
This cover file was created on Thursday, January 23, 2014 2:30:24 PM

C

M

Y

K 'n Strategie vir Manne 

om Versoeking 

te Oorwin

Bob Vereen

PRECEPT MINISTRIES SOUTH AFRICA

’n
 S

trateg
ie vir M

an
n

e o
m

 V
erso

ekin
g

 te O
o

rw
in

'N 6-WEKE, GEEN-TUISWERK BYBELSTUDIE
MEER AS EEN MILJOEN IN DIE REEKS VERKOOP

B E VA N  G R O U P

Jy is nie Alleen in die Stryd teen Versoeking nie 
Ons samelewing is behep met seks en bombardeer ons voortdurend  met pornografie  

en seksueel eksplisiete voorstellings. Die gevolge hiervan is dalende morele standaarde, 

verslawing aan seks, egbreuk en egskeiding wat die hoogte in skiet. 

Jy hoef egter nie ’n slagoffer van die vyand se taktiek te wees nie. In hierdie 

ses-weke studie sal jy leer dat God alles voorsien het om ons in staat te stel om 

versoeking te weerstaan. Deur die voorbeelde van manne in die Bybel — sommige 

wat aan sonde toegegee het sowel as ander wat vasgestaan het — sal jy hulp 

vind wat jou in staat sal stel om jou hart en gedagtes te beskerm sodat jy rein en 

sonder gebrek voor God kan staan. 

PRECEPT MINISTRIES INTERNATIONAL, is in 1970 deur Jack en Kay Arthur gestig en het 

reeds miljoene mense toegerus om God se waarheid self te ontdek. “Precepts for Life” radio- en 

televisieprogramme, aangebied deur Kay Arthur, bereik oor die 94 miljoen luisteraars 

wêreldwyd. Tesame met induktiewe Bybelstudie-opleiding en duisende kleingroepstudies 

regoor Amerika, reik PMI uit na byna 150 lande deur Bybelstudies wat reeds in byna 70 tale 

vertaal is.

40 Minute per Week kan jou Lewe Verander!
40-Minute Bybelstudies deur die onderrigspan van Precept Ministries International,

spreek onderwerpe aan wat vir jou belangrik is. Hierdie induktiewe studiegidse, saam-

gestel om in slegs ses 40-minute lesse sonder tuiswerk af te handel,  help jou om self te 

ontdek wat God sê en hoe om dit vandag in jou eie lewe toe te pas. Met aantekeninge 

vir die leier en al die Bybeltekste in die boek self, is elke selfstandige studie ’n kragtige 

bron vir persoonlike groei en kleingroepbesprekings.
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HOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer te 
leer wat die Bybel sê oor verskeie onderwerpe, maar wat net beperkte 
tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n middagetegroep 
by die werk, ’n vroegoggendmannegroep, ’n jongmoedergroep in ’n 
huis, ’n Sondagskoolklas of selfs vir huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal 
vir kleingroepe wat gewoonlik meer tyd vir byeenkom het — soos 
aandgroepe of Saterdagoggendgroepe — en wat net ’n gedeelte van hul 
tyd saam aan werklike studie wil bestee, terwyl die orige tyd vir gebed, 
gemeenskap of ander aktiwiteite gehou word.

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake  
gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insig wat jy ver-
kry het uit wat God omtrent die onderwerp sê, openbaar opwindende, 
treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie 
te lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak 
is nie dié van ’n lektor of onderwyser nie. As hierdie boek egter in ’n 
Sondagskoolklas of ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet die 
onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en bykomende insig 
by te voeg bý dit wat in die les van elke week voorsien word.)

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak 
vergemaklik:
 • Werk deur die les en merk die teks voordat jy die bespreking lei. 

Dit maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou 
in staat om die bespreking met groter gemak te lei. Kies as leier 
’n spesifieke kleur vir elke simbool. Dit sal jou help om die groep 
te lei met die merk van woorde.

