek van Gesur af gekom? Dit was vir my beter as ek nog daar was. Ek wil dan 



10 

 

nou die aangesig van die koning sien, en as daar by my skuld is, laat hy my 

dan doodmaak. 33 Toe het Joab na die koning gegaan en hom dit meegedeel. 

En hy het Absalom geroep, en dié het na die koning gegaan en voor hom gebuig 

met sy aangesig na die aarde toe, voor die koning; en die koning het Absalom 

gesoen.” 

Dis regtig pateties. Daar het nou al vyf jaar verloop sedert Absalom vir Amnon 

vermoor het en steeds het Dawid niks gedoen nie, behalwe om na Absalom te 

verlang en om hom te ignoreer nie. Hierdie onafgehandelde saak het Absalom 

so gefrustreer dat hy sê: “Ek wil dan nou die aangesig van die koning sien, en 

as daar by my skuld is, laat hy my dan doodmaak.” 

 

En wat is Dawid se reaksie as hy weer na 5 jaar vir Absalom sien?: “En die 

koning het Absalom gesoen.” Hy vermaan nie sy moordenaar seun nie. Hy 

bring hom nie voor die gereg nie. Hulle praat nie die ding uit nie. Hy soen net 

sy seun. Direk daarna, in hoofstuk 15, lees ons hoedat Absalom sy rebellie teen 

sy pa begin beplan. Hy ondermyn sy pa se gesag by die volk. Na vier jaar voer 

Absalom sy plan deur om sy pa van die troon af te stoot en Dawid moet uit 

Jerusalem vlug. Dit het tot burgeroorlog gelei en Absalom is uiteindelik 

doodgemaak deur Dawid se soldate. 

Dit is dan dat Dawid uitroep: “My seun Absalom, my seun, my seun Absalom! 

Ag, as ek self maar in jou plek gesterf het! Absalom, my seun, my seun!” Die 

tragiese einde van ŉ patetiese ouer-kind verhouding. 

So eindig dit gewoonlik wanneer ouers en kinders nie die Bybelse riglyne vir 

ouerskap en kindskap dankbaar navolg nie. 

 

2.3 Daar is hoop in Christus!  

Die droewige geskiedenis van Dawid en sy kinders stel ons elkeen voor die 

vraag: Watter hoop is daar vir my in my verhouding met my kind? Watter hoop 

is daar vir my in my verhouding met my ouers?  

 

Dit is nie ŉ nuwe probleem nie. Adam en Eva het al met Kain moeilikheid 

gehad. Die heel eerste ouer-kind verhouding in die geskiedenis van die 

mensdom was al 'n gemors, want Kain het sy ouers se 2e seun, Abel, vermoor. 

Dwarsdeur die Ou Testament het hierdie toestand voortgeduur. Ouers en 

kinders het nie altyd klaargekom nie. Dit het ons baie duidelik gesien in die 

geskiedenis van Dawid en sy kinders.  

 

2.3.1 Maleagi 4:5-6. 
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In die laaste 2 verse van die Ou Testament belowe God: “Kyk, Ek stuur julle die 

profeet Elia ...” Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen!: “En hy sal die 

hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders 

tot hul vaders ...” 

 

Op die heel eerste bladsye van die Ou Testament lees ons dus al van 'n skeuring 

tussen 'n seun en sy ouers (Kain, Adam en Eva) en op die laaste bladsy lees ons 

hierdie pragtige belofte van versoening: “Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur 

... Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen ... Elia sal die hart van die 

vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hul vaders.” 

 

Kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk dit waar ouers en kinders se harte nie bymekaar 

is nie. Eintlik hoef ons dit nie te doen nie, want wie van ons het nog nie self 

ondervind hoe bitter dit kan wees waar ouers en kinders nie versoen is nie. Maar 

kom ons doen dit tog, sodat ons presies kan weet waaroor dit gaan. 

