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Inhoudsopgawe 
 



 

 

 

Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; 

lui is sy nie. 

Haar kinders prys haar, 

haar man bewonder haar: 

“Daar is baie knap vrouens, 

maar jy oortref hulle almal!” 

Uiterlike skoonheid hou nie,' 

n mooi voorkoms is nie alles nie; 

as sy die Here dien, 

dán verdien 'n vrou om geprys te word. 

Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; 

laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. 

—Spreuke 31:27-31 

 



 

Toewyding 
 

 

Hierdie boek is toegewy aan die baie jong vrouens in my lewe, spesiaal 

my drie dogters, Tyler, Tara en Macy. Dit is my gebed dat idees, metodes 

en voorstelle in hierdie klein boekie jou sal help soos wat jy deelneem aan 

die mees belangrikste loopbaan in hierdie wêreld—’n tuismaakster! Dit is 

‘n werk wat ek meer lonend, meer uitdagend, en meer vervullend vind as 

om ‘n openbare spreker of ‘n skrywer te wees. Ek is nie ‘n huishoudster 

nie en nog minder is jy. Ons is tuismaaksters. Ons is wat “n tuiste maak.” 

Of jou huis skoon en netjies, goed georganiseerd en klopdisselboom, kalm 

en rustig, gelukkig en vreugdevol, sal heeltemal van jou afhang. Meeste 

jong vrouens met wie ek praat het nie ‘n idee as om waar te begin nie. 

Soos wat ek die derde hersiening van hierdie boek begin het, het ek jou in 

gedagte gehou om hierdie wonderlike posisie as ‘n … 

Werker by die Huis aan te pak! 

 

. verstandig en kuis, goeie huisvrouens, 

onderdanig aan hulle mans. 

Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. 
—Titus 2:5 

 

Sy hou goeie toesig oor haar huishouding; 

lui is sy nie. 

—Spr. 3127 
 

Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; 

laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. 

—Spr. 31:31 

 
 



 

——— Inleiding 1 ——– 
 

Daardie “Te Perfekte” Spreuke 31 Vrou! 
 

Die woorde van Lémuël die koning 

van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het 

—Spreuke 31:1   
 

 

Laat ek begin deur te sê dat die “Spreuke Vrou” heeltemal fiktief is en dat 

hierdie vrou nie bestaan nie, maar natuurlik weet jy dit reeds. Nietemin, ek 

het gevoel dat dit belangrik is dat ons almal saamstem dat sy eenvoudig 

net nie eg is nie. Die rede hoekom ons moet saamstem is heel eenvoudig. 

Omdat hierdie “vrou” my heldin was en ek graag wou wees net soos sy—

soveel so, dat ek my lewe volgens hare nageboots het. Toe het ek haar 

soos ‘n dwaas as ‘n maatstaf gebruik om vas te stel in watter mate ek as ‘n 

vrou, moeder en tuisteskepper gevaar het. En as ek moet raai, sukkel jy 

ook om met hierdie fabelagtige karakter te kompeteer.  

So, ek weet nie van jou nie, maar hierdie vrou het lank genoeg by my 

gespook. My hele lewelank, veral in my getroude lewe, het ek desperaat 

gesukkel en geklou om deur my dae te kon kom net om soos sy te kon 

wees, sodat ek “goed genoeg” en “geregverdig genoeg” en “innemend 

genoeg” teenoor God kon wees. Wat ek skaars ‘n paar jaar terug uit 

gevind het dat dit nie God se maatstaf vir vrouens was nie; in stede 

daarvan was Spreuke 31 riglyne wat ‘n moeder gebruik het om haar seun 

te instrukteer wanneer hy ‘n vrou sou kies— ‘n vrou wat sy koningin sou 

wees. So dit is in orde om ons seuns aan te moedig om vir so ‘n tiepe vrou 

uit te kyk, en om nou selfs meer te weet as toe, dat dit ‘n vrou is wat 

amper onmoontlik is om te vind, ‘n skaars en kosbare juweel. Gelukkig is 

niks onmoontlik by God nie, en ons as moeders kan vertrou dat Hy die 

perfekte wederhelf vir ons seuns sal bring, solank ons, ons vertroue in 

Hom stel. 

In hierdie hoofstuk is dit my hoop dat jy sal verstaan wat die waarheid is 

aangaande die Spreuke Vrou en dat sy nie eg is nie. Ek hoop dat dit 

alreeds ‘n swaar las en gewig van jou afgelig het, net soos dit vir my 

gedoen het, sodat jy nie meer sal probeer om soos sy te wees nie. 
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Aangesien ek nou vry is van hierdie las, het dit my die vryheid en gemak 

toegelaat om Hom eenvoudig toe te laat om my te verander. Alhoewel ek 

nog steeds, en altyd ‘n begeerte sal hê om wel aaneemend vir my God te 

wees, en ook my Here, wie nou my nuwe Man is, ek sal nie meer daardie 

leun glo dat ek moet opweeg nie. In plaas daarvan, deur te lewe om myself 

te deurweek in Sy liefde, vir meer as ‘n jaar nou, weet ek daar is niks, nie-

een-ding, wat ek nodig het om Hom te behaag nie—solank Hy my hele 

hart het, dit is al wat Hy wil hê. Is dit nie heerlik nie? 

As gevolg van hierdie nuutgevonde begrip, spruit alles wat ek doen uit 

daardie liefde. Daar is geen inspanning, en geen teleurstelling van my kant 

af nie omdat, soos ek reeds gesê het, weet ek dat ek nie hoef opgeweeg te 

word nie! Vryheid uiteindelik. Vryheid om ander lief te hê en die vryheid 

om te geniet om my oorvloedige lewe te lewe! Vergewe my asb, ek kon 

net nie voortgaan met hierdie hoofstuk sonder om hierdie fondamentele 

punt weer te verklaar nie: Jou Beminde is mal oor jou, net soos wat jy is. 

Dit mag dalk onmoontlik, onwaar, of te goed om waar te wees klink, maar 

onthou die volgende: “terwyl ons nog sondaars was. . .” dis wanneer Hy 

gesterf het, en Hy Sy lewe neergelê het, vir jou en my. Ons het niks 

gedoen nie, dit was “terwyl ons nog sondaars was.” Hy het nie Sy lewe 

neergelê toe ons nog nie tot bekering gekom het nie of selfs probeer het 

om goed te wees nie. Dit is die punt. Dit was toe ons ongered was, sleg, en 

glad geen begeerte vir Hom gehad het nie dat Hy Sy liefde vir ons gewys 

het—Sy arms wyd uitgestrek—dieselfde arms waarmee Hy hunker om ons 

te omhels tot in ewigheid. So stop en neem ‘n oomblik om regtig oor die 

waarheid vir ‘n rukkie na te dink. Daar is geen groter waarheid wat 

bestaan nie.  

Heelaas, dit lyk ‘n bietjie onmoontlik om net in te spring oor wat hierdie 

hoofstuk alles oor handel, wanneer jy so diep in die dieptes van jou siel 

geloer het, maar ‘n ander waarheid wat verlossend is vind: Alles wat op 

ons betrekking het vir ons Minnaar saak maak—alles—selfs die 

alledaagse. So laat ons, ons aandag na ‘n alledaagse onderwerp vestig, die 

toestand van ons huise, en hoe ons dit kan geniet om ‘n veilige hawe vir 

ons, ons familie en vriende, te skep. Hoe om eenvoudig die soort bruid te 

wees wat ons Man wil hê ons moet wees, ‘n Man wat wil hê dat ons vry en 

sonder bekommernisse of laste en onverklaarbaar gelukkig moet voel. ‘n 

Bruid wat vervul en waardig voel—iets wat vrouens vandag onmoontlik 

vind om te verkry alhoewel hulle daagliks daarna streef.  Dit is omdat 

meeste die leuen aanvaar het dat deur om ‘n man na te volg en na te boots 

wat ‘n man vervuld laat voel, dit ons, as vrouens, vervuld sal maak voel. 
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En deurgaans het God die waarheid in Spreuke en dwaarsdeur die Bybel, 

volmaak verduidelik hoe Hy ons geskep het, anders en uniek, glad nie 

soos ‘n man nie. En Hy antwoord hulle en sê: het julle nie gelees dat Hy 

wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, 

 (Matthéüs 19:4). So laat ons fokus op wat vir ons saak maak as vroue, 

waar ons hierdie volgende paragraaf leef en lees: 

“Sade, Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die 

brood van luiheid eet sy nie” (Spreuke 31:27).   

Hierdie vers, wat ook deel is van daardie Spreuke 31 Vrou, is iets wat ek 

gedink het ek ten minste gedek het, omdat . . . ek eenvoudig nooit ledig 

was nie. So ek het gevoel dat ek albei dele gedek moes hê, ek het goed 

daarna gekyk omdat ek nie ledig was nie. Onwaar. Hierdie is twee 

afsonderlike aspekte wat ons kan gebruik om God se hulp in te roep en 

deur Hom om hulp te vra kan ons  transformeer in hierdie gebied van ons 

lewens.  