 • Begin by die begin van die teks en lees dit eenvoudig hardop 



 iv H o e  o m  h i e r d i e  s t u d i e  t e  g e b r u i k

  in die volgorde in die les, insluitende die "insigraampies" wat 
deurgaans verskyn. Werk saam deur die les terwyl julle waarneem 
en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy die teksverse lees, moet 
die groep die woord wat hulle moet merk, hardop sê.

 • Die besprekingsvrae is daar om jou te help om die materiaal te 
hanteer. Jy sal dikwels vind dat, sodra die klas tot die bespreking 
oorgaan, hulle self die vrae sal stel. Onthou, die vrae is daar om 
die groep by die bespreking te hou, nie om die bespreking te 
belemmer nie.

 • Dit is belangrik dat mense hul antwoorde en ontdekkings ver-
woord. Dit versterk grootliks hul persoonlike begrip van die 
weeklikse les. Maak seker dat elkeen volop geleenthede het om 
aan die besprekings deel te neem.

 • Hou die besprekings aan die gang. Dit mag beteken dat meer 
tyd aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander. 
As dit nodig is, mag jy gerus ’n les oor meer as een byeenkoms 
laat strek. Onthou egter: moenie die pas té stadig maak nie. Dis 
baie beter om elkeen na meer te laat smag, as om mense te hê wat 
uitsak weens ’n afname in belangstelling. 

 • As die geldigheid of korrektheid van sekere antwoorde betwyfel 
word, kan jy op ’n sagte, dog vriendelike manier, die groep herin-
ner om te fokus op die waarheid van die Skrif. Jou doel is om te 
leer wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat mense sê 
nie. Hou eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die kans om te 
spreek. Sý Woord ís die waarheid (Johannes 17:17)!



’N STRATEGIE VIR 
MANNE OM  

VERSOEKING TE 
OORWIN

Ons lewe in ’n visuele wêreld. Elke bemarker weet 
hoe uiters belangrik dit is om die aandag van ’n 

potensiële kliënt te trek, en dat visuele trefkrag die 
sleutel is tot ’n positiewe eerste indruk. Dis een van 
die redes waarom ons so baie verleidelike, seksuele 
beeldmateriaal in advertensies en bemarking sien. Elke 
sakeman in die wêreld weet dat hy die aandag van 
die meeste mans kan vasvang deur eksplisiete seksuit-
beeldings. Elke denkbare mansproduk word bemark 
deur ’n aantreklike vrou in verleidelike klere.  
Ons leef in ’n wêreld oorstroom met seksuele uitbeel- 
dings. Sommige van die populêrste televisieprogramme 
by mans vandag is vol tonele van naaktheid, hartstog 



en promiskuïteit. Mans huur pornografiese videos en 
DVD’s teen ’n onrusbarende koers. Getroude mans 
bly laat op, terwyl hul vrouens en kinders slaap, om 
na hul gunsteling laatnag pornografiese programme te 
kyk of om in te klik op een van die baie pornografiese 
webwerwe. Hulle maak hulself wys: Per slot van sake, 
ek kyk maar net; ek vat mos nie.
Ons leef in ’n promiskue wêreld. Egskeidingsyfers 
is skrikwekkend hoog. Sedeloosheid is besig om die 
norm te word. Buitehuwelikse seks word aanvaar en 
bevorder op elke denkbare manier. Seksuele wange-
drag is algemeen in selfs die gewydste van professies.  

Is dit moontlik dat ’n man — te midde van hier-
die ongelooflike bombardement van sedeloosheid —  
steeds sy gedagtes, hartstogte en begeertes kan beheer? 
Behoort hy hoegenaamd nog te probeer? Wat sê die 
Bybel oor vandag se seksuele standaarde? Hoe kan ’n 
man die versoekings wat hy daagliks moet trotseer, 
weerstaan? Hoe kan hy sy swakhede oorkom? Hoe 
kan hy sy gedagtes beheer, sy hartstogte bedwing en sy 
begeertes in toom hou?

