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CHRISTELIK ERKENDE HUWELIK OF SAAMBLY? 
 
Na aanlyding van ‘n skrywe wat ek oor saambly geskryf het, het iemand aan 
my die volgende geskryf: 
Ek stem 100% saam met jou stelling oor saamwoon maar hoe verduidelik jy 
dit aan die jong mense van vandag, dat saamwoon volgens Bybel verkeerd 
is, en dat die tekste wat jy aanhaal nie werklik saamwoon in woord 
beskryf as sonde nie, in die volgende konsepte: 
 
1. Adam en Eva is deur God 'in die huwelik bevestig' maar al die mense 
daarna totdat die wettige gedeelte in plek gesit is deur die owerhede - 
almal se 'saamwoon' is verkeerd? 
 
2. Baie jong mense verklaar dat hulle 'in God getrou het' wanneer hulle 
begin saamwoon, en nie die wettige gedeelte nodig het nie. In 
werklikheid is die wettige deel maar net 'n "menslike" instelling?! 
 
3. Al die mense wat nog nie die Bybel ontvang en selfs kon lees nie en 
verstaan het nie, (in Europa en tot voor Jan Van Riebeeck na Afrika en 
Columbus na Amerika, ens) waar God hulle beopdrag het, "wees vrugbaar en 
vul die aarde", as hulle dit nie gedoen het nie, was ek en jy nie vandag 
hier nie - is dit nie maar ook saamwoon gewees nie? Dit was deur God 
'goedgekeur' of moes hulle hulself totaal onthou het van seks en geen 
nageslag gehad het nie? 
 
Ek wil so half agterstevoor begin en eers iets sê oor die persoon se punt 3. 
Ek weet mense praat van saamwoon maar ek is meer gemaklik met saambly. 
Toe ek my skrywe oor saambly geskryf het, het ek dit aan belydende 
Christene geskryf. 
Die stelling om dit so te noem wat die persoon in sy punt 3 maak, van: 
“Al die mense wat nog nie die Bybel ontvang en selfs kon lees nie en 
verstaan het nie, (in Europa en tot voor Jan Van Riebeeck na Afrika en …” 
kan natuurlik feitlik op elke ander aspek van die lewe van toepassing gemaak 
word, beginnende by godsdiens en hoe heerlik ons Here het in sy Woord 
natuurlik ook daarvoor ‘n antwoord: 
 
ROM 2:14  Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die 

dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet 
nie;  



ROM 2:15  omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe 
staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar 
onderling beskuldig of ook verontskuldig,  

ROM 2:16  in die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur 
Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie.  

 
Dink nou ‘n bietjie oor hierdie wat ek maar ‘n ‘buite die Bybelse bewys’ sal 
noem, dat ons Here se idee nie sommer is - 
“Kom ons bly saam en nou is ons getroud”, nie. 
Ek kan nie aan een volk of ras of wat jy dit ook al wil noem dink wat nie ‘n 
godsdiens van die een of ander soort beoefen nie. 
Ek glo daar aan die begin het ons Here die aanbidding van ons Here in Adam 
se hart gelê wat hy ook so aan sy kinders en hulle aan hulle kinders en hulle 
aan hulle kinders ens oorgedra het, maar soos die mens oor die aarde 
versprei het, het mense onder die leiding van satan natuurlik allerlei 
veranderings en soms sommer gewoon net boosheid in hulle godsdiens 
ingebring. 
Dieselfde na my mening geld natuurlik ook vir die huwelik. 
Ek ken nie een volk of ras of wat jy dit ook al wil noem waar daar nie die een 
of die ander, om dit so te stel, seremonie by ‘n huweliksbevestiging betrokke 
is nie. 
Ek glo daar aan die begin het ons Here dit op Adam se hart gelê, dat daar die 
een of die ander openbare iets moes wees wat die huwelik voor God en mens 
moes bevestig het.  Wat hy ook so aan sy kinders en hulle aan hulle kinders 
en hulle aan hulle kinders ens oorgedra het, maar soos die mens oor die 
aarde versprei het, het mense onder die leiding van satan natuurlik allerlei 
veranderings en soms sommer gewoon net boosheid in hulle 
huweliksbevestiging en huwelike ingebring.  Terwyl ander weer na die ander 
ekstreem gegaan het en gesê het: 
“Kom ons bly net bymekaar, vir so lank as wat dit vir ons lekker is.” 
 
Tyd, in die verandering in mense se harte het natuurlik ook ‘n vinger in hierdie 
pastei van al hoe verder van ons Here se idee van die huwelik af te beweeg 
gehad. 
Soveel so, kan jy dit glo? 
Daar is self Christen denominasies, wat nou al so min vertroue in ons Here 
het, dat hulle, hulle bejaardes wil laat saambly eerder as om God te vertrou 
met die versorging van hulle bejaardes. 
Terwyl hulleself, dit is nou daardie denominasie juis een van die werktuie is, 
wat ons Here sou wou gebruik om hulle ou mense te help. 
Nee maar nou terwille van die god mammon, moet God se instelling nog 
verder verwoes word maar dan, die kerk het deur baie denominasies ook baie 
ander gedeeltes uit die Woord afgewater, deur te verkondig: 
“Tye het verander.  Destyds het die Christinne so gelewe maar ons hoef nie 
meer vandag daardie gedeeltes uit die Woord op ons van toepassing te maak 
nie.” 
Terwyl die Christen weet, of dan elke Christen behoort te weet en 
daarvolgens te lewe: 
 
HEB 13:8  Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.  



HEB 13:9  Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe 
nie; … 
 
2TIM 3:16  Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 

weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,  
2TIM 3:17  sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk 

volkome toegerus.  
 