Weereens, daar is niks wat ons in ons self kan doen nie, onthou Hy sê, “Ek 

is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel 

vrug, want sonder My kan julle niks doen nie” (Johannes 15:5), maar vir 

God, Hy belowe niks is onmoontlik nie . . . maar by God is alle dinge 

moontlik” (Matthéüs 19:26). 

So, hoekom nie Sy krag, wysheid en salwing gebruik nie, vra Hom om ons 

te help om die taak hoe om goed na ons huis se daaglikse take om te sien 

en te kan verrig, met die begeerte om ‘n veilige hawe vir ons familie en 

vriende en onsself as Sy bruide te kan skep en daarin te lewe.  Weereens, 

wanneer ons probeer om dit in ons eie wysheid of krag of selfs in ons eie 

tyd, sal ons eie inspanning net vrugteloos en waardeloos wees.  Ja, boeke 

of artikels of televisie programme is in orde om kennis te verkry, maar net 

Hy kan hierdie (of enige) aspek in ons lewe vervul. Bespreek hierdie of 

enige ander iets eenvoudig met Hom, sodat hy dit kan laat gebeur – 

Moeiteloos 
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Diep Skoonmaak 

Terwyl ek teruggevlieg het van Asia af (Ek het dit in my eerste boek 

genoem Vind die Oorvloedige Lewe, gaan ek voort om vir ons kerk deur 

ons televisie ministerie te reis), ek het gevind dat ek soveel tyd het om te 

dink en met die Here te praat oor baie dinge. Een ding wat in my gedagtes 

opgekom het op hierdie vlug was ‘n diep begeerte dat ek moes “Diep 

skoonmaak”.  

“Belyding, ek het nooit regtig groot skoongemaak in my lewe nie, en vir 

een of ander rede wou ek my huis net diep-skoongemaak gehad het en 

ontrommel, insluitende en spesiaal daardie kabinette en laaie en kaste. 

Daar is iets bevrydend om ‘n huis te hê wat vry is van alles wat jy nie 

nodig het nie en/of nie gebruik nie. Dit is asof ‘n groot las van jou en jou 

lewe gelig is. Miskien was dit as gevolg van wat iemand onlangs gesê het 

van Erin se boek “Tuisteskeppers” waarvan ek gehou het en vir jare 

gevolg het. Of moontlik was dit as gevolg van iets wat Hy vorentoe vir my 

(en my familie) gehad het en die groot skoonmaak en/of ontrommeling 

sou die eerste stap wees.  

Ongeag die ware rede, het ek geweet aangesien ek so uitgebreid gereis het 

gedurende die vorige jaar, het my huis regtig intensiewe aandag nodig 

gehad. Maar daar is ‘n baie belangrike les wat ek ook gedurende die laaste 

jaar geleer het, en dat is dat ek glad niks in myself kan doen nie. Absoluut 

Niks. Voor hierdie jaar het ek baie van “myself” in alles gesit wat ek 

gedoen het met net ‘n bietjie “suikerbedekking” van die Here. Maar 

wanneer jy in ‘n posisie geplaas word waar jy skielik ingestoot was om as 

‘n enkel ma van ‘n groot familie op te tree, plus deur nog ‘n tiener by te 

voeg, wanneer daar ‘n spesiale behoefte ouer suster wie baie van jou 

aandag vereis word, en dan om alles te kroon, word jy uitgestuur om die 

helfte van die tyd om die wêreld te reis, wel, dan vind jy dat jy geforseer 

was om een-honderd persent op die Here te vertrou het, of dit sal 

eenvoudig jou ondergang beteken. Dit is wat Hy geweet het wat ek nodig 

gehad het om te leer—om ten volle en heeltemal op Hom staat te maak—

om eintlik in Hom rus te vind selfs wanneer daar soveel was om te doen 

dat jy gevoel het dat jy dit nooit sou maak nie of dat jy op die punt staan 

om dood neer te val van uitputting.      

So, terwyl ek gevlieg het, het ek eenvoudig vir die Here gesê dat ek regtig 

daarvan sou hou om “diep skoon te maak” en ek het dit eenvoudig aan 

Hom oorgegee, nie een keer nie, maar ieder en elke keer wat ek daaraan 
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gedink het. En dink daaraan, het ek gedink. Toe ek terug by die huis kom 

nadat ek vir amper ‘n maand weg was, het my huis my aandag nodig 

gehad, alhoewel alles verbasend skoon was, selfs vir ‘n onverwagte 

besoeker. Ek het Hom uitbundig gedank vir die bevestiging dat as ‘n 

moeder, nie nagelaat het om my kinders goed op te voed nie. Tog, ek was 

nog vasbeslote om Hom toe te laat om die onmoontlike te doen en die tyd 

te voorsien en Sy plan vir ‘n diep-skoonmaak, as dit natuurlik, Sy plan 

was. Weereens wetend dat watookal ek kon probeer doen, eerder moes 

wag op Hom, ‘n klein fraksie sou wees as wat Hy—in Sy 

tydsberekening—sou doen Ek het Hom toegelaat om die begeertes van my 

hart te vervul. So toe wag ek om in Sy plan en Sy wil opgesweep te word. 

Toe skielik, het ek dit sien begin gebeur.   

Julle weet dames, dit is die manier hoe die Here werk—Hy wil hê ons 

moet wag, dan skielik beweeg Hy. Dit is soort van soos met kinders wat 

groei uitspuitings kry. Dit is Sy manier en ons moet weet en verstaan hoe 

Hy werk, sodat ons kan ophou verknies wanneer ons sien dat niks gebeur 

nie: beloftes word en vervulling gebeur in uitspuitings nadat ons 

gewag het. 

Op hierdie oomblik kan ek nie onthou met watter kamer ek begin het nie; 

O, wag ek weet nou, dit was my dogters se kamer. Ek het hulle met nuwe 

gestikte komberse, lakens, gordyne, ens geseën nadat hulle niggie (my 

susterskind) vertrek het om terug te gaan huis toe nadat sy vir ‘n jaar by 

ons gebly het. Het hulle weereens ‘n kamer gedeel en het verdien om 

geseën te word omdat hulle soveel liefde teenoor vir hulle niggie gewys 

het. God het my selfs ‘n voorsprong gegee omdat terwyl ek weg was: het 

een van my kinders na ‘n ander kamer getrek en hulle het selfs hulle klere 

netjies in hulle laaie gevou. Dit is toe wat ek die opweling van 

opgewondenheid en energie gevoel het om my vier houers met groot 

etikette op te maak en begin uitsorteer het wat in daardie laaie was! Ja, ek 

het ook Erin se Tuisteskepper boek aangekoop en ek word periodiek gelei 

om dit te volg soos ek gesê het. Daar en dan, God het ‘n salwing in of op 

my geplaas, gekoppel met die kennis en wysheid wat ek uit hierdie boek 

gewin het en deur die kyk van al die organisation videos. Ons was oppad. 

Eerstens, het ek die Here gesoek vir waar daardie groot houers was: 

emmers, mandjies, en sakke. Hier is die ding, op daardie oomblik kon ek 

oorgeneem het: my idees—my vlees of ek wat die vloei van die boek 
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probeer volg, maar ek wou ingeskakel bly onder Sy salwing sodat ek al die 

“glorie aan God “kon gee. En meer belangrik, het ek opgeeindig het met 

die soort resultate wat jou sal maak wil dans en juig! 

Onmiddelik het God my deur die huis gelei en in die motorhuis in, en 

gekollekteer wat ek nodig gehad het. Ek het die groot stukke papier 

gemerk: #1 gooi weg, #2 gee weg, #3 pak weg, #4 stoor weg. Om dit 

maklik te maak het ek in albei die #1 en #2 houers, het ek ‘n groot 

vullissak ingesit om dit makliker te skuif. #1 na die vullishouer en 2# na 

die kattebak van my motor. (As jy nie Erin se tuiste skepper boek gelees 

het nie wees geduldig met my of selfs beter kry een; omdat wat ek sê meer 

sin sal maak soos wat ons aangaan). Hierdie houers het ek opgelyn 1-4 en 

aan my dogters verduidelik dat dit die metode is om enige kamer, enige 

laai, enige kas, of enige motor—enigiets skoon te maak. 

So ons mikpunt, soos wat ek verduidelik het, was om alles te verwyder 

van “waarookal” hulle het gelei gevoel om te werk: in ‘n laai, die kas of 

onder die bed, en dan vir die Here te vra, wat daarmee gedoen word, moet 

dit:   

#1 weggegooi word (omdat dit beskadig is en nie waardig is om vir 

iemand anders te gee nie?), of 

#2 weg te gee (jy gebruik dit nie meer nie of jy het dit ontgroei?), of 

#3 weg te sit (dit behoort nie in jou kamer nie; dit behoort nie aan jou nie), 

of 

#4 weggepak (dit gaan terug in daardie kabinet, of kas wat jy nou net 

opgeruim het; net nie onder die bed nie). 

Ek het vir my dogters gesê dat hulle doel was om soveel te hou as wat 

hulle kon in #1, dan#2 en so aan, sodat #4 oor was met net wat God wou 

gehad het hulle moes hou—die res, laat dit gaan. 