Dit is maar net ’n paar van die vrae wat ons wil 
beantwoord terwyl ons die Bybel met die oog op hier-
die saak induktief ondersoek. Dit beteken dat jy self 
die Woord van God gaan bestudeer. Sodra jy ontdek 
wat dit sê en beteken, kan jy jou eie lewe aanpas om 
daarvolgens te leef.

Kom ons val weg!

 2 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n



 W e e k  O n e  3WEEK EEN

Die riglyne vir gedrag word gewoonlik vasgelê deur die samelewing 

waarin jy leef. Soms geld tradisionele waardes as geskrewe wette en 

soms word dit eenvoudig verstaan  en aanvaar deur die meeste lede van 

’n gemeenskap. Met verloop van tyd mag standaarde dalk om verskeie 

redes verander. Wat nou beskou word as aanvaarbare gedrag, is eens op 

’n tyd miskien betreur, en wat vroeër beskou is as normale gedrag, mag 

eendag geëtiketteer word as oudmodies.

God het ook riglyne vir gedrag vasgelê. Maar sy standaard verander 

nooit, dit bly dieselfde dwarsdeur die eeue. 

Watter standaard moet die gelowige volg — God s’n of dié wat 

deur die samelewing vasgestel is? En op watter lewensterrein sal ’n man 

die grootste konflik tussen dié twee standaarde ervaar? Hoe verskil God 

se standaard spesifiek van ons samelewing s’n en watter impak het dit 

op ons daaglikse keuses?

Kom ons kyk wat ons uit die antwoorde op hierdie vrae kan leer 

as ons in Godswoord delf.

WAARNEMING

Leier:  Lees 1 Thessalonicense 4:1-8 hardop.
•  Terwyl jy hierdie verse lees, laat die groep 

elke verwysing na die ontvangers, in 
besonder die voornaamwoorde julle en 
ons (waar "ons" verwys na alle gelo-
wiges) hardop sê en omkring .

1 Thessalonicense 4:1-8

1 Verder dan, broeders, 

vra en vermaan ons 

julle in die Here Jesus 

dat julle, soos julle van 

ons geleer het hoe julle 

moet wandel en God 

behaag, nog oorvloe-

diger mag wees. 



2 Want julle weet wat-

ter bevele ons julle deur 

die Here Jesus gegee 

het.

3 Want dit is die wil 

van God: julle heilig-

making; dat julle jul 

moet onthou van die 

hoerery;

4 dat elkeen van julle 

moet weet om sy eie 

vrou te verkry in heilig-

heid en eer,

5 nie in hartstogtelike 

begeerlikheid soos die 

heidene wat God nie 

ken nie;

6 dat niemand sy broe-

der in hierdie saak moet 

bedrieg en benadeel 

nie, omdat die Here ’n 

wreker is oor al hierdie 

dinge, soos ons aan 

julle ook vantevore gesê 

en betuig het.

 4 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n

Die woord wandel in vers 1 beskryf 

jou leefstyl, optrede of gedrag.

INSIG

 
BESPREKING

•  Wat het jy geleer jy uit die merk van die 
verwysings na die ontvangers?

•  Met inagneming van die definisie onder 
Insig én die nadere beskouing van vers 1 
en 2, wat sal die uitvoer van die instruksies 
en bevele die ontvangers in staat stel om 
te doen?

WAARNEMING

Leier: Lees weer 1 Thessalonicense 4:1-8 
hardop. Laat die groep dié keer die volgende 
sleutelwoorde hardop sê terwyl hulle 

•  elke verwysing na heiligmaking omraam. 



 W e e k  E e n  5

•  ’n wolk trek om die woorde hoerery, be-

geerlikheid en onreinheid, só:   

BESPREKING

•  Wat is God se wil vir die gelowige, volgens 
vers 3?

