
HEILIG LEWE 2:   ANTWOORDE:

Van hierdie vrae is amper ‘tricky’ kan mens sê, en baie gelowiges het self twyfel of iets reg of 
verkeerd is omdat die Bybel dit nie so duidelik uitspel soos hulle wil hê nie.  Die volgende is vir die 
gebruik van die leiers as voorbereiding van die les.  Dis NIE ‘n antwoord op elke vraag nie, maar 
‘n hulpmiddel om jou as leier te help om duidelikheid oor sekere vrae te kry SODAT jy jou kinders 
daardeur kan begelei.  Miskien help hierdie van julle wat self vrae oor sekere goed het om by die 
antwoorde uit te kom.  Onthou asb, hierdie is NIE die antwoorde nie.  Die eerste ‘topic’ is alkohol 
gebruik, en word in die vorm van vrae gevra om by die antwoorde uit te kom. Dit is NIE die vrae 
wat jy vir die speletjie moet gebruik nie, maar vir jou eie voorbereiding asb!

DRANK GEBRUIK:  REDES OM NIE TE DRINK NIE.

1. Vraag:  Wat sê die Bybel moet ek doen as ek die dag tot bekering kom?  
(Ef 4:22-24 / Rom 13:13-14)

Antwoord:  1.  Hou op om te leef soos jy vroeer geleef het  .2 Breek met die sondige 
mense wat deur die sondige begeertes verteer is  3. jy moet leef soos ‘n volgeling van 
Jesus en nie daarop uit wees om jou sondige begeertes te bevredig nie.  

2. Vraag:  Wat sê die Bybel oor die manier hoe God wil hê dat ons as Sy kinders moet leef?  
(Ef 5:6-20)

Antwoord:  1.  Leef as mense van die lig  2.  Vra jouself af of dit wat jy doen reg is met God 
/ vra Hom of dit wat jy doen ok is met Hom.  3. Moenie dieselfde goed as die wereld doen 
nie.  4. Leef soos verstandige mense.  5.  Moet jou nie aan drank te buite gaan nie.

3. Vraag:  Wat sê die Bybel oor goed wat ek nie oor seker is of God daarmee ok is nie
 (ek twyfel hoe God daaroor voel (Spr 14:12 / Spr 28:18 / Rom 14:22-23)

Antwoord:  1. maak seker of dit waarmee jy besig is vir God ok is, want party goed lyk ok, 
maar die einde daarvan is die dood.  2.  As ek onseker is of iets ok is met God, en ek doen 
dit, is ek in die moeilikheid!!   3.  Daar is ‘n gesegde wat se – when in doubt, don’t – as ek 
nie seker of iets vir God ok is nie, is dit nie beter om dan eerder daarvan weg te bly nie?

4. Vraag:  Johannes die Doper mag nie wyn of bier gedrink het nie het nie, want hy is kragtig 
deur God gebruik (Luk 1:15 / Luk 7:33).  Wat sê dit vir my van iemand wat kragtig deur God 
gebruik word, of gebruik WIL word? (2 Tim 2:20-22)

Antwoord:  1. as God my kragtig wil gebruik, is die GEBRUIK van drank vir my verbode.  2.  
As ek wil he dat God my kragtig moet gebruik, moet ek afgesonder – anders wees as die 
ouens wat maar net rondfloat en nie regtig ‘n verskil maak nie. – 3. wil jy goud en silwer  vir 
God wees, of gaan jy tevrede wees om hout en klei te wees?

5. Vraag:  Is die drink van alkohol ‘n wêreldse plesier?  (1 Joh 2:15-16 / 1 Pet 4:3)

Antwoord:  Ek moet uitstaan in die wêreld met my gedrag –ek kan nie uitstaan as ek 
dieselfde as die wêreld doen nie.

6.  Vraag:  Kan jy iemand anders laat struikel deur die gebruik van alkohol – verduidelik.
 (Rom 14:21 / Matt 18:7)



 Antwoord:  Jy kan iemand anders daardeur laat struikel, die Bybel is BAIE duidelik oor die 
struikel van iemand anders.  JY mag dalk ok wees na een wyntjie of biertjie, maar jou 
maatjie nie, so omdat JY drink, drink hy ook en doen hy verkeerde dinge, of dit neem hom 
terug na alkoholisme, of hy raak ‘n alkoholis.  Onthou ons almal se ‘tolerence level’ is 
anders, omdat JY ok is, beteken dit nie jou maat is ok nie!  Die Bybel se – wee die een deur 
wie die struikel kom!!