Om my dogters te help het ek gelei gevoel om te stop en iets te kry om te 

eet, toe Hy met my begin praat het oor fundamentele wysheid wat ek in 

die volgende hoofstuk sal deel.  

~ Michele 
Skrywer van RMI se Oorvloedige Lewe Reeks 

 



 

——— Inleiding 2 ——– 
 

Lesse in Wysheid 
 

… My seun,luister na die tug van jou vader,  

en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; 

—Spreuke 1:8.   
 

 

Soos ek genoem het in die laaste hoofstuk , die Here wou gehad het ek 

moes gaan sit en gedurende ‘n maaltyd,die tyd neem om funamentele 

wysheid met my dogters te deel. Ek het begin deur te verduidelik dat ONS 

ALMAL soveel wat ons uit ons sig gestoor het, soos in ons laaie en kaste, 

is dinge wat ons eenvoudig nie gebruik of nodig het nie. En die dinge wat 

ons selfs oorweeg om weg te gee is dikwels beskadig en nie waardevol 

genoeg is om aan enige arm siel te gee nie! 

Ter aanvulling, het ek ook verduidelik dat ons die waarde van ons goed 

grootliks oorskat en voel dat ons eerder #1) “‘n paar rand moet maak” en 

dit aan ‘n tweede handse winkel of by ‘n werf uit verkoping moet verkoop, 

of #2) ons klou daaraan vas totdat ons dink aan wie voordeel uit elke item 

sou trek, maar dit vergader net rommel en word in ‘n laai, kas, kabinet of 

selfs in ‘n weggee sakkie geplaas wat net daar lê  —nooit deur enigiemand 

gebruik nie, of #3) ons gaar dinge op, en vergeet dat alles wat ons het 

Syne is en as ons dit nie gebruik nie, ons Hom moet vra wat ons daarmee 

moet maak. 

Die lading van wat meeste van ons besit, is ek oortuig daarvan, is goed 

wat iemand anders kan seën, maar ons verkies om dit op te hoop, en te 

weerhou wat iemand kan seën. Ek het ook vir my dogters gevra om die 

versies in hulle Bybels op te soek en te merk, “Moenie ‘n weldaad 

weerhou van iemand aan wie dit toekom nie terwyl dit in jou mag is om 

dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê: “Hou ‘n weldaad nie terug van 

hom aan wie dit toekom as dit in jou mag is om dit te doen nie” “Sê nie vir 

jou naaste nie: Gaan en kom terug,dan sal ek more gee -terwyl jy dit het.” 

(Spreuke 3:27-28). “Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een 

wat terughou meer as wat reg is,maar tot sy gebrek. ” (Spreuke 11:24).  
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Opgaar word nou as ‘n siekte beskryf, maar natuurlik soos Erin oor die 

meeste nuut gemerkte siektes sê, dit is eenvoudig sonde—soos die sonde 

van selfsugtigheid. Dit is hoekom ek gekom het om te kyk na hierdie goed 

wat in ons laaie en kaste weggesteek is soos die muntstukke waarvan Jesus 

gepraat het wat die een ontroue slaaf begrawe het wat Hom so kwaad 

gemaak het. Kom ons lees dit saam:  

“WANT dit is soos ‘n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep 

en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy vyf talente en 

aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoe; en hy 

het dadelik op reis gegaan.  En die een wat die vyf talente ontvang het,het 

daarmee gaan werk en vyf ander talente gewin. Net so het die een wat die 

twee ontvang het, self ook twee ander verdien. Maar hy wat die een 

ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer 

weggesteek.” 

“EN na ‘n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met 

hulle afgereken.  En die een wat die vyf talente ontvang het, kom bring vyf  

ander talente en sê: Meneer,vyf talente het u aan my toevertrou; hier het ek 

vyf ander talente daarby verdien.  En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie 

en getroue dienskneg,oor weining was jy getrou, oor veel sal ek jou 

aanstel.  Gaan in, in die vreugde van jou heer.”  

“En die een wat die twee talente ontvang het,kom ook en sê: Meneer, twee 

talent het u aan my toevertrou; hier het ek twee ander talente daarby 

verdien.  Sy heer sê vir hom: Mooi, so, goeie en getroue dienskneg, oor 

weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vreugde 

van jou heer. 

“En die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê: Meneer, ek het 

u geken,dat u ‘n harde man is wat maai waar u nie saai het nie, en 

bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie; omdat ek bang was, het ek 

gegaan en u talent in die grond weggesteek.  Hier het u wat aan u behoort. 

Maar sy heer antwoord en sê vir hom: Jou slegte en luie dienskneg, jy het 

geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek 

nie uitgestrooi het nie.  Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort 

het, en ek sou by my koms wat aan my behoort, met rente ontvang het.  

Neem dan die talent van hom weg en gee dit aan die een wat die tien talent 

het. 
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“Want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar 

van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  

En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis; daar sal 

geween wees en gekners van die tande (Matteus 25:29-30). 

Ons dink gewoonlik aan die talente in hierdie verse om ons vermoë of 

spesiale God-gegewe geskenke te wees wat ons kan gebruik as ‘n 

vrywilliger of om net ons naaste te help, maar ons doen nie. 

Somtyds wend ons die versteekte talente verse aan wanneer ons die geld 

begrawe en opstoor wat in ons lewens kon vloei as ons nie so selfsugtig of 

vreesvol was nie en verkies om die kerk eerder te seën, ‘n ministerie van 

mense in nood met ‘n offerande.Maar waarvan ek praat in hierdie hoofstuk 

is die eintlike goed wat ons spaar en begrawe omdat ons dink ons mag dit 

nodig hê vir onsself (of soos wat ek ook gedink het, om dit vir iemand 

anders te spaar wie hierdie goed wat oud en uitgedateer is “eendag” sal wil 

hê”) Nie meer nie. Daardie dieselfde dag, het my kinders en ek ‘n gelofte 

gedoen om van alles te laat gaan wat ander kan seën: ons tyd, ons liefde, 

en ook die dinge in ons huis wat ons nie nodig het of gebruik nie. En dit 

sluit ook enige geld in wat ek nie nou dadelik nodig het nie (in elk geval is 

al die silwer en goud is Syne, daarom, enige geld wat ek nodig het is reg 

hier, al wat ek nodig het is om te gee wanneer Hy vir my sê om te gee en 

dit op Sy manier te gebruik soos wat Hy my lei), wat die rede is hoekom 

ons ook nooit enigiets sal verkoop nie. 

Haai, dit is verstommend, ek het nou net onthou dat ek van ‘n kerklid ‘n 

klein nota gekry het wat aan ‘n groot donasie vasgeheg was wat gesê het 

sy het die geld wat sy vir my gestuur het gespaar vir wanneer haar man 

terugkeer huis toe en dinge verkeerd loop sy “die dag kon red.” Sy het 

gesê dat sy besef het dat sy nie haar man se redder was nie! Haar 

herstelde huwelik getuienis was ook nou net na my epos toe gestuur, en ek 

het dit getik en na RMI toe gestuur 

Met die fundamentele plan uitgelê en ons almal ooreengestem het, het ek 

met my jongste dogter begin werk en haar laaie aangepak, en toe in die 

gedeelde kas ingeklim. Tesame, het al drie van ons, elke item uit die kas 

verwyder en dit in een van die vier houers geplaas. Daar was dikwels 

versoekings aan die meisies se kant om iets te vind en dit na ‘n broer toe te 

vat (wat vir iets gesoek het) of ‘n buur vriend (wie hulle gedink het 
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daarvan sal hou), of selfs om dit net in ‘n ander kamer te sit of net buite 

die deur. Maar ek het hulle gekeer en verduidelik dat dit ‘n algemene 

vanggat vir meeste mense is en hoekom hulle misluk en nooit weer in diep 

skoonmaak suksesvol is nie. Jy moet die #3 “pak weg” houer gebruik en 

weerstaan om die kamer te verlaat. Jy moet dit en en elke versoeking of  

afleiding weerstaan om in staat te wees om die koers van aksie te voltooi 

of jy sal opeindig met ‘n groter gemors as waarmee jy begin het.  

Alhoewel sommige mense jou sal vertel om seker te wees dat jy ‘n tyd of 

dag  kies om genoeg tyd te maak om ‘n taak soos dit aan te pak ( ek sou 

omtrent ‘n jaar terug dieselfde ding gesê het), ek sal nou vir jou sê dat 

wanneer die Gees in jou beweeg is dit die regte tyd, self wanneer jou kop 

redeneer dat jy dit later of op ‘n meer geskikte tyd moet doen.   

Weereens, in ooreenstemming, en ook om versoekings te weerstaan om 

die kamer te verlaat, baie gou, met almal van ons wat saam werk, het ons 

‘n #2 weggee sak gevul, wat ek toegemaak het en net buite die deur gelos 

het, versigtig om nie die deur se ingang te blok nie. Elke item van klere 

was op ‘n hanger, ons het daarna gekyk en vir die Here ‘n vinnige vraag 

gevra, “Het ek dit nodig?” en dit netjies op die bed uitgelê as ons 

veronderstel was om dit te hou, of van die hanger af te haal en dit in een 

van die sakke te gooi wanneer Hy ons aangehits het om dit weg te gee.   

