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   DIE BELANGRIKSTE VAN ALS WAT IN JOU HUIS IS 
 
 Alhoewel die verse wat ek nou gaan kwoteer wat die ware volgelinge van Jesus 
aanbetref, op alle mense met wie ons in aanraking kom van toepassing is, konsentreer 
ek in hierdie skrywe aan jou op die gesin. 
Onthou, die belangrikste van als wat in jou huis is, is die mense wat saam met jou 
daar woon. 
 

Lees hier hoe wil Jesus hê dat ek na die mense ook in my huis moet kyk. 
 

JHN13:34-35“Ek gee nou vir julle ’n nuwe bevel: julle moet mekaar liefhê. Julle 
moet mekaar net so liefhê as wat Ek vir julle liefhet. 35As julle mekaar liefhet, sal 
almal kan sien dat julle my volgelinge is.”  
 
Ons moet mekaar bystaan en help. 
 
GAL6:2 Ons het elkeen dinge in sy lewe wat vir hom ’n las is en ons moet mekaar 
help om die laste te dra, want dan doen ons wat Christus ons beveel het. 
 
Ek moet ook nie met ‘n wrok in my hart in die huis rondloop  nie, want ek moet 
onthou, dat Christus my nie net van my sonde verlos het nie maar my ook geheel en al 
vergewe het. 
Ek is ook van mening dat seker die mees nutteloosste maar terselfdertyd ook van die 
gevaarlikste dinge wat mense in hulle harte bewaar, juis wrokke is. 
Onthou, as ek nie vergewe nie, sal God ook nie vergewe nie. 
 
MRK11:25-26 Elke keer as julle bid, moet julle, julle afvra of daar iets is wat julle 
teen iemand het. 26Dan moet julle dit eers vergewe sodat julle Vader in die hemel ook 
kan vergewe wat julle verkeerd gedoen het.” 

 
In ‘n ouer vertaling lees Mrk11-26 so. 

 
MRK 11:26  Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook 

julle oortredinge nie vergewe nie.  
 

 
Kyk net hoe mooi help Paulus ons om hierdie saak in te sien. 

 
KOL3:13-14 Al sou een van julle rede hê om te kla oor wat ’n ander een aan hom 



gedoen het, moet julle mekaar verdra en mekaar vergewe. Onthou hoe Christus julle 
vergewe het, en dan vergewe julle mekaar ook so. 14Die heel belangrikste is dat julle 
mekaar sal liefhê, want liefde is die band wat julle op ’n volmaakte manier saambind. 

 
Ek sluit hierdie skrywe aan jou af met ‘n aanhaling uit 1PET4:4-8 
 
1PET4:8 Die belangrikste van alles is dat julle mekaar van harte moet liefhê. As ’n 
mens iemand liefhet, maak jy nie ’n bohaai oor al sy foute nie. 
                   
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. 
 
 
 
 