7. Vraag:  Watter indruk skep dit vir die nie-gelowiges wanneer ‘n gelowige alkohol gebruik? 
(Rom 2:24)

Antwoord:   1.as ons as gelowiges drink, gee ons aan nie-gelowiges die indruk dat God nie 
omgee as SY kinders met ‘dodgy’ gedrag besig is nie – en DIT is nie waar nie. 2.  Dit feit 
dat die Bybel so baie waarsku oor die MISBRUIK van alkohol, maak tog die GEBRUIK 
daarvan ‘dodgy’ – veral vir die wereld (en christene) wat so baie vrae daaroor het.

8. Vraag:  God beveel ons om heilig te wees, kan jy eerlik sê dat God die gebruik van alkohol 
as heilig sal beskou? (Spr 20:1)

Antwoord: 1.  Spr 20:1 se wyn maak jou ligsinnig, drank laat jou lawaai maak  2.  Die 
betekenis van heilig is afgesonder, in ‘n kategorie van sy eie, anders as die wereld.  3.  As 
jy kyk na wat 
Spr 1 se, en wat heilig beteken, kan jy dan se dat die gebruik van alkohol vir God heilig is?

9. Vraag:  Het God ons geroep om anders te wees?  Wat sê dit vir my oor die gebruik van 
alkohol? (1 Pet 1:13-16)

Antwoord: 1.  Die wereld reageer op sy sondige begeertes, God gewaarsku ons in Sy 
woord om nie  te reageer op die begeerts wat ons vroeer gehad het nie.  2. God het ons 
gered om vrugte te dra, nie om weer dieselfde goed as die wereld te doen nie.  3.  As 
kinders van God is dit ons verantwoordelikheid om GOD te ‘please’, NIE ons eie begeertes 
of wat die wereld se nie.  As jy drink, wie please jy, God, jouself of  die wereld?

10.Vraag:  Sal jy drink in God se huis (kerk)? Motiveer
11.  Vraag:  Kry gou die volgende prentjie in jou kop:  jy staan voor ‘n groep mense en getuig 

van God, met die Bybel in jou een hand, en ‘n bier in die ander hand.  Watter indruk skep dit 
van God? (Matt 6:24)

Antwoord: 1. na ‘n lekker maklike godsdiens waar ek kan doen wat ek wil, want dis ok met 
God.
2. Matt 6:24 se jy kan nie vir 2 base gelyk werk nie, jy kan nie God en die wereld dien nie!

12.Vraag:  Terwyl jy besig is om te drink, bevredig jy die vlees of die gees? (Ef 5:18)

Antwoord: 1.  Alkohol bevredig die vlees nie jou gees nie.  Vra jouself die vraag af:  terwyl 
jy besig is om te drink, dink jy aan die dinge van die Here? 2.  Vlees is die dinge van die 
wereld en gees is die dinge van God

13.Stelling:  God ek drink tot U eer.  Wat dink julle van die stelling? (1 Kor 10:31)



As jy as leier wil, kan jy die volgende uitprint en vir jou kinders saamgee huistoe, dis egter jou 
keuse – jy kan selfs van die teksverse in die boonste gedeelte bysit as jy wil.

Redes om te KIES om NIE te drink nie

1. Ek moet uitstaan in die wêreld met my gedrag – hoe staan jy uit as jy dieselfde doen as die 
wêreld?

2. Die drink  van alkohol is ‘n wêreldse plesier, - die Bybel waarsku ons as chrsitene teen die 
wêreld se plesiere – ek kan nie besluit dat die een ok is, maar die ander nie , dan het ek 
dubbele standaarde.

3.  Jy kan iemand anders daardeur laat struikel, die Bybel is BAIE duidelik oor die struikel van 
iemand anders.  JY mag dalk ok wees na een wyntjie of biertjie, maar jou maatjie nie, so 
omdat JY drink, drink hy of sy ook, en wat nou???    (Hab 2:15, Rom14:21)

4. As ons drink gee ons aan nie-christene die indruk dat God nie omgee as sy kinders met 
dodgy gedrag besig is nie – en DIT is nie waar nie.  