Die grootste seën het opgeïndig om nie die eind resultaat te wees van die 

skoon kamer of dit wat ons ander mee kon seën nie. Die taak het 

uitgedraai om so ‘n groot leer ondervinding te wees vir my meisies: nie 

om net goeie “bewaarders van die huis” te wees nie maar ook spiritueel: 

om te leer om te hoor en te reageer op die Here. Hulle het ervaar hoe om 

met die Here te praat, eerder as om hulself te vra, en dan om te reageer op 

Sy aanwysings. Hulle was ook opgewonde toe hulle kon sien hoe Hy hulle 

aandag sou trek na ‘n skeur of ‘n kol op ‘n kledingstuk wat weggegooi 

moes word, of Hy sou hulle kits wysheid gee dat dit nie meer hulle styl 

was nie; daarom, sou hulle dit nooit dra nie. Somtyds het Hy hulle 

aangespoor om dit gou aan te trek om te sien of dit dalk nog pas. 

Dit het hulle ook geleer om te laat gaan van wat hulle regtig nie nodig 

gehad het nie. Dit is ‘n geweldige les opsigself. Almal van ons wil 

vasklou en opgaar wanneer ons moet laat gaan: ons wil nie laat gaan van 

mense in ons lewens nie, ons geld, ons goed, of selfs ons obsessies wat 

ons weet verkeerd is (omdat dit die tyd en die aandag wegneem van die 

Here af). ‘n Ander punt wat ek wil maak ,as ek hierdie taak myself gedoen 

het, sonder om my kinders in te sluit, sou hulle hierdie spirituele les gemis 



16                                           Werkers by die Huis                                       

 

het, en ook, hulle sou gemis het om die keuse te maak om goed weg te gee 

of weg te gooi, maar dit is nie al nie. Moet nooit die fout maak om deur 

ander mense se goed te gaan onder hulle nie sodat hulle nie bitter of 

haatdraend word wanneer hulle later vind iets is nie daar nie (wat jy 

weggegee het of weggegooi het). Dit is spesiaal waar vir jou man of hy 

saam met jou bly of selfs al doen hy nie.  

As jy nie saam iemand bly nie (man of ‘n volwasse kind), maak al hulle 

goed bymekaar en sit dit in bokse en gee dit vir hulle. Jy kan vriendelik 

offer om hierdie familielid wat uitgetrek het te help om deur hulle bokse te 

gaan, maar maak seker dat hulle op een of ander manier hulle goed in 

hulle besit kry.  Toe my eks-man die eerste keer weg was, het ek aan enige 

besitting van hom as ‘n afgod geklou. Kan jy jou verbeel. Ek kon net nie 

laat gaan nie; vandaar, het ek soveel pyn gehad wat voortgegaan het 

gedurende sy afwesigheid. Het ek genoeg van die Here en Sy liefde gehad, 

sou ek in staat te wees om te laat gaan met my hart. Dit gaan vir vrouens 

wie se seun of dogter (of selfs moeder of vader) weg is, vir watookal rede: 

weggetrek, weggehardloop, of selfs dood is aan 1 natuurlike oorsake of 

skielik van jou af weggeneem. Ons moet laat gaan sodat God die leemte 

kan vul, die leemte wat ons met goed vul. Dit is soos ‘n gewas wat binne 

ons harte is, dit moet verwyder word vir dit om te genees.   

Wonderwerk Verpletter 

Laat ek hier inspring met ‘n kort storie. Amper ses maande gelede was my 

suster op die punt om haar eerste baba aan te neem. Sy het vir jare vir 

hierdie wonderwerk gewag, maar op die nippertjie, het die geboorte 

moeder gekies om haar baba te hou. My suster was verstaanbaar 

verpletter. Nadat ek baie tyd spandeer het om haar te troos, het ek die Here 

nagejaag vir Sy wysheid toe ek een dag oortuig was dat sy haarself sou 

leed aandoen. Toe sy my gesmeek het om haar te help, wat uit my mond 

uit gekom het was net so skokkend vir my as wat dit vir haar was. Ek het 

vir haar gesê sy moet die geboorte moeder kontak en haar met al die baba 

items wat sy gekoop het en as geskenke gekry het seën, dat dit vir daardie 

baba was, en dat God haar daardeur sou seën. Sover ek weet het sy nooit 

my advies gebruik nie; en ongelukkig, het sy sedertdien nie met my 

gepraat nie. Maar dit weet ek, sy het nog aaklige seer en vul haar lewe met 

nog goed, terwyl die baba goed stof opgaar.  
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Waar om te stoor? 

Nou terug na die goed wat jy vir familie stoor vir familie wat nie saam met 

jou bly nie: as hulle nie hulle goed wil of kan kry nie, vra eenvoudig vir 

die Here waar jy dit moet stoor. Moet nie aanneem dat jy dit moet hou nie. 

Wanneer jy ‘n gedagte, of ‘n prentjie in jou verstand kry, of ‘n woord 

hoor, gehoorsaam dit eenvoudig. Moet jou nie bekommer dat jy verkeerd 

kan wees nie. Hy kan dit later regmaak; voer net uit wat jy glo Hy sê of vir 

jou wys. Dit is die eerste stap om van die Here te hoor. 

O, nog een voordeel om die persoon by jou te hê wanneer jy dinge 

uitsorteer om weg te gee of weg te gooi, as hulle nie in die proses belê nie, 

sal hulle dit nie so hou nie! As ‘n moeder, is daar “gee leiding as ‘n 

jongmens” lesse wat nie meer geleer word nie. Jy mag hulle dalk nie 

jouself geleer het nie, maar dit maak om saam te leer selfs meer pret! 

Toe ons die kas, laaikas en onder die bed heeltemal leeggemaak het, het ek 

my jongste dogter gevra om die kamer en kas te stofsuig, terwyl die ander 

dogter agterna gevolg het en die kas en rak afgegevee het en elke laaikas 

laai afgevee het. Soos met my meisies, sal jy verstom wees hoe jy voel 

wanneer alles skoon is!! Toe word die proses selfs beter. Ons het toe begin 

om die klere terug in die baie skoon kaste te hang, klere wat ons op die 

bed uitgelê het, saam met ‘n paar items in #4 wegstoor (wat teruggaan in 

daardie laaikas, of kas wat jy nou net skoongemaak het; nie net onder die 

bed nie). Ons het toe dieselfde gedoen met wat in hulle laaikas ingegaan 

het.  

En soos voorheen, het ek hulle aangemoedig om te praat en die Here te 

vra om hulle te help om te weet wat om te doen soos wat hulle elke item 

opgetel het—om Hom te vra om hulle wysheid te gee, en hulle aan die 

vers te herinner, “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God 

bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder 

voorbehoud en sonder verwyt” (Jakobus 1:5 AFR 83).  

Verbasend, binne ‘n tydperk van net ‘n paar uur, terwyl ons tyd saam 

spandeer het met ‘n gelag, gepraat en gesing, het ons finaal uitgeloop, 

omgedraai en by die deur gaan staan van hulle pragtige nuwe kamer! En 

die seëninge het ook nie toe gestop nie ...  

In die loop van een week, net voor my kinders oppad was na hulle vader 

se troue, het die Here ons soveel meer kamers in ons huis laat oorwin!! 
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Wow, dit was so wonderbaarlik bevrydend!! Een kamer waaraan ek nooit 

gedink het nie—die badkamer—God het ons dit ook laat doen! Soos 

vantevore, deur ‘n reeks gebeurtenisse (toe ek nie die oor medisyne vir my 

seun kon vind wat water in sy oor gehad het), het ek onmiddelik ‘n 

salwing ontvang wat my getref het.!! 

Soos vantevore, het ek my dogters gevra om by my aan te sluit, ek het 

begin om alles uit die badkamer te verwyder in groot emmers (ek bedoel 

alles) te pak. O, wee, wat ‘n wonderlike Man het ek wonderlike Vader vir 

my kinders. Hy het geweet hoeveel hierdie badkamer ‘n skoonmaak nodig 

gehad het aangesien daar drie meisies was wat vir amper ‘n jaar die spasie 

gedeel het! En Hy het nog ‘n faset aan die organisasie van hierdie spasie 

gevoeg, en dit was om “soortgelyke” dinge bymekaar te sorteer. Dit was 

iets wat die Here my gelei het om te doen terwyl ons meeste van ons leë 

houers weggegooi het. 

