Sewe Pilare Van ’n Goddelike Familie
LOJALITEIT
21 Augustus 2011, Stephen Smith
Lojaliteit: Deur moeilike tye te gebruik om jou commitment te demonstreer.
Maleági 2:13-16

Die vrou van jou verbond
’n Huwelik kan nie vir ewig op oorskiet oorleef nie.
Lojaliteit kan gedefinieer word deur moeilike tye te gebruik om jou commitment te demonstreer teenoor die wie jy dien en liefhet.
Ons gaan kyk na:
•
Verbond vs. kontrak
•
Konflik vs. stryery
•
Argumente sonder moord

1. Verbond/Covenant:
Verbond vs. kontrak:
Toe het die HERE God ’n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die
plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ’n vrou en bring
haar na die mens. Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem
word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een
vlees wees.
Génesis 2:21-24
Verbondsliefde is God se liefde. Dit is ’n liefde van eenwording. Toe Adam en Eva een geword het deur God, het God gesê hulle
het een in vlees geword. Hierdie tipe verbond van liefde vorm die begin punt van lojaliteit in die huwelik.
’n Kontrak tipe liefde is eenvoudig ’n wettige ooreenstemming wat beloon word met liefde. Contractual love produces performers
and people-pleasers.
Verbond beteken daar is ’n onvoorwaardelike liefde. Vir ’n huwelik om “’n weg uit” te hê, is ’n “kontrak-huwelik”.
Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie; al gee ’n man ook al die goed van sy huis vir die
liefde, hulle sal hom diep verag.
Hooglied 8:7
Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie
verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.
Efésiërs 5:31-32
Paulus se gebruik om die woord verborgenheid in die verhouding van die huwelik te beskryf stel twee dinge voor:
• Daar is ’n klein mate van kennis wat die huwelik maak wat dit veronderstel is om te wees.
• ’n Mens kan alleenlik hierdie kennis bekom deur sekere toetse af te lê en sekere kondisies na te kom.
Twee is beter as een, want hulle het ’n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat
optel, maar wee die een wat val sonder dat daar ’n tweede is om hom op te tel. Verder, as twee bymekaar lê, kry hulle
warm; maar hoe kan een allenig warm word? En as iemand die een aanval, kan altwee hom teëstand bied; en ’n
driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.
Prediker 4:9-12
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In hierdie geval word die sterkte van verbintenis nie alleenlik bepaal deur twee saam nie, maar deur drie. Hierdie beginsel was so
deur God ingestel vanaf die begin van tyd, ’n binding van drie persone saam: die driedubbele lyn is die man, die vrou, en God. Die
beginsel wat hulle onafskeidbaar van mekaar maak is verbond en dit word nie maklik verbreek nie.
Die betekenis van die woord “verbond”?
Die wortel woord in Hebreeus beteken “om te bind”. Die wortel woord in die Grieks beteken: to set something out in order.
Die aanvang, die ondernemingsgees, die inisiatief, kom van God en die terme word eksklusief deur hom gestel. Ons deel is om
bloot aan God se offer van verbondskap toe te gee en die verhouding wat saam met hierdie verbond gaan, te aanvaar. Ons stel nie
die terme of inisieer die verhouding nie.
Die krag van commitment:
Die persentasie van mense wat saambly het gestyg tot 600% sedert 1970.
Commitment is being willing to be unhappy until we work it out ... The grass is not greener on this side or on that side, but on the side
where you water it.
- Rick Warren
Real commitment is to be unhappy until you work it out. Wanneer jy in jou verhouding verander, forseer jy jou maat om ook te
verander.

2. Konflik
Konflik vs. stryery:
Question: When was the last time you lost some sleep, and what was the issue?
Answer: Most of the time, it will be a relationship issue. In other words – it involves somebody else. Most of the time we don’t have the
skills to handle situations like these.
When I want to work on your behaviour and I want to change it – my motive is wrong, I am after the wrong root. When I can change how
you see, your reaction will change automatically.
Observations about conflict
• Conflict is unavoidable
• Conflict is difficult. Why is it difficult to confront?
 Fear of being disliked
 Fear of being misunderstood
 Fear of rejection
 Fear of making things worse
 Fear of the unknown
 Not used to sharing your feelings
 Lack of confrontational skills
The last of human behaviour is to choose my response
– Victor Frankle
How we handle conflict determines our success.
The fool who provokes his family to anger and resentment will finally have nothing left.
Proverbs 11:29 (Living Bible)
In situasies van konflik is mense geneig om eerder dit te vermy of weg te hardloop, fight or flee. Almal hanteer konflik anders maar
basies is alle mense soos ’n muishond of ’n skilpad.
Hulle sê dat depressie is opgehoopte of gevriesde woede. Muishonde spoeg dit uit en wanneer die stank gaan lê is dit vir hulle
verby. Skilpaaie trek weer terug.
Onthou, almal sal van tyd tot tyd kwaad word, maar stel reëls vas rondom argumente. Moenie vergelyk nie. Moenie veroordeel,
beveel, uitdaag, verneder of verwar nie.
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3. Bestaanbaarheid
Bestaanbaarheid vs. onbestaanbaarheid/the myth of incompatibility:
If we can be divorced for incompatibility, I cannot understand why we are not all divorced. I have known many happy marriages, but never
a compatible one.
- G.K Chesterson
Daar word gesê dat: Die huwelik is die eenwording van twee onvolmaakte mense in ’n onmoontlike situasie.
Persoonlikheids verskille:
Daar is basies twee persoonlikheids tipes: Agressiewe en passiewe. Die agressiewe tipe persoon voel ’n diepsinnige sin van
geregtigheid en voel verantwoordelik om die wêreld in lyn te kry. Met die passiewe persoon vat dit weer baie om hom kwaad te
maak. Hy het baie geduld.
Jy het nodig dat jou maat hom/haarself moet wees.
Lojaliteit: Deur moeilike tye te gebruik om jou commitment te demonstreer teenoor jou geliefdes.
Jesus het lojaliteit gedemonstreer. Party voorbeelde van Jesus se lojaliteit word gesien in Getsemanè, op die kruis, na Sy opstanding
en dan ook op die see van Galilia. Toe Jesus sy dissipels vra om saam met Hom te bid, saam met Hom te staan, het hulle daarin
gefaal. Wie bly lojaal? Jesus! Wie verraai Jesus? Judas. Wie ontken dat hy vir Jesus ken? Petrus.
Aan die kruis kyk Hy af na die mense en sê: Vader vergewe hulle… Na Sy opstanding kom Hy ’n geslote kamer binne waar die
dissipels vergader het, en Hy groet hulle met: Vrede vir julle.
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