•  Kyk na die plekke waar jy die woord hei-
ligmaking gemerk het. Watter leefstyl stel 
Paulus teenoor die geheiligde leefstyl?

•  Waarvan moet die gelowiges hulle, vol-
gens Paulus, "onthou" ter wille van die 
heiligmaking?

INSIG
Die woord heiligmaking verwys na 

die  aanhoudende, daaglikse proses 

waardeur iemand heilig en rein word 

in denke en liggaam, toegewyd aan 

God en sy doeleindes terwyl hy/sy 

afgesonderd van die invloede van ’n 

sondige samelewing leef.

7  Want God het ons nie tot 

onreinheid geroep nie, maar 

tot heiligmaking.

8  Daarom, hy wat dit ver-

werp, verwerp nie ’n mens 

nie, maar God wat ook sy 

Heilige Gees aan ons gegee 

het.



•  Vir watter doel het God ons, volgens vers 
7, geroep?

•  As iemand Paulus se lering omtrent die 
verband tussen heiligmaking en hoerery 
ignoreer, wie verwerp hy eintlik?

 6 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n

INSIG
Hoerery verwys na enige seksuele 

aktiwiteit  buite die Bybelse huweliks-

verband tussen een man en een vrou.

Die woord wat as onthou vertaal is, is 

in die Grieks in die teenwoordige tyd 

en dui op ’n aanhoudende, ononder-

broke lewensgewoonte.

Baie van die nuwe gelowiges in Thes-

salonika het voorheen deelgeneem 

aan heidense godsdienstige seremo-

nies waar hoerery deel was van die 

aanbiddings-ervaring. Saam daarmee 

is alle vorme van hoerery aanvaar as 

die norm in hul kultuur.



 W e e k  E e n  7

•  Met inagneming van die kultuur waar- 
in die Thessalonicense geleef het (sien 
Insig), waarom dink jy bring Paulus die 
kwessie van  hoerery in verband met die 
behae God? Hoe is dit ’n spesifieke pro- 
bleem vir hierdie groep gelowiges?

•  Watter ooreenkomste, indien enige, sien 
jy tussen hul kultuur en ons s’n?

•  Wat is sommige van die boodskappe 
wat ons huidige kultuur aan mans stuur 
omtrent hoerery?

WAARNEMING

Leier: Lees weer 1 Thessalonicense 4:3-5 hard- 
op.

•  Terwyl jy hierdie vers lees, laat die groep 
die woord vrou met ’n dubbellyn onder-
streep.

1 Thessalonicense 4:3-5

3  Want dit is die wil van 

God: julle heiligmaking; 

dat julle jul moet onthou 

van die hoerery;



4  dat elkeen van julle moet 

weet om sy eie vrou te ver-

kry in heiligheid en eer,

5  nie in hartstogtelike be-

geerlikheid soos die heidene 

wat God nie ken nie;

 8 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n

INSIG
In vers 4 gebruik Paulus ’n woord 

(hier vertaal as vrou; NASB — ves-

sel) om iemand/iets te beskryf wat 

die gelowiges van Thessalonika “in 

heiligheid en eer” moes verkry. Teoloë 

is ietwat verdeeld daaroor of Paulus 

verwys na iemand se liggaam of na sy 

vrou. In Nuwe Testamentiese Grieks 

het hierdie woord albei betekenisse. 

Wat Paulus ookal bedoel het, beide 

interpretasies vereis dat die gelowige 

in heiligheid en reinheid voor God 

moet leef.

Die woord verkry beteken "om vir jou-

self te kry, te koop." Dit het ook die 

betekenis om iets onder beheer te hê. 