Die feit dat die Bybel so baie waarsku oor die MISBRUIK  van alkohol maak tog die 
GEBRUIK daarvan dodgy – veral vir die wêreld wat baie vrae daaroor het.  

Daar is ‘n gesegde wat sê:  when in doubt, don’t – as ek nie SEKER is of dit vir God ok is 
nie, is dit dan nie beter om eerder daarvan weg te bly nie?

5. God beveel ons om heilig te wees, as ons eerlik wil wees, en nie net kyk na die feit dat die 
gebruik van alkohol nie gespesifiseer word nie, en kyk na die effek van alkohol op mense en 
gesinne, en na al die waarskuwings teen alkohol in die Bybel, kan jy dan EERLIK sê dat God 
die GEBRUIK van alkohol as heilig sal beskou?

6.  God het ons gered om vrugte te dra, nie om weer dieselfde goed as die wêreld te doen nie.  
Ons verantwoordelikheid as kinders van God is om GOD te ‘please’, NIE onsself of die 
wêreld nie.

7. Kry gou die volgende prentjie in jou kop:  jy staan voor ‘n groep mense en getuig van God, 
met die Bybel in jou een hand, en ‘n bier in die ander hand.  Hoe lyk dit vir die wêreld?  Na ‘n 
lekker maklike godsdiens waar ek kan doen wat ek wil, want dis ok met God.

8. Dit wat die ware christen van die vals christen onderskei, is ons breek met die wêreld.  
Nêrens in die Bybel gaan ons terug na ons ou sondige natuur nie.  Alkohol is ‘n sonde van 
die ou sondige natuur (Rom 14:7-8 / Rom 13:14)

9. Alkohol bevredig jou vlees, NIE jou gees nie.  Vra jouself die vraag af:  terwyl jy besig is om 
te drink, dink jy aan die dinge van die Here?  NEE, want op daardie oomblik is jy besig om 
lekker tipsy te voel van die alkohol!

10.Kan jy met alkohol in jou hand staan en drink, en vir God sê jy drink tot Sy eer?



ONSEDELIKHEID:  seks voor die huwelik / saambly voor die huwelik:

Daar word nie baie oor sekse buite die huwelik gepraat nie, want die grootmense is te skaam om 
daaroor te praat, en die jongmense is te bang om te vra.  Baie mense gee eintlik nie om wat God 
in die Bybel daaroor sê en hoe Hy daaroor voel nie, wat HULLE wil doen en hoe hulle VOEL is 
belangriker as God!

As ons mooi gaan kyk, en weet waar om te kyk, sal ons sien die Bybel is eintlik baie duidelik 
daaroor, dis eintlik ONS wat dit nie WIL hoor nie, want dit PAS ons nie om dit te weet nie.

BEGRIPPE:

Wanneer daar in die Bybel gepraat of verwys word na seks buite die huwelik word die volgende 
woorde gebruik: 

Losbandigheid – seksuele losheid 
Onreinheid – seksuele vuilheid
Onsedelikheid – geen waardes wanneer dit by seks kom nie
Wellus – geen liefde nie, net sommer omdat ek lus is
ontug – seksuele losheid – dit vind los van die huwelik (buite) plaas, daarom onteer dit die huwelik
onteer – maak iets vuil
ongebondenheid – toestand van losse seksuele verhoudinge 
owerspel – seksuele verhouding buite die huwelik
hoerery – seksuele verhouding buite die huwelik
egbreek – seksuele verhouding buite die huwelik

Wat sê die Bybel oor seks buite die huwelik? 

Mat 19:4-6 "En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle 
van die begin af man en vrou gemaak het nie, (5) en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy 
vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees; (6) sodat 
hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei 
nie."

Daar is ‘n paar belangrike dinge wat ons uit hierdie vers kan aflei:

1. God het die mens as "man en vrou" gemaak. God het hulle binne in ‘n huweliksverhouding 
geskep. 

2. Die man sal sy vrou aankleef (letterlik "vasgom"). Die man sal uitbeweeg onder die beskerming 
van sy ouers, en uittree en saam met sy VROU ‘n nuwe gesin begin. Hy sal die hoof wees van die 
nuwe huis(gesin) en verantwoordelik wees daarvoor (Ef 5:23).

