
  

Ek, Jy en Vir Altyd 
Deel 4 – Konflik Reëls 

 
Matteus 19:26  Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, 
maar vir God is alles moontlik." 

Oorsake van Konflik 

1. Slegte Kommunikasie 

Spreuke 15:1  'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat 
woede ontvlam.  

Spreuke 18:19(NLV)  'n Verontregte broer is meer ontoeganklik as 'n gewapende 
stad... 

Spreuke 18:19(DB)  Iemand wat in 'n rusie seergekry het, onttrek hom aan 
ander. Tussen hom en hulle is daar 'n ysterhek. 

Psalm 141:3(DB)  Here, help my om nie onnodig te praat nie. Leer my om 
versigtig te wees met wat ek sê. 

2. Onvervulde Verwagtings 

Jakobus 4:1-2  Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle 
vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle 
woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is 
jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak 
julle rusie en baklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. 

3. Minagting van Verskille 

Markus 3:25  ...as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie 
kan bly staan nie. 

 

4. Sondige Natuur 

Romeine 3:23  Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God 
nie 

Johannes 10:10  'n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat 
hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. 

Konflik Reëls 

Jakobus 1:19-20  My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet 
maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word 
nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. 

1. Stop en Luister Eers 

Spreuke 18:2  Die dwaas stel nie belang in insig nie, hy wil net sy eie opinie bekend 
maak. 

2. Hou wag oor jou Woorde 

Matteus 15:11  Dit is nie wat by die mond ingaan wat die mens onrein maak nie. 
Maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein.  

Spreuke 21:23(NLV)  Wie ŉ wag voor sy mond het en stilbly, hou homself uit die 
moeilikheid. 

3. Bestuur jou woede 

Efesiërs  4:26-27  As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad 
afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. 

Filippense 2:8  Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, 
alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of 
lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 

4. Onthou God se genade en vergewe 

Efesiërs 4:32  Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar 
soos God julle ook in Christus vergewe het. 

 
 
 
 
 
 

Alle verse uit AFR83 behalwe as anders verwys 