As sy vrou die "kruik" (NASB — vessel) 

is wat ’n man moet "verkry", dan 

moet die gelowige ’n huweliksverhou-

ding  wat God eer deur sy seksuele 

reinheid "verkry" en onderhou. As dit 

sy liggaam is wat ’n man moet "ver-

kry" (NASB — possess), dan moet hy 

die begeertes van sy vlees te alle tye 

onder beheer hou en nie betrokke 

raak by  enige seksuele aktiwitweit 

wat onheilig en -rein is nie.



 W e e k  E e n  9

BESPREKING

•  As vers 4, binne die konteks van vers 3-5, 
sou lees "dat elkeen van julle moet weet 
om sy eie liggaam te verkry (NASB pos-
sess) in heiligheid en eer", hoe sou dit ’n 
man se daaglikse keuses beïnvloed?

•  Watter grense stel dit aan ’n man, getroud 
of ongetroud, ten opsigte van wat hy met 
sy liggaam doen?

•  Vers 4 lees "dat elkeen van julle moet weet 
om sy eie vrou te verkry in heiligheid en 
eer" — hoe beïnvloed dit ’n man se huwe-
liksverhouding?

•  Hoe beïnvloed bogenoemde dit wat plaas-
vind tussen ’n man en sy vrou in die bed? 
Word alle gedragsvorme deur die  Bybel 
goedgekeur of dui die woorde heiligheid 
en eer op sekere beperkings?

•  Wat kan jou, volgens hierdie Skrifgedeelte, 
verhoed om die wil van God in jou lewe 
te doen?



1 PeTrus 3:7

Net so moet julle, manne, 

verstandig met hulle saam-

lewe en aan die vroulike 

geslag, as die swakkere, 

eer bewys, omdat julle 

ook mede-erfgename van 

die genade van die lewe 

is—sodat julle gebede nie 

verhinder mag word nie.

•  Op grond van alles wat jy uit hierdie deel 
van 1 Thessalonicense geleer het, wat is 
God se standaard vir die gelowige en wat 
moet hy doen om dit te bereik?

WAARNEMING

Terwyl ons die definisie van die vrou as 
"kruik" in gedagte hou, kom ons gaan 
voort om  Paulus se instruksie, naamlik om 
jou eie kruik/vrou te verkry in heiligheid en 
eer, te bestudeer. Ons kyk vervolgens na ’n 
paar verse wat handel oor die man, sy vrou 
en die huweliksverhouding — en hoe dit 
verband hou met sy heiligmaking.

Leier: Lees 1 Petrus 3:7 hardop.
•  Laat die groep die woorde hulle en vrou-

like geslag onderstreep.

 10 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n

INSIG
Die frase as die swakkere kan letterlik 

vertaal word as "die swak kruik" want 

dit is dieselfde woord wat in 1 Thes-

salonicense 4:4 gebruik word.



 W e e k  E e n  11

BESPREKING

•  Hoe word die vroue in hierdie vers 
beskryf?

•  Hoe moet hulle behandel word?

•  Hoe beïnvloed die "verstandig" saamleef 
met jou vrou jou seksuele verhouding met 
haar?

•  As ’n man nie eer aan sy vrou bewys nie, 
watter effek sal dit op hom hê?

WAARNEMING

Leier: Lees 1 Korinthiërs 7:2 hardop.
•  Laat die groep ’n wolk trek om die woord 

hoererye, só:  

BESPREKING

•  Waarom moet ’n man, volgens hierdie 
vers, sy eie vrou hê en ’n vrou haar eie 
man?

1 KorinThiërs 7:2

Maar vanweë die hoererye 

moet elke man sy eie vrou 

hê, en elke vrou moet haar 

eie man hê.



WAARNEMING

Leier: Lees Hebreërs 13:4 hardop.
•  Laat die groep die woord huwelik 

onderstreep.

 12 ’ n  S t r a t e g i e  v i r  M a n n e  o m  V e r s o e k i n g  t e  O o r w i n

INSIG
Die woord hoereerders verwys na 

diegene wat onsedelikheid bedryf. Die 

Bybel omskryf dit as volg:

•  Seks met biologiese familielede of 

met hulle wat verwant is deur ’n 

huwelik (bloedskande).