3. Binne hierdie huwelik tussen die man en die vrou, sal hulle een vlees word, met ander woorde 
die seksuele deel van die huwelik - seks

4. Die man en die vrou is een omdat God hulle saamgevoeg het, want dis die manier waarop 
hulle in ‘n fisiese (seksuele) verhouding met mekaar kan staan, binne die huwelik, wat deur God 
ingestel is (goddelike instelling).

Die Bybel noem nooit die woord "voor-huwelikse" seks nie, maar dit praat wel van seks buite die 
huwelik, wat beteken dat as God seks vir die huwelik bedoel het, en Hy dit NET daar wil hê, dit 
VOOR die huwelik, NATUURLIK NIE sy goekeuring kan en sal wegdra nie.



Nog ‘n paar verse:

1. 1 Kor 6:13;  1 Kor 6:15-20 

Jy kan nie verwag om die Here (Heilige Gees), deel van jou lewe en binne in jou te hê, EN rond te 
slaap nie (seks buite die huwelik).  God sê hier in Sy woord, Hy is nie deel van jou as jy besig is 
met seks buite die huwelik nie (seksuele losbandigheid) nie, want seks het Hy NET vir binne die 
huwelik gemaak, tussen een man, en een vrou, wat getroud is met mekaar!!!

2.  1 Kor 7:36

Hierdie gedeelte verduidelik eintlik baie mooi van seks buite die huwelik.  Wanneer 2 mense aan 
mekaar verloof is, is hulle tog oppad om te trou, so baie mense glo dan dat seks nie verkeerd kan 
wees nie, want ons gaan mos trou.  Wat sê God se Woord?  As jou begeertes teenoor jou 
verloofde te sterk raak, TROU eerder, NIE hê maar seks nie!!!!! Hoekom, ons gaan mos trou – 
maar jy is NOG nie getroud nie, en God het seks vir binne die huwelik gemaak, vir mense wat 
getroud is.

SAMEVATTING:

So, as die Bybel duidelik is oor seks selfs vir mense wat verloof is en oppad is om te trou, dan 
hoef jy nie baie slim te wees om te weet, dat dit vir jou wat net met iemand uitgaan HEELTMAL 
NEE is volgens God se Woord nie!!!

ABORSIE:

Die Bybel spreek nêrens die vraag omtrent aborsie spesifiek aan nie. Maar daar is talle verse in 
die Skrif wat dit absoluut duidelik maak wat God se siening van aborsie is. Jeremia 1:5 vertel ons 
dat God ons geken het nog voordat Hy ons in die moederskoot gevorm het. Psalm 139:13-16 
praat van God se aktiewe rol in ons skepping en vorming in die moederskoot. Exodus 21:22-25 
skryf dieselfde straf – die dood – voor vir iemand wat die dood van ‘n baba in die 
moederskoot veroorsaak as vir een wat moord pleeg. Dit maak dit duidelik dat God ‘n baba 
in die moederskoot ag ‘n mens te wees net soos ‘n volgroeide volwassene. Vir die Christen 
is aborsie nie ‘n geval van die vrou se reg om te kies nie. Dit is ‘n geval van lewe of dood van ‘n 
mens wat in God se beeld geskape is (Genesis 1:26-27; 9:6).

Die eerste argument wat altyd teen die Christen se standpunt oor aborsie voortspruit is “Wat van 
gevalle van verkragting en/of bloedskande?” So aaklig as wat dit sou wees om verwagtend te raak 
as gevolg van verkragting en/of bloedskande, moet ons vra of die moord van ‘n baba geregverdig 
is? ‘n Tweede fout maak nie die eerste reg nie. Die kind wat die gevolg is van 
verkragting/bloedskande kan deur ‘n liefdevolle paartjie wat nie eie kinders kan hê nie, 
aangeneem word, of die kind kan deur sy moeder groot gemaak word. Verder, die baba is totaal 
onskuldig en behoort nie gestraf te word vir die bose dade van sy vader nie.