 

Baie ouers sien hulle kinders as lasposte wat net die heeltyd in die pad is, wat 

inbreuk maak op hulle privaatheid. Vir hulle is hulle kinders maar net 'n lopende 

uitgawe - letterlik en figuurlik. Eintlik sou hulle beter af gewees het sonder 

kinders. Kinders is 'n swaar las wat hulle moet saamsleep deur die lewe. Hulle 

sou meer tyd - en meer geld - gehad het as dit nie vir hulle kinders was nie. 

Hulle skroom ook nie om dit vir hulle kinders te sê nie. 

 

Vandaar ook die krenkende spreuk: Kinders moet gesien word en nie gehoor 

word nie. Vir sulke ouers is kinders objekte en nie volwaardige mense nie. 

Sulke ouers laat hulle kinders baie duidelik verstaan: jy is baie laag op my 

prioriteitslys. Daar is baie dinge wat vir my meer belangrik is as jy, daarom kry 

jy bitter min tyd of aandag van my. Vir sulke ouers is hulle kinders dikwels niks 

meer as slawe nie. 

 

Daarom word die kinders onregverdig behandel en dikwels buitensporig gestraf. 

Of een word voorgetrek, of die kinders moet gedurig hoor: Toe ek so oud soos 

julle was, het ek so en so gemaak. Of hulle moet gedurig hoor: Hoekom kan jy 

nie soos die of daai wees nie? Of ouers plaas oormatige druk op hulle kinders 

om te presteer, dikwels om prestasies te behaal wat die ouers self nooit kon 

behaal nie. 

 

Aan die ander kant is daar weer kinders wat hulle ouers soos vuilgoed behandel, 

Ten spyte van dit wat hulle ouers alles vir hulle doen en beteken. Vir sulke 

kinders is hulle ouers maar net 'n middel tot 'n doel. Ouers is vir hulle die mense 

wat net daar is om in al hulle behoeftes te voorsien. 'n Soort kos- en klere- en 

geldbank op 2 bene, mense wat jy as vanselfsprekend aanvaar en aan wie jy 

geen dankbaarheid verskuldig is nie. 
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Of die kinders is skaam vir hulle ouers en wil nooit saam met hulle gesien word 

nie. Of die kinders weier om die ouers se gesag te aanvaar. 

 

In huise waar of die ouers of die kinders of albei se gesindheid verkeerd is, is 

daar gewoonlik oorlog. Daar word of glad nie met mekaar gepraat nie, of daar 

word op mekaar geskree. Liefde ontbreek heeltemal in so 'n huis. Ouers is of te 

moeg of te besig of hulle is bloot net nooit daar om met hulle kinders te gesels 

en aandag aan hulle te gee nie. 

 

In sulke huise probeer die kinders ook om so min as moontlik in hulle ouers se 

geselskap te wees, want as hulle by hulle ouers is, kry hulle of raas of opdragte. 

Die ouers probeer ook om so min as moontlik saam met hulle kinders te doen. 

 

Daar is voortdurende spanning en konflik. Die ouers is rigied en genadeloos of 

hulle is slap en ruggraatloos en die kinders is opstandig en rebels of afsydig. As 

daar boonop nog huweliksprobleme tussen die ouers ook is, vererger dit net 

alles. 

 

In sulke omstandighede klink die Here se belofte:  “Ek gaan vir julle die profeet 

Elia stuur ... Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen ... Elia sal die hart 

van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hul 

vaders” soos musiek in 'n mens se ore. God sal iemand stuur om ouers en 

kinders weer bymekaar uit te bring! 

 

Die groot vraag is: Wie is hierdie Elia wat God sou stuur? Elia self was al lankal 

dood en hy kon tog nie terugkom uit die dood nie. Wel, In Matteus 11 sê Jesus 

Johannes die Doper is die Elia wat sou kom. En in Lukas 1 lees ons dat die 

engel van die Here van Johannes die Doper sê: “En hy sal voor die Here uitgaan 

in dieselfde gees en krag as Elia om die harte van die vaders terug te bring tot 

die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir 

die Here 'n toegeruste volk te berei.” 