Op ons kombuis tafel het Hy ons gelei om saam te sit en dan 

“soortgelyke” items saam te groep: haar items (sjampoe, borsels, rubber 

rekkies); orale higiëne items (tandeborsels, mondspoel, vlos, witmaak 

produkte); gesig items (grimering, velreinigers middels, ens.); liggaamlike 

items (skeermesse, velwater); meisie goed (soos wat my meisies na 

verwys as hulle maandelikse tyd); en eerstehulp (verbande, alkohol, 

antibiotiese salf). En om die jongste dogter besig te hou (sy neig om af te 

dwaal), het ek haar gekry om by die opwasbak te staan om die plastiese 

houers te was wat help om die laaie te organiseer. As die organisering van 

“soortgelyke” items nie is hoe jou laaie, kaste/laaikaste georganiseer is 

nie, dan is dit hoe jy hulle organiseer. Vra Hom om seker te wees.  

Toe die sortering alles gedoen was en die plastiek houers gewas was sodat 

alles terug in die houers kon gaan, het ons saam die badkamer geskrop en 

poleer—wat soveel makliker is wanneer dit leeg is—viola, dit het eintlik 

weer na ‘n nuwe huis gelyk! Toe het ek dat elkeen van die meisies die 

persoonlike handelsnaam sjampoe wat hulle elkeen gebruik het neem en 

dit in die stort plaas. Volgende, het ek elkeen van die meisies gevra om 

hulle persoonlike items bymekaar te maak en een van die vier laaie kies. 

Toe aangesien daar laaie was wat oop was, het ons al die elektriese 

aangedrewe items bymekaar gemaak (haardroërs, warm krullers en reg 

uitmaak haarysters) vir die naaste laai langs die uitlaat en het die meisie 
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goed (soos my meisies verwys na hulle maandelikse tyd), diskreet in die 

onderste laai geplaas.  

Terug in die kombuis, het ons die res van die items bymekaar gemaak en 

hulle in hulle groepe  geplaas op die onderste badkamer rakke (in 

ooreenstemming met waar hulle inpas; gebaseer om hoogte) en elke rak 

GEMERK. Wow, ja, dit was “fenominale” organisasie—alles omdat Hy 

dit gedoen het!! Ons het die binneste rand van elke laai ook gemerk, sodat 

ek maklik kon sien wie nie haar laai skoon en organiseerd hou nie.    

Dit, liewe moeders, is iets wat ek jou aanraai om daagliks te doen: loop 

deur jou huis “Hou goeie toesig oor jou huishouding” en gee elke kamer, 

laai en kas ‘n vinnige blik sodat jou kinders dit skoon hou. Dan gou, kan 

jy die opvolg taak net een keer per week doen om net na te sien op alles, 

en dan, gou, net een keer per maand! Persoonlik, hou ek daarvan om deur 

te loop met my koppie koffie net voor almal wakker word of besig is om 

wakker te word, sodat ek ook soene op nuut geopende oë kan uitdeel!  

In die begin, het ek gedink dat die opvolg net nog ‘n “taak” was waarvoor 

ek nie tyd gehad het nie. Maar, sodra ek dit as ‘n kantoor notifikasie op 

my foon opgestel het, het ek gevind dat terwyl ek opvolg, het ek dieselfde 

TINTELING gekry het as toe ek dit eers gedoen gekry het!! Soos wat ek 

gesê het, met koffie in die hand, en die uitdeel van oggend soene aan 

kinders wat wakker word, het dit iets geword waarna ek uitgesien het! 

Aha, maar wat van daardie goed wat jy wel vind wat uit plek is in hulle 

laaie of kaste? Wel, in die begin, het ek dit net gedoen: opgevou, en gesit 

waar dit hoort. Met ander woorde, dit was ek wat daarna omgesien het. 

Tot dat die Here my skuldig bevind het dat dit die lui manier was. So in 

plaas daarvan, het ek dit net gelos en die kinders gevra om hulle eie 

gemors reg te maak, soos wat ek toesig gehou het, en weet jy wat? Dit is 

die enigste manier om iemand ontslae te laat raak van ‘n slegte 

gewoonte—om dit nie jouself reg te stel nie—maar om liefdevol vir die 

persoon te vra om dit te doen. As jy iets self skoonmaak of regmaak, sal 

dit nie ‘n permanente verandering teweeg bring nie omdat daar geen 

nagevolge is nie. En iets anders...  

Die Here het my begin leer, soos wat ek Hom onlangs gesoek het om my 

kinders op te lei (aangesien ek soveel van die tyd weg was), dat tensy ek 

nie ook werk byvoeg by watookal hulle nie gedoen het nie, is ons die met 
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die las, nie waar die las moet lê nie, op hulle. Dit is nuut tot my kinder 

opvoeding en dit werk uitstekend uit aangesien dit wysheid van God is. 

Wat die Here my gelei het om te doen (toe ek finaal moeg geword het om 

oor te doen en oor skoon te maak) was om daardie items uit die laaie of 

kaste te haal en dan om vir wieookal te vra om dit netjies terug te plaas 

waar dit behoort. Ook wanneer jy meer as een kind het wat ‘n kamer deel 

is dit somtyds moeilik om te weet wie besig is om die omkrap te doen met 

sommige items wat rondlê, maar dit is wanneer jy om die Here roep om 

jou te lei. Hy moet in die senter van alles wees as ons ‘n lewe van vrede en 

gemak wil lewe! En sou jy ‘n fout maak, en die verkeerde persoon vra, 

dan kan jy dubbel eis. Jesaja 40:2, “Bring vir Jerusalem die goeie tyding, 

sê vir hom sy swaarkry  is verby,hy het geboet vir sy sonde, hy het van die 

Here die volle straf ontvang vir alsy sondes” En leer die beginsel vir die 

persoon wat geforseer was om iets  onregverdig te doen, en haal Jesaja 

61:7-8 aan, “In plaas van vernedering sal julle TWEE KEER soveel 

besittings hê as tevore, in plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat 

julle besit.  Julle sal in julle land TWEE KEER soveel besit as tevore en 

julle sal altyd vreugde hê.  Ek is die Here, Ek het die reg lief, Ek haat roof 

en misdaad.  In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het… Ek sal ‘n 

ewige verbond met hulle sluit.”  

O, een deel wat ek vergeet het, nie net moet jy ‘n oomblik neem om jou te 

verheug nie in wat Hy gedoen het nie, maar jy sal ook nodig hê om om te 

sien na daardie houers. Wees seker om onmiddelik jou vullis toe te bind 

en weg te gooi. Plaas die sakke vir weggee reguit in jou kattebak van jou 

motor of êrens waar jy weet dit verseker uit jou huis en binne die hande 

van die liefdadigheidsorganisie (die een wat HY tot jou gedagtes bring; en 

moet nooit aan die Heilige Gees twyfel as jy van God wil hoor nie). Die 

reël is, “Moet nooit houers in die kamer los of dit sal ‘n magneet wees vir 

meer goed om daar op te gaar of selfs erger, iemand sal daardeur gaan en 

goed uithaal!” 

IN en UIT Reël 

Gebruik die IN en Uit reël om elke kamer wat jy ontrommel het skoon en 

organiseerd te hou, sonder My kan julle niks doen nie soos Johannes 15:5 

sê, “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra 

baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. 
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Ons huise behoort ‘n veilige hawe te wees wat maklik is om skoon en 

organiseer te hou;maar, sonder Hom kan ons niks doen nie soos wat 

Johannes 15:5 sê, “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en 

Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” 

As hierdie twee hoofstukke ‘n begeerte om jou lewe te verander 

aangewakker het, moet asseblief nie jou moue oprol en te werk gaan nie. 

In plaas daarvan, neem ‘n oomblik en praat eenvoudig met die Here oor 

jou begeertes—en los dan jou begeerte met Hom ieder en elke keer wat dit 

in jou verstand kom. Dan skielik, sal Hy beweeg en jou die begeertes van 

jou hart gee, saam met die salwing—en jou ‘n skoon rommelvry, 

georganiseerde huis gee terwyl Hy ander seën met dinge wat jy eenvoudig 

nie nodig het nie, en as jy kinders het, ‘n manier op hulle op te voed om 

vir ewig en altyd op Hom te vertrou! 

As jy ‘n getuienis het van hoe die Here met jou en jou huis te werk gegaan 

het, dien dan of ‘n lof verslag in of moontlik ‘n Wat Ek Geleer het vorm in 

om almal wat RMI besoek mee te seën! 

Moet nie wag nie, doen dit vandag om die glorie aan die Een te gee wie al 

ons lof verdien!!   

 

~Michele 

Skrywer van RMI se Oorvloedige Lewe Reeks  

 

 

https://uiteindelikhoop.com/vind-die-oorvloedige-lewe/


 

 

———— Hoofstuk 1 ———– 
 

Maak die Beste van Jou  

Lewe 
Laat Haar Werke Haar Roem Wees! 

 

“Daar is baie knap vrouens, 

maar jy oortref hulle almal . . . 
Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen; 

laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. 

—Spr. 31: 29-31 
 
 

Enigiemand wat my agtergrond ken sou dink dit is baie lagwekkend dat ek 

nou bekend staan vir organisering en hoe om ‘n huis netjies en in orde te 

hou! Dit wys net dat God ‘n sin vir humor het, en dat met God, is alles 

moontlik! 

Toe ek getroud is, kon ek nie kook nie, nog minder het ek geweet hoe om 

huis te hou! Niemand het my geleer nie, en nog minder het ek ‘n 

voorbeeld gehad om te volg.  

