
Maandag 

Huweliks- en verhoudingspreek 01 Rom. 14: 1 – 23 (1983); Rom.15: 1 – 6 Direkte 

Afrikaanse Vertaling (DAV) Teks Romeine 14: 17: "Die koninkryk van God is nie ŉ 

saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid, vrede en blydskap wat die 

Heilige Gees ons gee." Tema: "Christus se liefde gee ons die geloofsonderskeiding 

tussen wat liefde is en waarvan ons hou." In Rom. 14: 1 tot 15:7 spreek Paulus ŉ 

dreigende verskeurheid binne die gemeente in Rome aan. Die taal- en kultuurverskil 

tussen die Grieks-Romeinse Christene en die Joodse Christene in een gemeente 

was die aanleiding tot hierdie dreigende skeuring. Die rede vir die gestryery, 

bakleiery en verskeurdheid binne die gemeente was egter omdat hulle nie meer ŉ 

VERSKIL kon aanvoel of raaksien tussen liefde en om net van iets te hou nie. 

Paulus wys vir hulle daarom op die geloofsonderskeiding van liefde teenoor 

“opvattings” (iets waarvan jy hou - 14:1) In hoofstuk 15 verse 1 en 3 (DAV) word 

gewys op die verskil tussen dinge waarmee jy jouself “behaag” en om te dink aan 

wat vir jou naaste goed is en in die geloof kan opbou. Om jouself te behaag beteken 

om besig te wees met dit waarvan jy hou en wat vir jou lekker is. Daarom word die 

redes wat jy aanvoer oor dit wat waarvan jy hou in 14:1 genoem “opvattings” (1983) 

of ook “gevoelens” (1953) Menings en gevoelens gaan gewoonlik oor van wie jy hou 

en waarvan jy jou. Paulus stel liefde as die TEENDEEL van hierdie menings, 

opvattings en gevoelens in 14: 15. Liefde is heeltemal iets anders as menings, 

opvattings en gevoelens oor waarvan jy hou. Liefde gaan oor geregtigheid en vrede 

en blydskap in die Heilige Gees. 14:17. Dit is die geloofsonderskeiding in gelowiges 

tussen wat liefde is en wat dit is waarvan ŉ mens hou, wat die verskil maak tussen 

verskeurdheid of eengesindheid (15: 5) in die geloofsgemeenskap en daarom óók in 

ŉ huwelik of verhouding. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus. 

 

Dinsdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 01 Rom. 14: 1 – 23 (1983); Rom. 15: 1 – 6 Direkte 

Afrikaanse Vertaling (DAV) Teks 14: 17; Die redes wat jy het hoekom jy hou van wat 

jy eet of drink (Rom. 14: 17), (soos lekkers en koeldrank), word in Rom. 14:1 

menings, opvattings of gevoelens genoem. Die rede hoekom jy iemand lief het, is 

omdat jy aan so persoon BEHOORT. Jy behoort aan jou pa en ma as kind en 

daarom het jy hulle lief. ŉ Mens behoort nie aan koeldrank en lekkers nie en daarom 

is dit nét iets waarvan jy hou - nie liefhet nie. Kyk hoe stel Paulus dit in 14: 7 en 8: 

“Of ons dan lewe of sterwe, ons BEHOORT aan die Here” en daarom leef ŉ Christen 

nie vir homself of sterf hy nie vir homself nie. Hy leef en sterf vir die Here aan wie hy 

behoort. Ons leef in liefde saam met die Here en ons sterf in liefde om saam met die 

Here te wees na ons dood – want ons behoort aan die Here! Dit is omdat ons aan 

die Here as sy kinders behoort dat Hy ons laat deel in wat regtig vir en in die liefde 

belangrik is: die GAWE om in ons liefde vir die Here reg en volkome te wees, die 

VREDE dat ons diensbaar aan die Here kan leef en die BLYDSKAP dat ons die 

Here volgens sy wet mag LIEFHÊ (14:27). Omdat ons so aan Hom behoort, mag en 

kan ons die Here liefhê. Omdat ons aan die Here behoort, sorg Hy dat ons goed 



doen! Dit is hoe Paulus dit stel in 14: 4: “Sy eie werkgewer sal oordeel of goed doen 

of nie. Maar hy sal goed doen; daarvoor sal die Here SORG. "Die Here sorg dat ons 

goed doen" deur ons weer in ons liefde aan sy wet te verbind. Die goeie wat ons 

doen waarvoor die Here sorg dat ons dit doen, is altyd die goeie van die wet van 

God. Deur ons aan Hom te laat behoort en ons vir Hom lief te maak, laat die Here 

ons in ons hart en gedagtes ONDERSKEI tussen liefde en dit waarvan ons hou en 

die lewe mee geniet. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za  Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 01 Rom. 14: 1 – 23 (1983); Rom.15: 1 – 6 Direkte 

Afrikaanse Vertaling (DAV) Teks 14: 17: Tema: "Christus se liefde gee ons die 

geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou." Liefde maak "lekker" 

en “hou van” onbelangrik! Paulus stel dit só: “Vir die een is een dag belangriker as 

ander dae; vir ŉ ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed 

oortuig wees van sy eie opvatting.” 14:5. In vandag se tyd beteken dit dat díe 

persoon wat dink Sondag is 'n belangriker dag as ander weeksdae reg is, én die 

persoon wat dink alle weeksdae is ewe belangrik  ook net so reg is! Al twee is ewe 

reg, al verskil hulle opvattings en gevoelens daaroor! Want dit gaan nie oor op watter 

DAE jy die Here liefhet het nie, maar DAT jy hom liefhet. Dit is wat liefde doen! Dit 

maak net die liefde belangrik en dinge waarvan mense hou, heeltemal onbelangrik! 