 

God belowe om vir Elia te stuur sodat kinders en ouers weer in vrede met 

mekaar kan lewe. God belowe om vir Elia te stuur sodat dit vir kinders lekker 

moet wees om ouers te hê en vir ouers lekker om kinders te hê.   

 

As Johannes die Doper dan begin preek is sy boodskap: “Bekeer julle want die 

koninkryk van God het naby julle gekom!” (Mat. 3:2) En as hy vir Jesus sien, 

dan sê hy: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” 

(Joh. 1:29) Die Elia het dus al gekom - 2000 jaar gelede al in die persoon van 

Johannes die Doper en hy het kom sê bekeer julle en hy het Jesus Christus as 

ons Verlosser aangewys. 



13 

 

 

Dit is die enigste manier hoe ouers en kinders se harte weer bymekaar 

uitgebring kan word, hoe ouers en kinders werklik met mekaar versoen kan 

word. Hulle moet hulle tot God bekeer en hulle moet met God en met 

mekaar versoen word deur die offer van die Lam van God, Jesus Christus. 

 

Die sogenaamde generasiegaping is dus nie net 'n ouderdomsgaping nie, maar 

veral 'n geloofsgaping. Die vraag is dus nie hoe groot is die afstand tussen die 

ouderdomme van ouers en kinders nie, maar hoe groot is die afstand tussen die 

ouers en die Here en tussen die kinders en die Here? Waar ouers of kinders nie 

in Jesus glo en volgens sy Woord leef nie, is hulle harte noodwendig ver van 

mekaar verwyder. 

 

Ouers en kinders se harte kan net bymekaar gebring word in die geloof. Ouers 

en kinders se harte kan mekaar alleen werklik ontmoet in hulle gesamentlike 

geloof in God. Alleen daar waar ouers en kinders deur Jesus Christus versoen is 

en daarom volgens die woord van God leef, alleen daar kan daar liefde en vrede 

wees. 

 

Daarom sê God vir sy volk in Maleagi 4:4, net voor die belofte dat Hy vir Elia 

sal stuur, “Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en bepalings 

wat Ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel.” Elia sou dus ouers en 

kinders weer bymekaar bring deur hulle terug te lei na God en sy Woord. 

 

Daarom lees ons in Lukas 1:17 dit van Johannes die Doper: “En hy sal voor 

die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia om die harte  van die 

vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die 

gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te 

berei.” Johannes die Doper moes die ongehoorsames tot die gesindheid van die 

regverdiges terug lei, en hy doen dit deur Jesus Christus as Verlosser aan te 

wys. 

 

Hy het mens geword om ons met God te versoen deur eens en vir altyd vir ons 

sondes ten volle te betaal. Hy het sy Gees oor ons uitgestort om van ons nuwe 

mense te maak! 

 

Dawid het gesê: Ag, as ek maar in my seun se plek kon sterf! Ons kan egter sê: 

Dankie Vader, dat U Seun, Jesus Christus in ons en ons kinders se plek gesterf 

het! 

 

Omdat ouers en kinders nou met God versoen is, kan hulle in vrede en liefde 

saamleef. Waar dit nie gebeur nie is die hoofoorsaak dus 'n geloofsprobleem - of 

by die ouer of by die kind of by albei. Jou geloof of gebrek aan geloof in God 
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en jou gehoorsaamheid of gebrek aan gehoorsaamheid aan God se Woord 

bepaal dus jou verhouding met jou kind of met jou ouers. 

 

Daarom kry ons opdragte in die Bybel soos: 

 

 Efesiërs 6:1: “Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, 

want dit is wat die wet van God vereis.” M.a.w. as 'n kind 'n gelowige 

is, sal hy of sy sy of haar ouers gehoorsaam uit eerbied vir God en sy 

woord. 

 

 Efesiërs 6:4: “Vaders moenie julle kinders so behandel dat hulle 

opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning 

soos die Here wil.”  
 