•  Seks met diere (bestialiteit).

•  Seks met iemand van dieselfde 

geslag (homoseksualiteit en lesbia-

nisme).

•  Enige seksuele aktiwiteit met ’n per-

soon met wie jy nie getroud is nie. 

Dit sluit  pedofilie, prostitusie, los 

seks, ens., in.

’n Egbreker is ’n getroude persoon 

wat ’n seksdaad pleeg met enig-

iemand met wie hy/sy nie getroud is 

nie.

hebreërs 13:4

Laat die huwelik in alle 

opsigte eerbaar wees en die 

bed onbesmet; want God 

sal hoereerders en egbre-

kers oordeel.



 W e e k  E e n  13

BESPREKING

•  Wat leer jy uit hierdie vers omtrent die 
huwelik?

•  Wat besmet die huweliksbed?

•  Wat sal met die oortreder gebeur as die 
huweliksbed besmet word?

•  Is die kyk na seksueel eksplisiete mate-
riaal op Internet, in films, DVD’s of in 
tydskrifte — enigiets wat die verbeelding 
stimuleer betreffende seks met iemand 
anders as jou vrou — in ooreenstemming 
met die eerbaarheid van die huweliksbed? 
Verduidelik jou antwoord.

WAARNEMING
Ons gaan nou kyk na die definisie van die 
kruik as die liggaam en ’n paar verse onder-
soek wat handel oor die man en sy liggaam 
en hoe dit verband hou met sy heiligma-
king.
Leier: Lees 1 Korinthiërs 6:12-20 hardop. 
Laat die groep

•  elke plek onderstreep waar die frase weet

1 KorinThiërs 6:12-20

12  Alles is my geoorloof, 

maar nie alles is nuttig nie; 

alles is my geoorloof, maar 

ek sal my nie deur iets laat 

oorheers nie.



13  Die voedsel is vir die 

maag, en die maag is vir die 

voedsel, maar God sal die 

een sowel as die ander tot 

niet maak. En die liggaam 

is nie vir hoerery nie, maar 

vir die Here; en die Here 

vir die liggaam. 

14  En God het ook die 

Here opgewek en sal ons 

opwek deur sy krag.

15  Weet julle nie dat julle 

liggame lede van Christus is 

nie? Sal ek dan die lede van 

Christus neem en dit lede 

van ’n hoer maak? Nee, 

stellig nie!

16  Of weet julle nie dat hy 

wat ’n hoer aanhang, met 

haar een liggaam is nie? 

Want die twee, sê Hy, sal 

een vlees wees.

    julle nie voorkom.
•  elke vermelding van liggaam of liggame 

omraam.
•  ’n wolk trek om die woord hoerery.

BESPREKING

•  Wat leer jy uit die merk van die verwy-
sings na die liggaam?

•  Wat gebeur as ’n man ’n hoer aanhang?

•  Wat gebeur as ’n man die Here aanhang?

•  Hoe beïnvloed dit wat ons met ons lig-
gaam doen ons heiligmaking?

•  Watter vryhede het jy met jou liggaam?
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•  Wat word ons, volgens vers 18, beveel om 
te doen? Waarom?

•  Wat moet, volgens vers 20, die hoogste 
doel vir die liggaam wees? Kan ’n mens 
dit doen én onsedelik leef?

•  Kyk na elke plek waar jy weet julle nie 
onderstreep het en stel vas wat Paulus ver-
wag dat sy lesers moet weet.

WAARNEMING

Leier: Lees Efesiërs 5:3 hardop. 
•  Laat die groep ’n wolk trek om die woorde 

hoerery en onreinheid.

17  Maar wie die Here aan-

hang, is een gees met Hom.