My moeder, seën haar hart, was lief vir haar kinders (al sewe van hulle), 

maar aangesien sy in ‘n rykmanshuis met bediendes groot geword het, en 

as ‘n enigste kind, het sy nooit geleer om enigiets te doen nie! Toe sy baie 

jonk was (net 16 en ‘n jong Meisie in die Padvinder kamp), het sy saam 

met my vader weggeloop, wat ook uit ‘n rykmanshuis gekom het! 

My moeder se moeder (my ouma), het haar nooit toegelaat om in die 

kombuis te wees of tyd rondom die bediendes te spandeer nie. Sy het nooit 

haar klere weggepak of selfs haarself aan te trek nie! Haar maaltye was 

aan haar bedien. My vader het sy maaltye in die eetkamer van ‘n hotel 

gehad waar sy familie in die dakwoning gebly het. 
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Teen die tyd wat ek gearriveer het (ek is hulle sesde kind), het my moeder 

jare van ongeorginiseerdheid en verbrande maaltye gehad. My vader het 

dikwels hulp gehuur, maar hulle was gou verjaag omdat my moeder 

gevoel het dat hulle ‘n “Inbraak,” gemaak het en haar net aan haar 

ongelukkige kinderlewe herinner het.  

Ons waskamer, toe ek grootgeword het, was meestal met wasgoed 

opgestapel wat miskien “maandeliks” gedoen was. Maaltye wat altyd laat 

en gebrand. My moeder sou ‘n dosyn maaltye kook wat oor en oor herhaal 

was. Meeste van ons (haar kinders) het probeer om na die bure genooi te 

word vir aandete, of sou meestal ‘n bak ontbytgraan eet!  

Nietemin, my moeder was regtig lief vir ons—ons het dit almal geweet! 

Dit was as gevolg van haar liefde dat ons almal meer as reg uitgedraai het. 

Miskien was ons ‘n bietjie getraumatiseer deur die huis waarin ons groot 

geword het, maar dankbaar, kan meeste van ons nou daaroor lag! My 

susters, het ongelukkig, nooit geleer hoe om huis te hou nie. Almal van 

hulle kook beter as my moeder, maar hulle huise—wel, dit is ‘n ander 

storie. 

My broers is met vrouens getroud wat mooi, skoon huise gehou het (wel, 

ten minste twee van hulle het). Vir my, was dit ‘n “God’s ding” dat my 

huis skoon en wel-organiseerd met goeie tuisgekookde maaltye was. Soos 

met alle areas van my lewe, het God het my van tragedie na triomf toe 

gebring. Ek moes in my moeder se spore gevolg het, maar God het my 

bevry en Hy is op die punt om jou ook te bevry! Ek is dankbaar, dat my 

huis vandag altyd skoon en netjies! Ons het maaltye op die tafel op 

dieselfde tyd elke dag, en met dankbaarheid, het ek niks in jare gebrand 

nie! 

Om hierdie siklus selfs verder te breek, gaan ek voort om my dogters op te 

lei sodat wanneer hulle trou, hulle goed voorbereid sal wees om huis te 

hou. Almal van hulle (selfs my seuns) het geleer hoe om die wasgoed te 

doen, om skoon te maak, en te kook. Dit is my begeerte om elkeen van 

julle aan te moedig om ‘n ware ouer vrou te word wat sal leer en 

aanmoedig wat reg is om ten minste een jong vrou te help om te leer hoe 

om ‘n huis ‘n tuiste te skep. Sal jy dit doen? As jy dogters het, hopelik is 

hulle gewillig om te luister en by jou te leer. Indien nie, bid, en sien wie 

die Here vir jou het om in te saai.  
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En vir die van julle wat nooit reg opgelei is nie, ek is ‘n ouer vrou. My 

agtergrond bewys dat die nie saak maak wie jy is, of waar jy vandaan kom 

nie, God kan jou bevry om dit eintlik te geniet om jou huis ‘n tuiste te 

maak! Hierdie boek sal jou riglyne gee, maar dit sal GOD wees wat jou sal 

hervorm en Sy Heilige Gees wat jou sal lei soos wat jy Hom aanhoudend 

na streef! 

My bediening moedig vrouens in alle gebiede van hulle lewens aan. 

Benewens my eie getuienis, is my missie om beginsels te deel wat letterlik 

jou lewe sal verander, sodra jy hulle omhels. Hier is die eerste: 

“Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê: ‘Vir mense is dit onmoontlik 

maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik” (Markus 10:27)  

As dit jou probleem is om ‘n skoon huis te hou, mag dit onmoontlik lyk 

met jou besige skedule, maar nie vir God—alles is moontlik vir God! 

As dit jou probleem is om organiseerd te bly, mag dit onmoontlik lyk met 

jou persoonlikheid, maar nie vir God nie—alles is moontlik vir God! 

As dit jou probleem is om by te hou met die wasgoed, mag dit onmoontlik 

lyk met al die kinders wat jy het, maar nie vir God nie—alles is moontlik 

vir God! 

As jou probleem kook is, mag dit onmoontlik lyk omdat jy nooit daarvan 

gehou het om in die kombuis te wees nie, maar nie vir God nie—alles is 

moontlik vir God!  

Gaan God binne 

Maak nie saak wat die probleem gebied van jou lewe is nie, wanneer God 

in daardie deel van jou lewe intree, sal dit verander! Meeste van ons maak 

nooit staat op God of vra om Sy hulp nie, maar in plaas daarvan, sukkel 

ons om dinge in ons eie krag te doen deur op ons eie insigte staat te maak 

van wat ons dink ons moet doen. Dit is nie totdat ons genoeg gehad het dat 

ons na Hom toe uitroep. Hoekom wag?  

Maak nie saak hoe klein of groot die probleem is nie, die Here wil jou 

help. Hy is gretig om ons genadig te wees! Ontsagwekkend! “Tog is die 
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HERE gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: 

Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat 

op Hom vertrou” (Jesaja 30:18). 

Die Bybel sê dat Hy eintlik vir harte soek wat totaal uitverkoop is om 

Hom te soek, sodat Hy ons sterk in ons pogings kan ondersteun! “Die 

Here het Sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele 

hart op Hom vertrou . . .” (2 Kron. 16:9). Hy wil ons al die begeertes van 

ons harte gee, van ‘n skoon huis, na skoon klere, na ‘n huis wat effektief 

gehardloop word. “Vind jou vreugde in die HERE, en Hy sal jou gee wat 

jou hart begeer. Laat jou lewe aan die HERE oor en vertrou op Hom; Hy 

sal sorg” (Ps. 37:4-5).  

God hou daarvan om Homself sterkte aan ons te bewys deur ons onthalwe, 

spesiaal die mees hopelose gevalle nes myne (en miskien joune), sodat Hy 

AL die glorie kan kry! “Ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir 

My onmoontlik?” (Jer. 32:27).  

So hoe het iemand soos ek geleer om bekend te wees vir die 

organisaseering en instandhouding van ‘n goed bestuurde huis, terwyl ek 

sewe kinders van my eie gehad het en ‘n bediening wat uit ons huis 

bestuur word? Deur Hom na te soek en deur nederigheid.  

Soek na Hom 

Toe ek nogal jonk was (miskien so twaalf jaar oud), het ek die frustrasie 

onthou om nie in staat te wees om klere te vind om te dra nie. My moeder 

het (omtrent een keer per maand) vir ons ‘n groot hoop wasgoed gegee, en 

dan sou ons dit net in enige laai sit waar daar plek was. Soos wat ek deur 

my frustrasie gebid het (ek het die Here as my Redder aanvaar toe ek sewe 

was, alhoewel ek in ‘n Katolieke huis grootgeword het), het die Here vir 

my ‘n wonderlike idee gegee! Ek het gedink, Sjoe, sou dit nie n puik idee 

wees as daar een laai vir hemde, een vir broeke, een vir onderklere en 

sokkies, ens was nie . . .?” So toe organiseer ek my eie laaie, en het altyd 

gedink dat ek ‘n nuwe idee uitgedink het! Dit was jare later wat ek 

uitgevind het dat dit die manier is hoe meeste mense lewe!   

Toe ek met my man getroud is, het hy vir my gesê dat sy moeder die 

badkamers gereeld skoon gemaak het 
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Ek was verstom! “Regtig!” het ek gesê, “Hoe dikwels? “Ek dink, een keer 

per week.” Toe het hy verduidelik oor om gereeld te stofsuig en ander 

daaglikse, weeklikse, of maandelikse “huiswerk” (‘n woord wat ek gedink 

het net van toepassing is op mense wat op ‘n plaas bly (plaaswerk). 

Die kennis was helpvol, maar aangesien ek nie in ‘n omgewing 

grootgeword het soos dit nie, het ek nie geweet hoe om dit in my 

alledaagse lewe in te werk nie. Soos wat ek gebid het, het die Here ‘n 

sisteem in my verstand gebring wat my broer my geleer het deur om 3x5 

kaarte te gebruik wat my gehelp het om alles ‘A’s” in kollege te kry. Dit is 

hoe my 3x5 kaart metode begin het. (Jy sal alles hieroor leer in ‘n 

toekomstige hoofstuk.) 