Die tweede argument wat gewoonlik geopper word teen die Christen se standpunt oor aborsie is 
“Wat van wanneer die lewe van die moeder in gevaar is?” Hierdie is werklik die moeilikste vraag 
om te antwoord oor die kwessie van aborsie. Eerstens moet ons kennis neem dat so ‘n situasie 
die oorsaak is van minder as een tiende van die aborsies wat tans in die wêreld uitgevoer word. 
Baie meer vroue ondergaan ‘n aborsie om gerieflikheidshalwe as vroue wat ‘n aborsie ondergaan 
om hulle eie lewens te red. Tweedens moet ons onthou dat God ‘n God is van wonderwerke. Hy 
kan die lewe van ‘n moeder en haar ongebore kind red ten spyte daarvan dat die kanse medies 
gesproke skraal is. Uiteindelik egter, berus die antwoord hierop slegs tussen ‘n man, sy vrou, en 
God. Enige paartjie wat met hierdie uiterste moeilike vraag gekonfronteer word moet tot die Here 
bid vir wysheid (Jakobus 1:5) en Hom vra wat hulle moet doen. 



Meer as 95 persent van die aborsies wat vandag uitgevoer word raak vroue wat eenvoudig net nie 
‘n baba wil hê nie. Minder as 5 persent aborsies is as gevolg van verkragting, bloedskande, of die 
moeder se gesondheid. Selfs in die meer moeilike 5 persent van gevalle, behoort aborsie nooit die 
eerste opsie te wees nie. Die lewe van ‘n menslike wese in die moederskoot verdien elke poging 
om die kind se geboorte te verseker.

Vir diegene wat ‘n aborsie ondergaan het, onthou dat die sonde van aborsie geensins minder 
vergeefbaar as ander sondes is nie. Deur geloof in Christus kan alle sondes vergewe word 
(Johannes 3:16; Romeine 8:1; Kolossense 1:14). ‘n Vrou wat ‘n aborsie gehad het, ‘n man wat ‘n 
aborsie aangemoedig het, of selfs ‘n dokter wat een uitgevoer het – kan almal vergewe word deur 
geloof in Jesus Christus.

KLEREDRAG:

As ek sê ek is ‘n christen meisie, maar ek wys my lyf vir die wêreld en vir elkeen wat daarna wil 
kyk, wat sê dit van wie ek aanbid?  Ons kleredrag moet God se teenwoordigheid in ons lewens 
wys.  As jy wil hê mense moet jou HART raaksien, moenie jou boobies vir hulle wys nie, want DIS 
wat hulle gaan sien.  God se woord sê dat ons liggaam Sy tempel is, dink jy REGTIG God is 
daarmee tevrede, of wil selfs hê dat jy Sy tempel op SO ‘n manier vir die wêreld moet wys?

TATOEËRING

Ons het in die afgelope tyd dikwels op die rugbyveld of op die sokkerveld gesien hoe die 
sporthelde van vandag tatoeëermerke op hul liggame dra. Die kameras wat inzoom in mense se 
privaat-ruimte wys ook dat baie filmsterre tatoeëermerke dra.

Die rolmodelle van ons dag moedig die wêreld aan om hulle na te volg. Die vraag wat egter by 
baie Christene opkom, is of dit volgens die Bybel reg of verkeerd is om permanente tatoeëermerke 
op jou liggaam aan te bring?

OU GEBRUIK
Tatoeëermerke op ’n mens se liggaam is ’n baie ou gebruik en daar is voorbeelde van talle 
mummies wat bewys dat daar reeds duisende jare gelede tatoeëermerke op liggame aangebring 
is. In die heidenwêreld ten tye van die Ou Testament was tatoeëermerke ook deel van 
afgodsaanbidding. Slawe en kriminele persone is pertinent met ’n merk getatoeëer.

In die vroeë Christelike tydperk het Christene ’n kruis of die naam van Jesus op hulle arms 
getatoeëer. Die kruisvaarders het ook ’n kruis pertinent op hulle liggame aangebring om daarmee 
te wys dat hulle Christene is en as hulle lyke gevind sou word, dat hulle ’n Christelike begrafnis 
moes ontvang. Dit was egter eers vroeg in die vierde eeu wat die Romeinse Keiser, Konstantyn, ’n 
wet uitgevaardig het dat tatoeëermerke in die gesig verbied word, omdat jou gesig die 
onbesoedelde beeld van God moet weerkaats.

