
Maandag 

Matteus 28:16-20; Joh. 20: 19-23; Lukas 24: 44-49; Handelinge 2:22-36. Teks Luk. 

24:49 Tema: "Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag 

om saam met Hom as God te leef." Lukas 24 en Handelinge 1 en 12 wys op twee 

verskillende soorte krag wat Christus gee – kerkkrag en lewenskrag. Dit is twee 

verskillende soorte kragte. Kerkkrag is die krag waarmee die Here SELF sy kerk 

aandryf en lewenskrag is die krag wat die Here aan ONS as sy lidmate gee om met 

Hom as God te leef. Dit is soos die verskil tussen ŉ passasiersboot se krag en die 

passasiers op die boot se krag. Die krag van ŉ passasiersboot om op die see te vaar 

is  

1. sy enjin met sy skroef wat hom aandryf deur die water,  

2. sy kompas wat hom sy plek en rigting wys en  

3. sy roer waarmee hy van die verkeerde na die regte rigting draai.  

Hierdie is BOOTKRAG, die krag waarmee die boot toegerus word. Sonder hierdie 

kragte is dit nie ŉ boot nie, maar net ŉ leë dop. Die krag vir die PASSASIERS is die 

nuwe lewe wat hulle ontvang op hierdie boot. Hulle krag is die nuwe lewensreis 

waarmee hulle begin. Die toerusting vir hierdie nuwe lewe en lewensreis, is net hulle 

kaartjie om op die boot te mag wees. Hierdie kaartjie is hul krag wat hul die plek en 

reis gee. Twee verskillende kragte: die boot se krag is sy enjin en skroef, sy kompas 

en sy roer. Die passasiers op die boot se krag is hul kaartjie om op die boot te mag 

wees en saam te reis. Die bootkrag wys vir ons wat is die kerkkrag van die kerk van 

die Here:  

1. die prediking van die evangelie,  

2. die doop en nagmaal en 3. die tug.  

Die toerusting (die passasierskaartjie) van die lidmate van die Here in sy kerk, is hul 

insluiting in die lyding en opstanding van Christus. Dít gee hulle hul plek (op die 

boot) vir die lewensreis met die Here se kerk. Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Dinsdag 

Matteus 28:16-20; Joh. 20: 19-23; Lukas 24: 44-49; Handelinge 2:22-36. Teks Luk. 

24:49 Tema: "Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag 

om saam met Hom as God te leef." Christus verklaar dat sy dissipels sy getuies sal 

wees, maar dat hulle op die toerustingskrag van bo moet wag. Hulle moes net wag 

dat die Here sy kerk (sy boot,) toerus en loods, voordat hulle hul werk as getuies vir 

Christus kon begin. Uit Petrus se optrede na die Here sy kerk geloods het, sien ons 

duidelik waarvóór hulle vir die Here moes wag. Die Here moes sy kerk eers toerus 

met  

1. die enjin en skroef: die prediking van die lyding en opstanding van Christus (Hand. 

2: 22-36),  

2. met die kompas: doop en nagmaal, wat wys waar is jy binne Christus se koninkryk 

(Hand. 2:38 en 42)  

en 3. die roer: die tug wat jou na die lewe in Christus draai (Hand. 38 en 40) Eers toe 

Christus sy kerk met die Gees toerus was daar prediking van die lyding en 



opstanding van Christus (enjin en skroef), is die doop en nagmaal as tekens dat jy in 

Christus is gegee (kompas) en is die oproep tot die geloof en lewe in Jesus Christus 

(die tug) gegee. Christus het sy kerk met hierdie 3 aandrywingsmiddels toegerus en 

daarmee stuur Hy sy kerk tot vandag toe self. Die Here se kerk kan nooit weer 

toegerus of geloods word nie. Daarom kan daar nooit weer ŉ wag-opdrag vir sy 

dissipels wees nie. Waarvoor die eerste dissipels gewag het, het vir altyd KLAAR 

gebeur – die Here het sy kerk klaar toegerus en geloods. Die geestelikheid wat 

mense vandag weer laat “wag” op God se krag aan sy kerk, met gebede, bekerings 

en oorgawes is ŉ miskenning dat die Here sy kerk op Pinksterdag toegerus en 

geloods het. Hierdie “wag-geestelikheid” met Pinkster loods en rus ander geestelike 

gemeenskappe toe - nie die kerk van die Here nie. Die Here se kerk word nooit weer 

toegerus of geloods met sogenaamde “wag-geestelikheid” nie. Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za  Ds Petrus. 

 

 Woensdag 

Matteus 28:16-20; Joh. 20: 19-23; Lukas 24: 44-49; Handelinge 2:22-36. Teks Luk. 

24:49 Tema: "Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag 

om saam met Hom as God te leef." Die krag wat Jesus Christus aan lidmate van sy 

liggaam gee, is die krag van ŉ nuwe lewe saam met Hom as God. Die gawe van die 

Gees aan lidmate in Matteus 28: 20 is die toesegging dat Christus as God met sy 

lidmate is, al die dae tot die voleinding. Hierdie toesegging is die vervulling van die 

Abrahamsbelofte in Eseg. 36: 24 -. Met hierdie toesegging ontvang hulle die krag om 

Christus as God te aanbid. (Mat. 28: 17) In Lukas is dit die toesegging van vrede met 

die gawe om Jesus as die Here wat vir hul sonde moes ly en uit die dood uit 

opgestaan het, te kan ken en vertrou. (Luk. 24: 36 en 45 -47) In Joh.20: 19 is dit die 

toesegging van vrede en die gawe van aanbidding van Christus as Here en God (20: 

