
	  

	  

 
GEESTELIKE INTIMITEIT 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Keys4marriage webwerf: 
• Volledige Kursusse oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings wat jy per epos 

ontvang en self deurwerk. 
• Geselsriglyne oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Videos oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Verskillende Evaluasies as jy spesifieke areas van jou huwelik/verhouding wil evalueer, 
• PDF boeke oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings en 
• MP3 praatjies oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings. 
 
 
 
Meeste mense is vertroud 
met die ‘liefdesdriehoek’ wat 
in elke huwelik behoort te 
wees.  In hierdie driehoek is 
God die bopunt van die 
driehoek terwyl die man en 
vrou onderskeidelik die 
onderste twee punte van die 
driehoek is.  Hoe nader man 
en vrou na God beweeg 
(geestelike groei), hoe 
nader beweeg hulle na 
mekaar (geestelike 
intimiteit tussen man en vrou).  Ons noem hierdie die liefdesdriehoek wat 
elke huwelik behoort te omring.  Huweliksmaats wat seker maak dat hulle 
verhouding binne so ’n driehoek funksioneer sal vind dat hulle verhouding 
makliker werk.  Huwelike binne ’n liefdesdriehoek is veilig en kan makliker in 
alle opsigte bevredigend wees. 
 
Die eerste stap is om aan God sy regmatige plek bo-aan die driehoek te gee.  
Paartjies wat dit doen sal gereeld in hul gebed vir die Here vra om die ereplek 
in hul verhouding in te neem.  Hierdie paartjies sal ook seker maak dat hulle 
deurentyd geestelik groei en in hulle verhouding met God nader aan Hom 
beweeg.  Laasgenoemde versterk die twee skuinssye van die driehoek.  Om 
dit reg te kry moet mens vertroud wees met die tien verskillende maniere om 
geestelik te groei sodat mens kan weet watter een op enige gewege tyd op 



	  

	  

jou van toepassing is. 
 
Die tweede stap is om die onderste sy van die driehoek te versterk.  Paartjies 
doen dit deur gereeld aandag te gee aan hulle geestelike intimiteit.  
Geestelike intimiteit (geestelike konneksie) is die mate waartoe hulle mekaar 
se geestelike groei ervarings ontdek, respekteer, waardeer en koester.  Daar 
is net twee maniere hoe hulle dit kan regkry.  Een daarvan is om gereeld te 
gesels oor hulle onderskeie geestelike groei ervarings.  Paartjies wat dit reg 
doen sal vind dat hulle konneksie met mekaar op geestelike vlak sterker en 
sterker word. 
 
Een manier om te begin om geestelike intimiteit te verbeter is deur ons 
Geestelike Intimiteit Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter Verhoudings 
webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help onderskei tussen geestelike groei en geestelike 
intimiteit met jou maat.  Dit sal jou ook help bepaal hoe belangrik geestelike 
groei en geestelike intimiteit vir jou is, en hoe om elkeen te verbeter.  Dit gee 
ook ’n plan van aksie vir die pad vorentoe. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“GEESTELIKE INTIMITEIT” kursus wil ons jou nooi om te registreer vir ons 
e-kursusse sodat jy die volledige kursus (en verskeie ander) per epos kan 
ontvang en op jou eie tyd deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit drie lesse.  In elke les bied ons perspektiewe, 
antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie.  Na die kursus sal dit vir 
jou makliker wees om geestelik te groei en geestelike intimiteit met jou maat 
te ervaar. 
LES 1:  Hoe om Geestelik te Groei:  Volgens 1Petr. 2:2 (kyk na die ou en 
nuwe vertalings) en Jak. 4:8 kan mens geestelik groei en in verhouding met 
God nader aan Hom beweeg.  In hierdie les kyk ons na die tien verskillende 
maniere hoe mens geestelik kan groei. 
LES 2:  Geestelike Intimiteit met jou Maat:  Geestelike intimiteit (geestelike 
konneksie) tussen man en vrou is die mate waartoe hulle mekaar se 
geestelike groei ervarings ontdek, respekteer, waardeer en koester.  In hierdie 
les behandel ons die twee verskillende maniere hoe ’n paartjie dit kan regkry. 
LES 3:  Die Rol van Innerlike Beloftes:  Meeste mense besef dit nie, maar 
innerlike beloftes is baie algemeen en kan ʼn mens se verhouding met die 
Here en met mekaar stelselmatig verongeluk.  In hierdie les kyk ons na 
presies wat innerlike beloftes is, die maniere hoe dit ontstaan en hoe dit 
hanteer moet word sodat dit nie ’n mens se verhouding met die Here en met 



	  

	  

mekaar verongeluk nie.   
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
 
	  


