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Hoe leef ek ‘n mooi lewe?
en  goeie

Die mooi en goeie lewe - ‘n lewe vry van wellus
So twee weke gelede ry ek en my seuns, op pad om vir Hugo (die jongste) partytjie 
voorraad te koop. Sy 6de verjaarsdag was om die draai. Tydens ons rit begin die 
gesprek waar die manne vra na die ouderdom waarop hulle toegelaat gaan word om 
‘n selfoon te kry, aansoek doen vir ‘n lisensie, wanneer jy ‘n kar mag kry ens. 18 was die 
groot antwoord vir die meeste van hierdie vrae en die jongste maak net somme. Uit die 
bloute vra klein Hugo: “Pa, hoe oud moet jy wees voor jy ‘n meisie mag soen?” Na ‘n 
stilte waarin ek glimlag en ‘n pa antwoord formuleer antwoord Jannes, nou 10 jaar 
oud, en sê: “Seker as jy so 30 is.” En die gesprek het begin...

Die groot uitnodiging het gekom: Hoe maak ek twee seuns groot in ‘n wêreld waarin 
seksualiteit en die verskillende interpretasies daarvan aan die orde van die dag is? Hoe 
beskerm ons mekaar teen media wat juis seksualiteit gebruik om produkte en sake te 
bevorder? Wat doen ons met seks as verslawing, waaraan groot getalle reeds van 
skooldae af aan verslaaf is?

Die inoefen van ‘n leefstyl waar die seks en seksualiteit strategie van die wêreld vervang 
word met ‘n Koninkryk prentjie  daarvan lê by almal. Hier is ‘n oefenprogram om 
hierdie subtiele blootstelling te verminder, ook vir ander wat saam jou leef.

Gesels oor die diagram van 
intimiteit ontwikkeling 
en die implikasie daarvan. intimiteit

totale oorgawe - huwelik

verhouding
ontwikkeling

TEKS - Matteus 5:22
Maar Ek sê vir julle: “Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. 
Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir ’n gek, is strafbaar voor die Joodse Raad; en wie hom 
uitskel vir ’n idioot, is strafbaar met die helse vuur.”

Wandel vandag in die wêreld

vas van media

Vir 48 uur weerhou jy en jou gesin van alle media, wat behels: 

Heel eerste – JY SAL OORLEEF!
Maak van hierdie uitdaging ‘n aktiwiteit waarin almal kan deelneem. Hoe meer saam 
reis hoe beter.

Internet | TV | Koerant en Tydskrifte | Radio | Enige vorm van elektroniese speletjies | Tablet ens.

Word bewus van die geskenk wat God gee in die tyd wat jy nou tot by jou beskikking 
het.

Besluit voor die tyd waarmee jy of julle die tyd gaan inkleur.

kan nee sê... Hoe help dit jou?
hierdie versoeking nee te sê beteken jy sal ook vir ander wellus versoekings te 
Wat lê in die oorwinning om die media versoeking teen te staan? Om vir 