ROME VERBAN DIT
In 787 n.C. het Pous Adrian alle tatoeëermerke vir die Christendom verban. Die teks uit Levitikus 
19:27-28 word dikwels aangehaal as ’n riglyn van wat die Bybel sê oor tatoeëermerke: “Julle mag 
nie heidense rougebruike navolg, deur die hare voor die ore en wangbaard te knip of deur snye en 
tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.” Die konteks van hierdie Skrifgedeelte 
dui egter op ’n gebruik wat die heidene gehad het om uit vrees vir bose magte van die dood, 
hulleself te vermom en onherkenbaar te maak deur hare en baard te knip en snye en merke op 
hulle liggame te maak.

Die gelowiges moet hulle daarom onderskei van die heidene en mag daarom nie meedoen aan 
hierdie heidense begrafnisgebruike nie. Ons besef egter dat tatoeëermerke in ons dag om totaal 
ander redes aangebring word en daarom dat hierdie teksgedeelte nie finale uitsluitsel kan gee oor 



hedendaagse tatoeëermerke nie.

CHRISTEN-SIENING
’n Ongelowige steur hom egter nie aan God se leiding nie en maak soos die wêreld en soos wat 
hy/sy self wil. As ’n mens egter ’n Christen geword het, is daar wel sekere vrae wat ’n mens jouself 
en vir God kan vra as jy ’n tatoeëermerk op jou liggaam oorweeg.

Vra jouself af of jy dit doen met vrede in jou gemoed. ’n Christen vra God se leiding oor elke 
besluit soos, onder andere, ook oor tatoeëermerke, want ons weet dat die Here ook die Hoof van 
ons liggaam is. In 1 Kor. 6:19-20 word verduidelik dat ’n Christen se liggaam ’n tempel van God 
word en dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar aan Hom.

Daarom kan ons ook nie met ons liggame maak wat ons wil nie en moet ons dit steeds met respek 
hanteer en byvoorbeeld vir God vra as ons ’n tatoeëermerk op ons liggaam wil aanbring. As God 
daarom vir ’n mens vrede gee hieroor, dan is dit ’n oortuiging tussen jou en die Here.

’n Tweede belangrike vraag waaroor ‘n mens vir jouself moet duidelikheid kry, is of jy glo dat jy oor 
’n paar jaar steeds tevrede sou wees met daardie tatoeëermerk. In ’n opname is bepaal dat die 
gemiddelde ouderdom waarop tatoeëermerke aangebring word, sestien jaar is. Dit kan maklik 
gebeur dat ’n mens oor jare moeg word vir ’n merk op jou lyf en dit nie meer wil hê nie.

’n Mens se lewensmaat gaan dalk ook nie daarmee tevrede wees nie. Daar is byvoorbeeld al 
verskeie mense wat tot bekering gekom het en dan ontslae wou raak van tatoeëermerke wat 
slegte assosiasies en herinneringe met ’n ou sondige lewe inhou. Ons weet vandag dat 
tatoeëermerke permanent is en slegs met moeilike, pynlike operasies verwyder kan word.

Verder moet ’n mens ook jou motiewe ondersoek en sekermaak waarom jy graag hierdie 
tatoeëermerk wil aanbring. As dit ’n simbool is van rebelsheid, ongehoorsaamheid en 
opstandigheid teenoor ouers, is dit nie ’n aanvaarbare motief nie.

Paulus was baie versigtig om nie die eet van offervleis, wat vir homself geen probleem ingehou 
het, in sy lewe toe te laat as hy daardeur vir sy swakke broer tot struikeling kon wees nie. Paulus 
wou eerder níks doen wat kon veroorsaak dat mense nie met ’n oop gemoed na hom sou luister 
nie. “Daarom, as ek deur wat ek eet, my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie: Ek wil 
nie my broer se val veroorsaak nie.” 1 Kor. 8:13.

’n Christen mág nie toelaat dat enigiets sy getuienis besoedel, keer of beskadig nie. Ook Romeine 
14 gee ’n hele aantal riglyne om ’n gelowige sensitief te maak om nie ’n swakke broer aanstoot te 
gee of te laat struikel deur jou voorbeeld nie. As ’n tatoeëermerk jou getuienis gaan beskadig en 
mense oor jou integriteit laat twyfel, is dit beter om dit nie op jou liggaam aan te bring nie.

