A Kameraadskap.
❖ Salomo het verduidelik waarom ons ons lewens met 'n ander persoon in die huwelik moet deel, en
met God (“n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.” (Prediker 4:12)).
❖ As 'n mens 'n probleem het, kan sy / haar eggenoot help. As iemand mismoedig is, kan hulle mekaar
aanmoedig. Saam kan hulle situasies oplos wat hulle nie afsonderlik kon nie.
❖ Selfs in minder intieme vlakke as ‘n huwelik, het mense geselskap nodig.
❖ Maar om net tussen ander mense te wees, beteken nie dat iemand nie alleen en vervreem kan voel
en nie ‘n gemeenskap nodig het nie.
B Eensaamheid.
❖ Fisiese eensaamheid.
— Weerspreek Paulus se advies in 1 Korinthiërs 7:8 die van God in Genesis 2:18?
— Paulus verduidelik hierdie idee: slegs diegene wat selfbeheersing kan uitoefen (v. 9). Dit is,
diegene wat die gawe ontvang het om nie 'n getroude lewe te hê nie.
— Om in eensaamheid te lewe, beteken nie om heeltemal alleen te wees nie. Jesus het gesê: " tog
is Ek nie alleen nie, omdat die Vader met My is." (Johannes 16:32).
❖ Geestelike eensaamheid.
— 'n Persoon is geestelik alleen wanneer sy/haar eggenoot nie sy/haar oortuigings deel nie. Hy/sy
moet sy/haar geestelike lewe in eensaamheid lewe. Hy/sy kan nie met sy/haar eggenoot bid of
kerk bywoon nie.
— Daar is drie moontlike redes vir die situasie:
(1) Die persoon het met 'n ongelowige getrou.
(2) Die persoon het Christus eers na die troue aanvaar.
(3) Die persoon se eggenoot het sy/haar geloof laat vaar.
— Dit is belangrik om daardie mense te ondersteun deur hulle lief te hê en al ons ondersteuning,
beide persoonlik en as Kerk, te gee.
C Onbeplande eensaamheid.
❖ Egskeiding.
— As gevolg van sonde het God toegelaat dat die huwelik onder spesifieke omstandighede
gebreek mag word (Mattheus 19:8; 5:31-32).
— Egskeiding genereer gevoelens van rou, depressie, woede en eensaamheid.
— Die Bybel moedig ons aan om alles moontlik te doen om die verbrokkeling te vermy, soek
versoening deur liefde, vergifnis en herstel (Hosea 3:1-3; 1 Korinthiërs 7:10-11; 13:4-7; Galasiërs
6:1).
— Wanneer egskeiding onvermydelik is, moet die kerk ondersteun, troos en bemoedig.
❖ Dood.
— Die dood veroorsaak 'n onvermydelike skeiding. Die oorlewende gade word oorval in
eensaamheid.
— Tyd kan die wond genees, maar die leë plek bly.
— God het ons die hoop gegee om weer ons geliefdes te ontmoet en saam met hulle in 'n Nuwe
Aarde te woon waar die dood nie meer sal bestaan nie. (1 Thessalonisense 4:16-17; Openbaring
21:4).

