
Maandag 

Huweliks- en verhoudingspreek 02 Rom. 14: 1 – 12, 17; Rom.1: 18 – 32. Teks Rom. 

14: 8 “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” Tema: "Ons 

behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee." Die 

geloofsonderskeid in die huwelik tussen ŉ man en vrou tussen sake wat die liefde 

dien en sake wat vir die liefde totaal onbelangrik is, verval wanneer hulle nie meer 

saam aan God behoort en vir God leef en sterf nie, maar aan hulle self en mekaar 

behoort en vir mekaar leef. Paulus wys die kern van ŉ verhouding waarin tussen 

liefde en onbelangrike sake onderskei word uit as: “As ons lewe, leef ons tot eer van 

die Here; en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons 

sterwe, ons behoort aan die Here.” 14:8. Waar man en vrou in die geloof lewe dat 

hulle aan God behoort, leef hulle met die geloofsoortuiging dat God hulle as man en 

vrou aan mekaar gegee en verbind het. Waar hulle in díe "geloof" leef, hulle behoort 

aan hulle self, en aan mekaar omdat hulle getroud is, is dit uit die oortuiging dat hulle 

mekaar “gevat” het. Daar is ŉ wesenlike verskil tussen die volgende opvatting oor 

jou man of vrou: “Jy is myne” teenoor “jy is my man” of “jy is my vrou.” Wanneer ŉ 

man jou omhels en in hierdie omhelsing verklaar hy in jou oor: “Jy is jy net myne”, is 

dit heeltemal iets anders as die eenvoudige woorde: “My vrou” Dit werk presies 

dieselfde andersom ook. Om jou te omhels en te sê: “Jy is net myne” teenoor die 

eenvoudige woorde “my man”, is twee verskillende wêrelde! Die een maak jou 

yskoud (jy is net myne) en die ander laat jou sommer warm voel (jy is my man/vrou). 

Die een wat jou yskoud laat voel is ŉ magsverklaring en die een wat jou warm laat 

voel is ŉ liefdesbetuiging. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Dinsdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 02 Rom. 14: 1 – 12, 17; Rom.1: 18 – 32. Teks: Rom. 

14: 8 “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” Tema: "Ons 

behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee." Rom. 1: 18 – 25 

beskryf hoe mense dit bewerk om met die magsverklaring te kan leef: “God is myne!” 

in plaas van die geloofsbelydenis: “Ek behoort aan God.” 14:8 Hierdie magsgreep 

om God joune te maak, maak die verskil in huwelike tussen hierdie magsverklaring 

“Jy is myne” teenoor die liefdesbetuiging: “My man” of “My vrou.” Die enigste wyse 

waarop mense God aan hulle kan laat behoort as hulle eie god, is om wie God as 

Skepper is, innerlik te misken: “hulle het dit verwerplik beskou om aan God 

erkenning te gee” 1:28 Direkte Afrikaanse Vertaling. Hierdie miskenning van God is 

nie uit onkunde oor God as Skepper nie. Alles wat God maak en mee besig is in die 

skepping getuig van God se Almagtigheid en dat Hy waarlik Skepper is. 1:20, 21 

Alles! Van die uitgestrekte kosmos tot ŉ enkele atoom of een lewende sel! Die 

persoon wat God misken, wil Hom nie erken as Skepper nie. 1:28 Die enigste rede 

vir hierdie innerlike miskenning van God as Skepper is omdat mense “die waarheid 

van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die 

Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig.” 1: 25. Wat is die waarheid? Dit is dat God 

ons gemaak het en dat ons aan God behoort! Wat is die leuen? Dit is dat ons God 



gemaak het en dat God aan ons behoort! Mense misken God omdat hulle nie aan 

hul Skepper wil behoort nie. Hulle wil hê dat God aan hulle as hulle eie skepping sal 

behoort. Hulle wil nie in die liefdesbetuiging leef: “Ons behoort aan God nie.” Hulle 

wil met die magsverklaring leef: “God behoort aan ons.” Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 02 Rom.14:1 – 12, 17; Rom.1: 18 – 32. Teks Rom. 

14: 8: “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” Tema: "Ons 

behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee." Rom.1: 23 stel dat 

mense kan nie die Skepper maak nie. Hulle maak net afbeeldings van die Skepper. 

Die Skepper kan nie gemaak word nie. Die Skepper máák! Mense kan net afgode 

maak wie God nie is nie! Mense maak met hul eie gemoedservarings hul eie gode 

op sodat God God moet wees volgens húlle eie begeertes, gevoelens en idees. Met 

hierdie opgemaakte godservarings kan hulle God laat lyk, gebruik, aanstel en mee 

saam leef volgens hul begeertes. Hierdie verdraaide opvattings oor God is kragtig 

werksaam in die magsverklaring: God is myne én jy is myne! Dit is die 

magsverklaring wat jy in die omhelsing van ŉ man of vrou hoor: “Jy is myne, ons 

twee besit nou mekaar.” Dit is juis die diepste bedoeling van die ontkenning van God 

as Skepper: om hierdie plek van God in ŉ ander mens se lewe te kan inneem: “Jy 

behoort aan my” of “Ek behoort aan jou.” (1:25) God staan nie as Skepper 

magteloos teenoor ŉ man en vrou wat mekaar só opeis nie. Paulus noem drie dinge 

wat God met ŉ man en vrou in hierdie magsgreep wat hulle op mekaar uitoefen, 

doen:  

