
Sondag 16 Augustus 
 
Skrifgedeelte: Spreuke 23:15-25 
Fokusgedeelte: Spreuke 23:22, 23 
 

Gehoorsaamheid en eerbied aan ons ouers 
 

n die boek Spreuke word groot erns gemaak met die verhouding van ouers 
tot hulle kinders en die verhouding van kinders tot hulle ouers. In ons 
fokusgedeelte val die klem veral op kinders se verantwoordelikheid teenoor 

hulle ouers. Gewoonlik dink ons aan kinders as klein kindertjies, maar in hierdie 
gedeelte handel dit ook oor kinders wanneer hulle self al ver gevorder in jare 
kan wees en wie se ouers gevolglik al baie oud is. 

Die belangrike beginsel wat hier vir kinders uitgelig word, is gehoorsaamheid 
en eerbied teenoor hulle ouers. Hierdie gehoorsaamheid is nie iets wetties of 
uitwendig nie, maar behoort juis voort te kom uit harte vol liefde vir ouers. Selfs 
as ouers al baie oud is, mag kinders hulle nie verag nie. Al is hulle siek, swak, 
bedlêend, verstandelik nie meer helder en iewers in ’n siekeboeg, verwag die 
Here van kinders om steeds vol liefde en respek met hulle ouers om te gaan 
en hulle nooit te verwerp nie. 

Dit is deel van die ware wysheid wat die Here van ons as burgers in sy 
koninkryk verwag. Dit word aan ons deurgegee in die groot waarheidsbron, die 
Woord van die Here. Deur ons omgang met hierdie Woord groei ons steeds in 
ons insig in wat die Here van ons vra. Deur selfdissipline en selfbeheersing kan 
ons onder leiding van die Heilige Gees steeds meer hierdie kosbare waarhede 
met groot wysheid prakties uitleef – ook in verhouding tot ons ouers. 

So leef ons ook in die klein dingetjies van elke dag tot eer van ons ewige en 
onveranderlike hemelse Vader. Hy wat ons Vader is deur ons geloof in sy 
geliefde Seun, Jesus Christus. Dalk is vandag net die geleentheid wat ons 
hemelse Vader vir  jou gee om jou ouers weer in liefde op te soek. 
 
Sing: Skrifberyming 9-1:7, 10, 11 
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