Nederigheid 

Nederigheid was hoe ek geleer het om te kook. Gedurende die twee jaar, 

toe ek God nagestreef het om my huwelik te herstel, het ek BAIE gevas. 

Dit sê in die Skrif dat vas die hart nederig maak. 

Dit was maklik om te begin leer om te vas gedurende hierdie periode van 

my lewe, omdat ek regtig nie kon eet nie! ek het te veel seer gehad 

aangesien my man saam met ‘n ander vrou gebly het en ek was agtergelaat 

met vier klein kinders om vir te sorg. In ons bediening noem ons dit die 

“ontrou dieet.” 

So, aangesien ek nie “kon’ eet nie het ek goeie gebruik daaruit gemaak en 

vir ‘n doel gevas. Terwyl ek gevas het, het ek myself vir die eerste keer 

opgewonde gevind om te kook en my kinders te voer. Dit was ook ‘n 

“God’s ding”—ek het genot daaruit geput om hulle dop te hou terwyl 

hulle geëet het!   

Ter aanvulling, vir die eerste keer, het ek erken dat ek nie ‘n goeie kok 

was nie, ek het alreeds my bediening vir vrouens begin, en gedurende die 

vergaderings, sou ek dikwels sê dat ek nie kan kook nie. Die resultaat was 

dat soveel vrouens tot my redding sou kom, om my te help en te leer! 

Hulle het vir my maklike resepte gegee en het selfs langs my gestaan om 

my te wys hoe om eenvoudige dinge te doen soos om ‘n appel te skil om 

‘n appeltert te maak 
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Teen die tyd wat God my huwelik twee jaar later herstel het, het God my 

in ‘n goeie kok transformeer! My man het teruggekeer na ‘n vrou wat kon 

kook (met baie ander veranderinge). God was selfs getrou om my man te 

verander, wat, as gevolg van al die beproewings wat hy gehad het terwyl 

hy by die AV (ander vrou), gebly het wat God sê sal gebeur met ‘n man in 

owerspel, het hy geleer om dinge in die huis en in in die kar reg te maak! 

Is God nie getrou nie?! 

Die tekort aan nederigheid was nie die enigste ding wat in die pad gestaan 

het met betrekking tot kook nie. Die oorsaak van die wortel was die glo en 

aanvaarding van ‘n leun. Ek sal jou eerlik vertel dat ek nooit ‘n goeie kok 

wou word nie, omdat ek geglo het dat alle goeie kokke vet was! My 

moeder was ‘n groot vrou, en ek wou nie om ‘n “ goeie kok te wees” by 

my genetika voeg wat na vetsug geleun het nie. 

As dit jou bekommernis is, laat die waarheid jou vry maak—dit is ‘n leun 

uit die put “van jy weet waar!” 

Daar is GEEN vloek wat jou kan aanraak nie omdat dit gebreek was toe 

die Here aan die kruis vir jou en my gesterf het. As jy ‘n kind van God is, 

het die vloek geen effek op jou nie, tensy jy dit aanvaar! Hier is die 

bewyse:‘n Paar jaar terug, eintlik net na my 40ste verjaardag, het ek begin 

probleme met my gewig kry. Toe my sewende kind gebore is, en na ons 

agtste (wat ek ongelukkig verloor het), was ek nie in staat om die gewig 

wat ek normaalweg sou verloor na ‘n geboorte of miskraam te verloor nie. 

Dit is toe dat my broer en suster begin daarop aandring dat ek die vloek 

wat op ons familie rus met ‘n metabolisme en skildklier afwyking moes 

aanvaar. Hulle was reg, ek het AL die simptome gehad, maar ek het 

geweier om dit te aanvaar! 

Eendag, het ek voor die spieël gestaan en na die Here uitgeroep om my 

maer te maak. Ek het berou gekry oor al die tye wat ek nie deernis gehad 

het met vrouens wat oorgewig was, en dat ek nie vir God die glorie gegee 

het dat ek in staat was om maer te bly (ek het meer as 90 kg opgetel met 

almal behalwe een swangerskap!). Deur die genade van God, was ek in 

staat om baie maer te wees teen die tyd wat elke baba net n paar maande 

oud was. Nadat ek berou oor alles gehad het wat die Here tot my gedagtes 

gebring het, het ek my gewig en grootte vir Hom gegee! 
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Die moeilikste deel was om nie God te help om dit te doen nie. Gedagtes 

van verskillende soorte dieëte, meer water drink, oefening, ens., ens. het 

deur my gedagtes gemaal. Vir drie tot vier maande, was ek “in die 

versoeking” om God te help toe skielik, dinge begin gebeur het!  

Ek het begin om lus te word vir verskillende kosse, en begin voel dat my 

denim losser gesit het. Ek het NOOIT weer op die skaal geklim nie, so ek 

was nie in die versoeking om opgewonde te raak oor my gewigsverlies en 

dit te vier deur te oor eet nie. Nog minder wou ek depressief voel as ek 

gewig opgetel het. Ek het my grootte aan die Here oor gelaat, vir Hom om 

dit te doen en my die begeertes van my hart te gee—wat was om ‘n ‘‘los 

nommer 10.” te wees.   

Eerlik, ek kan jou nie vertel hoe God dit gedoen het nie. Dinge het van dag 

tot dag verander, maar een ding is verseker—Hy was in beheer! Daar was 

geen bekommernisse, geen gekniesery, geen harde werk. Daar was nie ‘n 

getel van koolhidtrate of kalorieë nie. Daar was geen honger of om myself 

te ontneem nie, wat eintlik tot die om ‘n obsessie met kos te hê sal lei.     

Slegs vier maande later, was ek ‘n los nommer 10. Ek het by ‘n stywe 

nommer 16 begin, wat vir my lengte van amper 1.77-meter nie so sleg is 

nie, maar dit was nie ek nie, nog minder was dit die begeerte van my hart! 

Maar weet jy dat God LIEF is om vir ons te gee bo wat ons ooit kon hoop 

of dink, of vir vra? Hy doen! Ek het aan gehou om te krimp, en myself by 

‘n nommer ses gevind! Dit was die nommer wat ek was toe ek my man na 

sy hoërskool reünie toe vergesel het! Is God nie goed nie?!  

Mag ek net ‘n kort epiloog byvoeg om aan my Beminde self-meer lof te 

gee? Dit was by my eks-man se hoërskool reünie wat veroorsaak het dat ‘n 

ou vlamvonk vat met sy hoërskool liefde met wie hy getroud was binne 

die eerste jaar van ons egskeiding. Alhoewel ons gesprekke deur epos het, 

het ek haar nog nooit gesien vandat sy by my man betrokke was nie. Die 

laaste keer wat hy my gesien het, was ek sonbruin, pragtig, en ‘n nommer 

6!! Is die Here nie te goed om waar te wees nie?   

Ek vertel jou dit om jou aan te moedig om op God te VERTROU om dit te 

doen! Roep uit na Hom toe, en staan terug en laat Hom dit doen! Dit is 

moontlik die moeilikste deel! Maak nie saak op watter gebied van jou 

lewe jy sukkel nie, as Jy om God roep, gee die probleem oor aan Hom, en 
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weer hou jou daarvan om Hom te help (wat gewoonlik deur vier maande 

van versoeking en beproewinge)—God sal dit vir jou doen, en met geen 

sweet nie! In plaas daarvan, alles, en ek bedoel ALLES, sal die lof en 

glorie na Hom toe gaan!  

Soos wat ek vroeëer gesê het, hierdie boek en al my boeke gee jou riglyne, 

wysheid en kennis—maar dit sal God wees wat al die veranderinge 

aanbring. Gee HOM, dan, die glorie!! Dit is al wat Hy wil vir jou wil hê 

deur jou te seën!! 

Nietemin, hoop ek dat jy opgemerk het uit die begin van my gewigsverlies 

getuienis dat die eerste stap berou was. God sou nie in hierdie area van my 

lewe beweeg het totdat ek eers berou gehad het vir die tekort van deernis 

vir vrouens wat oorgewig is nie. Tweedens, ek moes berou hê dat ek nie 

vir God die glorie gegee het vir wat Hy gedoen het deur my maer te hou 

na elke swangerskap nie. 

Wanneer jy vra “waarom” daar so baie huishoudings is met gaos en onnet 

neigings, het God een Bybel vers in my geheue gebring as die wortel rede 

gegee. Dit is nie die gebrek aan kennis, of ‘n tekort aan deernis (of om ‘n 

leun te glo nie, soos dit in my geval was), maar dit is ook gewortel in ‘n 

algemene sonde wat heersend in ons feministiese  “ek eerste” samelewing 

is! 

Selfsugtige Ambisie  

Is daar regtig enige iemand wat nie ‘n huis wil hê wat skoon is en vlot 

verloop nie? Nietemin, is meeste huise wat ons sien nie so geseënd nie. 