 Kolossense 3:20–21: “Kinders, julle moet jul ouers in alles 

gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. 21 Vaders, 

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

As ouers gelowiges is, sal hulle dus in die opvoeding van hulle kinders hulle 

eerbied vir God en sy Woord weerspieël - hulle sal hulle kinders as geskenke 

van die Here beskou en hulle ook so grootmaak soos die Here wil.  

 

As die kinders gelowiges is, sal hulle eerbied vir hulle ouers hê, vir hulle lief 

wees en hulle gehoorsaam, want hulle besef dit is wat die Here van hulle 

verwag. 

 

Daarom het God sy Seun, Jesus Christus, gestuur om vir ons versoening te 

doen. Daarom het Hy sy Heilige Gees so oorvloedig oor ons uitgestort, om ons 

te oortuig: Jy is 'n nuwe mens in Christus - leef dan as 'n nuwe mens - ook in jou 

verhouding met jou kinders of jou ouers. 

 

Gesinne wat so lewe, sal gelukkig en geseënd wees. Ouers en kinders sal 

mekaar waardeer en liefde en respek en dankbaarheid teenoor mekaar betoon en 

aan mekaar bewys. Sulke gesinne is die boustene van die kerk van Jesus 

Christus hier op aarde. 

 

As u dus werklik in u hart die ware vreugde van die verlossing in Christus 

ondervind, dan kan en sal u dit ook in u huis ondervind. Mag dit om Jesus wil in 

u elkeen se hart en in u elkeen se huis so wees! 
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2.4 Bybelstudie 

1. Bespreek: Die 5e gebod behoort die grondslag van alle ouer-kind 

verhoudings te wees. 

2. Wat hou die volgende begrippe in die verklaring van die 5e gebod in 

Sondag 39 alles in: 

 Eer 

 Liefde  

 Trou 

 Gehoorsaamheid 

 Geduld 

3. Beoordeel Dawid se reaksie in 2 Sam. 13:21. Wat moes hy liewer gedoen 

het? 

4. Bespreek die stelling: Soos wat jy leef en doen, so sal jou kinders 

gewoonlik ook leef en doen.  

5. Noem praktiese voorbeelde hoe ouers en kinders meer tyd saam kan 

spandeer wat aan ouers die geleentheid sal gee om met hulle kinders te 

gesels oor die liefde en genade van die Here. 

6. Hoekom is die belangrik volgens Spreuke 18:24 dat kinders die regte 

maats sal hê? 

7. Wanneer is die regte tyd, volgens Duet. 6:5-7, om met jou kinders te praat 

oor hulle verhouding met die Here? 

8. Hoekom is dit nodig dat die Ou Testament eindig met ŉ verwysing na 

ouer-kind verhoudings in Maleagi 4:5-6? 

9. Wie is die Elia wat sou kom volgens Lukas 1:17? 

10.  Wat leer ons daaruit dat Johannes die Doper na Jesus Christus wys en sê: 

“Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” (Joh. 

1:29) Hoe het dit betrekking op ouer-kind verhoudings? 

11.  Bespreek: Die generasiegaping is dikwels ŉ geloofsgaping. 
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12.  Lees Efesiërs 6:1-4 en Kolossense 3:20-21. Watter duidelike 

verantwoordelikhede word hier aan gelowige ouers en gelowige kinders 

opgedra? 

13.  Wat is die drie grootste foute wat ouers deesdae maak? 

14.  Wat is die drie grootste foute wat kinders deesdae maak? 

15.  Wat kan ouers en kinders doen om hierdie foute reg te stel? 

16.  Watter rol behoort gebed te speel in die opvoeding van verbondskinders? 

 

Dr. Malan van Rhyn 

 

Tel: +27 (0)12 546 5177 

Sel: +27 (0) 82 858 0538 

mvanrhyn@telkomsa.net 

 
“Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons 

tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid!” – Heb.13:21 

“May God equip you with all you need for doing his will. May He produce in you, through the power of Jesus 

Christ, every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever!” – Heb. 13:21 
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