’n Belangrike beginsel is steeds: “If you doubt, don’t.” In Rom. 14:23 staan daar: “As iemand egter 
twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets 
wat ’n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” Daarom moet ’n mens jouself afvra of jy 
dit met oortuiging doen en of jy twyfel. Moenie dat ’n obsessie jou dryf nie en wag liewers totdat jy 
vrede in jou hart het en daar geen hindernis in jou geloofsoortuiging is nie.

VLOEK / VUIL GRAPPE:

Kan ek God met dieselfde mond loof en prys as waarmee ek vloek en vuil grappe vertel.? Een van 
ons belangrikste toetse is altyd – wat sê dit wat ek doen van die God wat ek sê ek aanbid.  Onthou 
dat die wêreld Hom nie ken nie, hulle ken ook nie SY standaarde nie, JY is die enigste Bybel vir 
die wêreld – SO, wat sê dit wat by JOU mond uit kom van die God wat jy aanbid en van Sy 
Heiligheid??  Laat mens nogal dink as God REGTIG vir jou belangrik is!!!



OMG – O MY GOD – JESUS CHRIST – HERE

Ek het so mooi video clip op die kerk se facebook page gesit waarna jy asb moet gaan kyk 
hieroor.  As ek God se naam in watter vorm ookal buite konteks / ydel gebruik, beteken dit ek het 
nie respek vir Hom nie.  En DIT is die ‘buttom’ line daaroor.  Jy gebruik tog nie jou ma of pa se 
naam in elke 2de sin sommer net omdat dit lekker is nie.  Hoekom doen ons dit dan met die 
Almagtig God van hemel en aarde s’n?

ROOK:

Nêrens in die Bybel word rook bespreek nie, maar daar is wel beginsels wat toepassing het op 
rook. Eerstens die Bybel vertel ons, dat ons nie iets moet toelaat om ons liggaam te beheer nie. 
“Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie” (1 
Korinthiërs 6:12). Rook is defnitief verslawend. Later in hierdie Bybel gedeelte word ons vertel, “Of 
besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees 
wat in julle woon, van God ontvang, en julle nehoort nie aan julleself nie: julle is gekoop en die 
prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik (1 Korinthiërs 6:19-20). Rook is nie 
goed vir ons gesondheid nie. Dit is bewys dat rook die longe en hart beskadig.

Kan rook as voordelig bestempel word (1 Korinthiërs 6:12)? Kan dit moontlik wees dat ons God 
eerbiedig indien ons rook (1 Korinthiërs 6:20)? Kan iemand rook “vir die glorie” van God (1 
Korinthiërs 6:31)? Ons glo dat die antwoord op hierdie drie vrae, nee is. Daarom glo ons dat rook 
is ‘n sonde en hoort dit nie by Christene nie.

Party mense sal argumenteer dat ander dan ongesonde kos eet wat net so verslawend vir die 
liggaam is. Soos byvoorbeeld mense wat verslaaf is aan kaffien en nie funksioneer indien hulle, 
hul oggend koffie gehad het nie. Alhoewel hierdie korrek is, verskoon dit nie rook nie. Dit is ons 
verstaan dat rook of ooreet vermy moet word. Ja, daar is Christene wat net die een sonde raak 
sien en dan ander mense veroordeel vir soortgelyke sonde, wat verkeerd is. Rook kan geensins 
vir God eerbiedig nie. 

Ander sieninge is dat daar godvresende mans is wat wel rook, soos byvoorbeeld die gesiene 
pastoor C.H. Spurgeon wat bekend was om sigare te rook. Weereens hou ons by die argument 
dat rook verkeerd is, Spurgeon was verkeerd om te rook. Was hy andersins ‘n godvresende man, 
ja en was hy ‘n fantastiese prediker, ja beslis! Maak dit sy aksies reg, nee geensins nie.

Alhoewel ons dit stel dat rook sonde is, sê ons glad nie dat rokers nie gered is nie. Daar is baie 
opregte gelowiges wat wel rook. Rook sal nie verhoed dat iemand nie gered sal word nie. Net so 
kan iemand nie hul redding verloor deur te rook nie. Rook kan net so vergewe word soos enige 
ander sonde, of dit nou iemand is wat rook en later na God kom, of wat rook en hierdie sonde aan 
God bely (1 Johannes 1:9). Ons glo dat rook vermy moet word en ons moet weet dat met God se 
hulp daarvan afgesien sal kan word.