Soos wat ek in die toewyding gesê het, of te wel jou huis skoon en netjies 

is, wel-organiseer en vlot varend, kalm en rustig, gelukkig en vreugdevol, 

sal heeltemal van jou afhang.   

Sommige van julle het ‘n lewe gekies wat te besig is met buite aktiwiteite. 

Jou huis weerkaats die dolle gejaag met gaos en wanorde! Die wortel 

oorsaak vir baie van ons kan gevind word in Jakobus 3:16 wanneer dit sê, 

want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande 

gemene dade.” 
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Wanneer “my eie agenda” eerste en belangriker in my lewe bo God se 

plan is, wat my die verantwoordelikheid gee om my huis skoon en 

doeltreffend te laat hardloop, dan is dit selfsugtige ambisie. Enige tyd wat 

dit in my lewe inkruip (gewoonlik voort gebring deur selfsugtigheid en 

selfbejammering), dan is my huis en my lewe in wanorde en gemene dade 

heers.  

Meeste vrouens wie buite die huis werk het nie ‘n welbesteede huis nie, in 

plaas daarvan is dit gewoonlik vieslik! Maar verbasend, selfs bly-by-die-

huis moeders kan n huis hê wat dieselfde lyk: onnet, vuil, en 

onorganiseerd.   

Dit kan ook die onbelyde sonde van jaloesie of naywer wees wat jou huis 

en jou lewe in konstante wanorde hou. Weer, sê die vers, “want waar daar 

naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.” 

(Jakobus 3:16). 

Wanneer ons iemand sien wat het wat ons dink ons behoort te hê, in plaas 

van wat God ons wil gee. Veroorsaak dit dat ons betrokke raak by 

aktiwiteite wat ons en ons kinders se lewens, en ons familie se lewe net te 

besig hou om by te bly! 

Probeer jy om by te bly met jou vriende of om jou familie te beïndruk, 

eerder as om te probeer om eenvoudig in die Here te rus?  As jy ‘n mens-

behaer is, en probeer om die goedkeuring of lof van ander te kry, sal jy 

uitgemergel wees. Weet wie jy is in Jesus. Ken Sy onvoorwaardelike 

liefde. Jy hoef nie EEN ding vandag te doen om Sy liefde te win nie—die 

Here en Sy liefde is daar vir jou onvoorwaardelik! 

God is NIE ‘n God van wanorde nie. Ons weet dat God nie ‘n God van 

wanorde is nie; daarom, wil Hy nie hê ons moet in verwarring of wanorde 

lewe nie. Eerste Korintiërs 14:33 sê, “God is tog NIE ‘n God van 

wanorde nie, maar van orde en vrede . . .” 

Die mees belangrike ding wat jy kan doen is om gelukkig en voldaan te 

wees “tuisteskepper” (of jy ook buite die huis werk, en of jy geseën is om 

by-die-huis-te-bly) is om die vrede te vind WETENDE dat die Here 

gelukkig, genoeë, en lief vir jou is, maak nie saak wat jy vandag doen of 
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nie doen nie. Vind daardie vrede en rus in Sy liefde vir jou. Sodra jy Sy 

liefde en vrede voel, dan sal alles in plek begin val.  

Jy sal vind dat jou lewe begin verander. Sommige dinge sal weggaan, en 

vervang word met ander dinge. Alles sal begin om in die geskikte orde te 

kom, en saam met dit, sal VREDE agter bly. Jou vreugde sal oorvloei na 

jou familie toe. Jou voldanigheid sal elke gebied van jou lewe en elkeen 

van jou verhoudings versterk.  

Soos wat ek hierdie eerste hoofstuk afsluit, bid ek dat voor jy nog lees, jy 

hierdie fundamentele hoofstuk sal lees en herlees. Soos wat jy dit doen . . .  

Skryf Jou Gedagtes Neer 

Aan die einde van baie van die hoofstukke is daar blanko papier. Ek het 

hierdie gebied uitgekies vir jou “notas.” Terwyl jy die volgende bladsye 

lees, skryf die gedagtes of planne neer wat God vir jou gee soos wat Hy 

hulle tot jou gedagtes bring. 

Ook, kan jy vetkryt of gekleurde potlode gebruik (Nie een sal deur die 

bladsy syfer nie) soos wat jy lees dinge uit te lig en wat jou gees 

aanwakker of wat ‘n antwoord op jou gebede mag wees. Voel vry om in 

die kantlyn te skryf, en maak notas aan jouself. Die belangrikste, geniet! 

Skryf jou gedagtes neer uit hierdie hoofstuk. Waaroor het die Here met jou 

gepraat oor jou lewe? Het Hy jou sagkens probeer aanmoedig om van 

sommige dinge te laat gaan, of om jouself aan Hom oor te gee? Skryf die 

gedagtes uit jou hart neer.  

 



 

 

Voorgestelde Leesstof 
 

 

Clutter’s Last Stand deur Don Aslett. Al hierdie man se boeke is 

wonderlik, maar hierdie een is ‘n moet lees. Ek het aanhoudend om hierdie 

boek gespring vir die vinnige wenke oor organisering, maar daar was niks 

nie. Ek het finaal ontspan en die boek van die begin tot die einde gelees. 

Dit was genotvol en snaaks, maar meer belangrik, dit het die manier hoe 

ek na dinge gekyk wat ek besit het verander. Die onverwagte newe effek 

was dat dit my koop gewoontes (ek het opgehou koop wat ek nie nodig 

gehad het nie) verander het. Kyk om te sien of hierdie boek in jou 

plaaslike biblioteek is. Meeste boekwinkels verkoop dit, of hulle kan dit 

sekerlik vir jou bestel. 

Side-Tracked Home Executive deur Pam Young. Nadat ek gedink het dat 

ek die enigste een was wat 3x5 kaarte gebruik om my daaglikse take te 

organiseer, het iemand gesê, “O, jy moes  Side-Tracked Home Executive 

gelees het.” Dit was hulle boek (dit is deur twee susters geskryf) wat my 

die idee gegee het om my kaarte te kleur koördineer, en my gewys het hoe 

om maandelikse werkies in my sisteem in te werk. Dit was baie snaaks en 

die moeite werd om te leesk monthly chores into my system. It is very 

funny and well worth reading. 

 



 

 

Oor die Skrywer 
 

 

Erin Thiele is geseën om die moeder van vier seuns, Dallas, Axel, Easton, 

en Cooper, en drie meisies, Tyler, Tara, and Macy te wees. Haar reis om 

die Wyse Vrou vir haar dogters te word het begin toe Tyler net twee jaar 

oud was. In 1989, het Erin se man haar verlaat en geskei. RMI was gestig 

toe Erin elke denominasie in haar area gesoek het en nie in staat was om 

die hulp of hoop was sy nodig gehad het te  vind nie.  

Hierdie boek en die werkboek ‘n Wyse Vrou was oorspronklik een groot 

boek wat sy geskryf het soos wat die Here haar gelei het om voor te berei 

vir haar man se wederkoms. Later, was die herstel deel van haar boek uit 

‘n Wyse Vrou gehaal om die vele vrouens wat die Here na Erin toe gestuur 

het en in krisis was te help. 

Erin het baie boeke geskryf met haar kenmerkende styl om die Skrif te 

gebruik om aan die gebroke harte en spirituele gevangenis te minister. “Hy 

het hulle met ‘n enkele woord gesond gemaak, hulle aan die dood laat 

ontkom” (Ps. 107:20).   

Ons het baie hulpbronne vir vrouens om jou te help maak nie saak in 

watter krisis jy is nie. Om al haar boeke te vind besoek: 

EncouragingBookstore.com, of in gedrukte vorm deur Amazon.com. 

As God in jou lewe en huwelik beweeg, kom na ons webwerf toe en word 

‘n lid: RestoreMinistries.net or RMIEW.com.  

 



 

 

Kyk wat is Ook Beskikbaar 

in EncouragingBookstore.com & Amazon.com 

 

 

Skandeer die kode hieronder na die beskikbare boeke vir ons Oorvloedige 

Lewe, Herstelde, en Deur die Woord van Hul Getuienis reeks. 

 

 

 
 

 

Besoek asseblief ons Webwerwe waar jy ook hierdie boeke as GRATIS 

Kursusse vir mans en vroue sal vind. 

 

 

Wil jy meer weet oor hoe jy 'n Oorvloedige Lewe kan 

leef? 

 

 

 
 

  



 

 

Herstel Ministries Internasionaal 
POB 830 Ozark, MO 65721 USA 

 

Vir meer hulp 

Besoek asseblief een van ons Webwerwe: 
 

 

UiteindelikHoop.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

Aidemaritale.com (Frans) 

AjudaMatrimonial.com (Portugees)  

AyudaMatrimonial.com (Spaans) 

Pag-asa.org (Filippynse Tagalog) 

ZachranaManzelstva.com (Slowaaks) 

AmoreSenzaFine.com (Italiaans) 

EvliliginiKurtar.com (Turks) 

EternalLove-jp.com (Japannese) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (Nederlands) 

Wiecznamilosc.com (Pools) 

EncouragingMen.org 
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