28) Om ingesluit te wees in wie Jesus as Christus is en wat Hy as Christus vir jou 

doen, is die kaartjie om saam met Hom as God in sy kerk te leef. Geloof in wie 

Christus is en die aanbidding van Christus as Here en God, is die krag wat ons 

ontvang om met Christus as Here saam te leef, om ŉ passasier op die Here se 

passasierskip te wees, sy kerk. Geloof en aanbidding is altyd nét die lewe saam met 

Christus in sy kerk. Die Here dryf nie sy kerk aan met geloof in sy genadetoesegging 

en aanbidding nie. Hy dryf sy kerk aan met  

1. die evangelieprediking,  

2. die sakramente en  

3. die tug. Pinkstergeestelikes maak die lewe met God, die enjin, kompas en roer 

van húl geestelike instellings. So belas hulle geloof en aanbidding asof dit die Here 

se aandrywingskrag vir sy kerk sou wees. Dit is nie. Dit is geestelikes se 

aandrywingskrag vir húlle geestelike instellings wat nie die Here se kerk is nie. Preek 

beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za ds. Petrus 

 

Donderdag 

Matteus 28:16-20; Joh. 20: 19-23; Lukas 24: 44-49; Handelinge 2:22-36. Teks Luk. 

24:49 Tema: "Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag 



om saam met Hom as God te leef." Die geestelikes van vandag wil elkeen ŉ 

bootbouer wees. Elkeen wil sy eie kerk, sy eie boot bou en loods, en dan glo hulle 

nog húlle bote is baie kragtiger toegerus en mense se lewens op húlle bote is baie 

beter as die lewe van Christene saam met die Here in sy kerk, Sy passasiersboot. 

Die verskil tussen die Here se kerk wat Hy toegerus en geloods het en elke nuwe 

geestelike kultus wat hulle self ŉ kerk noem, is dat hierdie genootskappe wat hulle 

oprig roeibote is. In hierdie sogenaamde kerke het elkeen ŉ eie roeispaan en is jou 

spierkrag die aandrywingskrag van die genootskap. Elke lidmaat van so ŉ 

genootskap roei die instelling vorentoe. Die roeispane waarmee hulle hul 

genootskappe vorentoe roei, is nie meer (1) die verkondiging van Christus nie, maar 

geestelikes se vertellings van al hul verskillende godservarings; Dit is nie meer (2) 

die sakramente van die doop en nagmaal nie, maar nuwe menslik opgemaakte 

seremonies soos kerse opsteek, as en olie op mekaar smeer, palmtakke rondswaai, 

seremoniële serpe en gewade, houtkruise en waterspeletjies; Dit is nie meer (3) tug 

as die oproep tot geloof in Christus nie, maar die goedpraat en slegpraat van mense. 

Die spierkrag waarmee hulle hul geestelike groepe aandryf is die gebede, 

gehoorsaamheid, bekerings en liefdes van die lede. Met hierdie spierkrag moet hulle 

die roeispane roei. Hierdie nuwe slaweskepe is die geestelikes se nuwe 

genootskappe wat vir hulle kragtiger is as die Here se kerk, waar mense nie moet 

roei en die kerk aandryf nie, maar net saam met die Here kan leef in gebed, 

gehoorsaamheid en liefde wat niks aandryf nie. Die Here se kerk het sy eie 

aandrywingsmiddels. Dit is nie mense se lewe en aanbidding nie. Preek beskikbaar 

op Google by ngkerklevubu.co.za  Ds Petrus. 

 

Vrydag 

Matteus 28:16-20; Joh. 20: 19-23; Lukas 24: 44-49; Handelinge 2:22-36. Teks Luk. 

24:49 Tema: "Christus gee aan sy kerk aandrywingskrag en aan sy lidmate die krag 

om saam met Hom as God te leef." Geestelike pastore, priesters en predikante is 

altyd besig om gelowiges te probeer oortuig om hulle plek in die kerk van die Here 

(sy passasiersboot) prys te gee vir ŉ lewe op hulle geestelike slaweskepe. Jy moet 

jou lewe met God opgee vir ŉ lewe waar jy húlle geestelike genootskappe met jóú 

aanbidding en lewe moet aandryf. Dit doen hulle deur die kerk van die Here en die 

lewe met God in sy kerk sleg te sê. Die Here se kerk noem hulle ŉ domineeskerk of 

sommer met kwasi-wetenskaplikheid “die herder-kudde model”, waar niemand iets 

vir die Here kan doen nie, behalwe die dominee. Só skep hulle die waanbeeld asof 

die dominee met sy geestelikheid die krag van die Here se kerk is. In hulle 

genootskappe is dit dan nie net die dominee wat roei nie, almal het die sogenaamde 

eer om die genootskap met geestelikheid aan te dryf. Almal se krag is tog beter as 

een se krag! Met hierdie waanbeeld maak hulle die aandrywingsmiddels van die 

Here se kerk, die prediking van die evangelie, die sakramente en tug, verdag asof dit 

die dominee se krag sou wees. Net so maak geestelikes die lewe met God van 

gelowiges in sy kerk verdag. Gelowiges se lewe met God sou ŉ kragtelose lewe 

sonder God se Gees wees omdat hulle nie God se kerk en koninkryk uitbou met 

hulle liefde vir en gehoorsaamheid aan God nie. Mense op die geestelikes se 



geestelike slaweskepe se gespierde gebede en lofprysings wys nou kamstig hoe 

swak Christen is jy as jy net met God in sy liefde saamleef in sy kerk (sy 

passasiersboot). Wat hulle nie sê nie, is dat op hulle slaweskepe (hulle 

genootskappe), is almal gespierde geestelike werkers, sonder ŉ lewe met God in sy 

liefde as sy kinders. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 