Daarom mag elkeen hou waarvan hy wil en mag iets vir een persoon lekker wees 

wat vir iemand anders glad nie lekker is nie. Die koninkryksake wat vir die liefde 

BELANGRIK is, is die Here se liefde vir ons in sy geboorte, lyding, kruisiging, sterwe 

en opstanding, die evangelie, en ons liefde vir Hom volgens die BELANGRIKE sake 

van sy wet. ONBELANGRIKE sake is “eet-en-drink” sake en sluit alles in soos 

kossoorte, dranksoorte, kleredragsoorte, alles waarmee ons ons self versier en mee 

mooimaak soos grimering en parfuum, alle soorte musiek, danse, kuns, ontspanning 

en vermaak (14:17). Wie in God se liefde leef, kan nooit vir hierdie dinge lief wees 

nie. Hulle kan nét daarvan hou. En elkeen se gevoel en mening oor hoe hy of sy 

hierdie dinge gebruik om die lewe mee te geniet, is totaal onbelangrik vir die liefde 

en die sake wat vir die LIEFDE belangrik is. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 01 Rom. 14: 1 – 23 (1983); Rom.15: 1 – 6 Direkte 

Afrikaanse Vertaling (DAV) Teks 14: 17: Tema: "Christus se liefde gee ons die 

geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou." Die 

geloofsonderskeiding tussen sake wat vir die liefde belangrik is en sake wat vir die 

liefde heeltemal onbelangrik is, bring ook ŉ nuwe onderskeid tussen wie sterk en wie 

swak in verhoudings is. Die gelowige wat menings en gevoelens as onbelangrik 

beskou ter wille van die liefde vir mekaar, is die sterk een. Sterk wees beteken om in 

liefde te leef en liefde voorop te stel teenoor onbelangrike sake. Swakwees is 

wanneer menings en gevoelens oor sake waarvan ŉ mens hou, met krag gestel en 

afgedwing word op mekaar. Die krag wat mense vir hierdie afdwing van menings en 



gevoelens gebruik, is om mekaar óf te minag óf te veroordeel (14: 3,10.) Die krag 

van liefde is om mekaar te aanvaar omdat ons aan God en mekaar BEHOORT en 

diensbaar is volgens die wet van God. 15:7 en 14:17. Hierdie geloofsonderskeiding 

is deurslaggewend ook vir die huwelik. Standpunte wat gestel word tussen man en 

vrou in die huwelik – gaan gewoonlik oor menings en gevoelens. Baie keer is dit die 

man wat sy mening as feite stel en die vrou wat haar gevoelens as die werklikheid 

stel. Die verskil in hierdie “opvattings” word baie keer ŉ magstryd om te wys wie is 

die sterkste – dra die man volgens sy logiese menings en verduidelikings die meeste 

krag of die vrou se gevoelens as die werklikheid die meeste krag? Binne die liefde in 

Christus verval die magstryd, want teenstrydige menings en gevoelens oor sake 

waarvan ons hou, is ALMAL reg ter wille daarvan om mekaar in liefde te aanvaar en 

aan mekaar diensbaar te wees. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

Ds. Petrus. 

 

 Vrydag 

Huweliks- en verhoudingspreek 01 Rom. 14: 1 – 23 (1983); Rom.15: 1 – 6 Direkte 

Afrikaanse Vertaling (DAV) Teks 14: 17: Tema: "Christus se liefde gee ons die 

geloofsonderskeiding tussen wat liefde is en waarvan ons hou." Sterk wees in die 

geloof beteken om liefde te kan ONDERSKEI van dit waarvan ons hou, en ons toe te 

wy aan liefde, terwyl ons inskiklik is oor alles waarvan ons hou. Hierdie 

geloofsonderskeiding skep tussen man en vrou hierdie volgende lewenshouding: 

Liefde gaan oor aan wie ek behoort en nie oor waarvan ek hou nie; Liefde maak dit 

waarvan ons hou onbelangrik vir mekaar ter wille van die liefde; Liefde verbind ons 

aan wat vir die liefde belangrik is, die wet en liefde van God, nie waarvan ons hou 

nie; Liefde maak gevoelens en opvattings waarmee ons standpunte inneem oor 

dinge waarmee ons die lewe saam met God geniet en versier (waarvan ons hou) 

heeltemal relatief, onbelangrik ten opsigte van reg en verkeerd (ons behoort aan 

mekaar). Waar hierdie geloofsonderskeiding verdwyn, kom ŉ ANDER 

lewenshouding tot stand: standpunte word teenoor mekaar gestel oor dinge waarvan 

ons hou, en nie oor die wesenlike sake waaroor liefde gaan nie; sterk menings en 

gevoelens word as belangrik gestel, terwyl dit eintlik volgens die liefde onbelangrike 

menings en gevoelens moet wees; só wil hulle van mekaar hou en nie aan mekaar 

behoort nie. Dan soek egpare die vryheid en spasie om nie aan mekaar te behoort 

nie maar die lewe met mekaar te deel om te geniet. In die verlies van hierdie 

geloofsonderskeiding gaan meeste van die gestryery en bakleiery in huwelike NIE 

oor belangrike sake soos gesag en diens, lewe en gemeenskap, getrouheid en 

betroubaarheid, arbeidsaamheid en verdienste, doel en sinvolheid van die lewe nie, 

MAAR OOR hoe huise lyk, oor karre, motorfietse, kos, drank, klere, televisie-kyk, 

vakansies en vermaak. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 