Wat ‘n goor evangelie na my mening, is dit nie wat hulle verkondig nie. 
 
Hier is nou nog iets om oor te dink. 
Ek het al baie in die verlede gesê en ek sê nou maar weer. 
Ons Here is nie ‘n morsjors nie. 
Hy sal niks mors nie, ook nie tyd nie. 
Nog iets wat ek al vantevore gesê het, sê ek ook nou maar weer. 
Ons Here doen nie iets sommer om iets te doen nie. 
As Hy iets doen of gedoen het, was en is daar ‘n baie, baie goeie rede 
waarom Hy dit gedoen het. 
Dink ‘n bietjie hieroor: 
 
Buiten vir godsdienstige feeste was die enigste ander fees waarvoor Jesus 
tyd gemaak en wat Jesus bygewoon het, ‘n huweliksfees.  Dit was ook daar 
waar Jesus Sy eerste wonderwerk gedoen het en jy kan dit gaan lees in JHN 
2:1-11. 
Jesus vergelyk ook telkens Sy koms na sy bruid, die kerk, met ‘n bruilofsfees. 
Ek gee een voorbeeld. 
 
MAT 25:5  En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak 

geword en aan die slaap geraak.  
MAT 25:6  En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan 

uit hom tegemoet!  
MAT 25:7  Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.  
MAT 25:8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van 

julle olie, want ons lampe gaan uit.  
MAT 25:9  Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie 

genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en 
koop vir julleself.  

MAT 25:10  En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. 
En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die 
deur is gesluit.  

  
Na my mening was ‘n bruilof in die openbaar voor ons Here en die mens baie 
belangrik.  Só belangrik, dat Jesus ‘n voorbeeld in Sy verkondiging van Sy 
Evangelie ingewerk en tyd daarvoor ingeruim het, sodat ons kan sien hoe 
belangrik dit vir Hom is. 
 
Die persoon sê ook dat dit wat ek kwoteer nie saambly by die naam noem nie 
maar dan - die Woord noem ook nie byvoorbeeld “drugs” en pornografie by 
die naam nie.   
Gee dit ons nou die groen lig om dit maar in ons lewe in te bring? 



Nee!  Want gelukkig kan ons dit uit jubel. 
Gelukkig het ons, ons Here se Gees inwonend in ons en wat nie in Sy Woord 
by die naam genoem word nie, noem Hy in ons hart - as en wanneer dit nodig 
word. 
Soos ek reeds genoem het, ek het daardie skrywe en ek doen ook nou 
dieselfde met hierdie skrywe.  Ek het toe en ek skryf nou aan belydende 
Christene. 
Om die Christelike huwelik aan mense voor te hou wat nog nie ‘n volkome 
oorgawe aan ons Here gemaak het nie, is soos om die kar voor die perde in 
te span. 
So, vir Christene sê ek dan nou: 
 
By alles wat ek jou nou weer gewys het, oordink nog ook die volgende twee 
gedagtes en dan besluit jy of jy vir ons Here kan sê: 
“Dit wat ek ‘n huwelik noem, is soos wat U wil hê dat my huwelik moet wees.” 
Eerstens: 
As jy sê dat die wettiese gedeelte is deur die owerhede ingestel. 
Die Woord sê vir die Christen: 
 
ROM 13:1  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,  

ROM 13:2  sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God 
weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.  

 
TIT 3:1  Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en 

magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk;  
 
Tweedens is daar nog hierdie kant van die saak wat die vrou/man, wat 
volgens die beginsels van ons Here wil lewe, ook terdeë in gedagte moet hou: 
 
Die tyd waarin ons lewe is nou maar net so, dat die meeste Christene sien ‘n 
huwelik, as dit wat volgens wet en voor God en mens tot stand gebring word 
en ek mag as kind van God, nooit maar nooit willens en wetens aanstoot gee 
nie.  Met ander woorde, ek mag nooit willens en wetens ‘n struikelblok wees 
nie. 
In wat jy nou gaan lees kan jy enige iets anders in die plek van voedsel sit.  
Verseker ook saambly: 
 
ROM 14:20  Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles 

is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.  
ROM 14:21  Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen 

waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.  
 
1KOR 8:12  Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat 

swak is, seer te maak, sondig julle teen Christus.  
1KOR 8:13  Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der 

ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie.  
 
Hoekom voel Paulus so sterk daaroor, om nie aanstoot te gee nie? 



Want Hy weet dat ons Here gesê het: 
 
MAT 13:41  die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy 

koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die 
ongeregtigheid doen,  

MAT 13:42  en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en 
gekners van die tande.  

 
Het jy gesien van watter struikelblokke Jesus hier praat? 
Die struikelblokke, nie die in die wêreld nie maar in Sy koninkryk. 
 
MAT 13:41  die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy 

koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die 
ongeregtigheid doen,  

 
Ten slotte. 
Persoonlik kan ek aan geen rede hoegenaamd dink, waarom ‘n man en vrou, 
wat werklik lief is vir ons Here en vir mekaar en wat ‘n ware en betroubare 
getuie vir Jesus wil wees, sal verkies om nie in ‘n Christelike erkende huwelik 
in te gaan nie, maar sommer net saam te bly. 
 
Uiteindelik is die vraag wat ek myself moet vra, want die “bottom line” is dit. 
Wat wil ons Here dat ek doen?: 
‘n Christelik erkende huwelik? 
Of saambly? 
 
Ek stuur net hierna, indien jy dit dalk weer wil lees, my skrywe oor “ Trou of 
Saambly” 
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling te 
bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 
 
 