18  Vlug vir die hoerery. 

Enige sonde wat ’n mens 

doen, is buite die liggaam; 

maar wie hoerery bedryf 

sondig teen sy eie liggaam.

19  Of weet julle nie dat 

julle liggaam ’n tempel is 

van die Heilige Gees wat in 

julle is, wat julle van God 

het, en dat julle nie aan 

julself behoort nie?

20  Want julle is duur ge-

koop. Verheerlik God dan 

in julle liggaam en in julle 

gees wat aan God behoort.

INSIG
’n Heilige is ’n geheiligde gelowige 

— rein, heilig en onberispelik in hart 

en lewe. Die woord heilige kom van 

dieselfde stamwoord as heilig in die 

Grieks. Dit beteken "om afgesonder, 

aan God  gewy te wees."
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efésiërs 5:3

Maar hoerery en allerhande 

onreinheid of hebsug moet 

onder julle selfs nie genoem 

word nie, soos dit die hei-

liges betaam;

BESPREKING

•  Wat het jy uit hierdie vers geleer omtrent 
hoerery en die gelowige?

•  Met inagneming van al die Skrifgedeeltes 
waarna jy hierdie week gekyk het, bespreek 
die standaard wat God stel vir die gelo-
wige en waarom onsedelikheid/hoerery so 
’n groot probleem is onder Christenmans.

•  Het jy deur hierdie studie oortuig geraak 
van enige oortredings in jou lewe? Ge-
bruik jou tyd en praat alleen met God en 
bely enige sonde, indien nodig.



SAMEVATTING

Ons het in hierdie week se studie gesien dat heiligmaking die wil van 
God is vir die gelowige. Ons moet heilige, rein, opregte, onberispelike 
lewens leef. Onsedelikheid — owerspel, hoerery, wellus, seksfantasieë, 
en die koestering van seksueel onrein gedagtes — verontreinig die lig-
gaam en die huweliksbed. Van alle sondes kan seksuele misdrywe die 
grootste skade aanrig aan ’n intieme verhouding met God, tussen hu-
weliksmaats en tussen mede-gelowiges.

Heiligheid. Algehele reinheid. Dít is die standaard vir die gelowige. 
Hoe op aarde kan ’n man die kragtige, vurige hartstogte oorwin wat sy 
vaste verbintenis tot ’n lewe van geregtigheid ondermyn? Gelukkig laat 
God ons nie aan onsself oor om dit te vermag nie!

God gee ons die Bybel sodat ons die standaard kan ken. As jy die 
Bybel se voorskrifte leer, dit ten tye van versoeking onthou en kies om 
dit sonder huiwering te gehoorsaam, dan sal jy heiligmaking ervaar. 
Ons word geleer hoe ons moet wandel en God moet behaag. Ons el-
keen "moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer" (1 Thes-
salonicense 4:4).

Die huwelik, soos Paulus opmerk, kan ’n man se seksuele harts-
togte vervul deur ’n intieme verhouding met sy vrou. Behalwe om haar 
voor mense te eer, laat dit ’n man toe om heilig te wees voor God. As hy 
hierdie beginsel verbreek, sal God enige ongeoorloofde dade veroordeel 
en straf.

God het ook aan elke gelowige, getroud of ongetroud, die Heilige 
Gees gegee om ons van sonde te oortuig en ons in die weë van gereg-
tigheid te lei.
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Maar ten spyte van dit alles maak ’n verstommende getal gelowiges 
hulle skuldig aan sedeloosheid. Wat is die probleem? Is mans gedoem 
om op hierdie gebied te faal? Is ons nie in staat om ’n suksesvolle lewe 
van heiligheid te leef nie? Hoe kan ons God  ooit behaag in ’n samele-
wing wat sedeloosheid bepleit as ’n man se reg?

As jy die antwoorde op hierdie vrae soek, moenie die volgende vyf 
weke misloop nie.
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