1. Hy gee man en vrou in hierdie magsgreep aan mekaar oor om die sondige 

begeertes van hulle harte met mekaar te bevredig in die geloof dat dit ware liefde vir 

mekaar is. (1:24)  

2. Hy gee hulle oor om hulle skandelike hartstogte met mekaar te bevredig in die 

geloof dat dit liefde vir mekaar is. (1:26)  

3. Hy gee hulle oor aan mekaar om mekaar se onbetaamlike, slegte en kwaadwillige 

gedrag of optredes teenoor mekaar, vir mekaar as geregverdigde opvattings, 

oordele en gesindhede te glo. (1: 28) Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Huweliks- en verhoudingspreek 02 Rom.14:1 – 12, 17; Rom.1: 18 – 32. Teks Rom. 

14: 8 “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” Tema:  "Ons 

behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee." Paulus wys in Rom.1 

dat mense wat mekaar as besittings opeis, soos volg teenoor mekaar optree: met 

ongeregtigheid, slegtheid, hebsug, gemeenheid, jaloesie, moord, twis, bedrog, 

kwaadwilligheid, hooghartigheid, aanmatigendheid, verwaandheid, onverstandigheid, 

onbetroubaarheid, liefdeloosheid en hardvogtigheid. Hierdie optredes van ŉ man en 

vrou met mekaar gaan nie oor kommunikasieprobleme, swak kinderjare, sielkundige 

probleme of psigiatriese siektes nie. Die enigste wyse waarop jy jou man of vrou in 



die mag gevange kan maak: “Jy is myne”, is deur die krag van ONSEDELIKHEID (in 

die sin van wetsongehoorsaamheid). Hoe kan jy hierdie MAGSGREEP op jou man 

of vrou kry: “Ek gaan jou maak soos ek jou wil hê?” Net met die krag van 

hooghartigheid en aanmatigendheid! Net so! Hoe kan man en/of vrou mekaar vaskry 

in die GREEP: “Ek gaan jou laat lyk soos ek jou wil hê?” Net met die krag om 

mekaar se persoon te vervals met bedrog, liefdeloosheid en gemeenheid! Die 

MAGSGREEP: “Ek gaan jou sit en aanstel volgens my eie begeertes!”, kan jy net 

met die krag van kwaadwilligheid en hardvogtigheid afdwing. Die MAG: “Ek gaan jou 

saamvat of los soos ek wil!”, kan net met die krag van onbetroubaarheid en hebsug 

afgedwing word. En die MAGSGREEP: “Ek gaan jou gebruik volgens my eie 

begeertes!”, kan jy net kry deur slegtheid en liefdeloosheid uitoefen! Onsedelikheid is 

nie swak kommuniskasie of sommer net foute weens jou verlede of siektes nie. Dit is 

onsedelikheid wat doelbewus as krag gebruik word om jou man of vrou jou besitting 

te maak. Daarom noem die Bybel hierdie onsedelikheid “verdraaide opvattings". Dit 

is die doelbewuste krag om mekaar as besitting op te eis asof dit liefde is. Preek 

beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds Petrus 

 

 Vrydag  

Huweliks- en verhoudingspreek 02 Rom.14:1 – 12, 17; Rom.1: 18 – 32. Teks: Rom. 

14: 8 “Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” Tema: "Ons 

behoort as man en vrou aan die Here en is vir mekaar gegee." Die wyse waarop ŉ 

man en vrou aan die krag van die onsedelikheid (in die sin van 

wetsongehoorsaamheid) ONTKOM om mekaar te besit, is geloof in die Here Jesus 

Christus! En Jesus is NIE die afgod "Jesus" (wie mense aanneem, in hulle harte sit, 

in hulle lewe innooi, wat hulle saamvat en hulle begeertes mee bevredig) net soos 

hulle met mekaar as mense doen nie. Ons praat hier van die Here Jesus. Paulus 

verklaar direk nadat hy aangekondig het dat ons  aan God behoort in Romeine 14: 8: 

“Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die 

dooiers en die lewendes.” 14:9 Christus het vir ons wat net aan onsself wil behoort 

en ander mense ons besittings wil maak, gesterf sodat Hý as Here ons as sy kinders 

aanneem. Dit is die magsdaad waarmee Christus ons houding breek dat ons Hom 

aanneem en ons eie maak. Hy laat Hom nie aanneem nie. Hy is die Here wat 

aanneem en ons sy eie maak! Christus as Here bring my weer in hierdie posisie by 

God: Ek behoort aan die Here. Dit verander die huwelik wesenlik. Waar man en vrou 

vir mekaar glo dat hulle saam aan die Here behoort kom daar hierdie diep 

verwondering vir mekaar: Jy behoort aan die Here, en ek sien wie Hý jou maak en 

laat wees as my vrou of my man. Jy is net nooit wie ék van jou wil maak nie. Jy is 

net altyd anders as wat ék jou wil sien, uitbeeld, gebruik en sit waar ek wil. Dit is die 

verwondering wat die magsgevoel “ons het mekaar gevat”, laat verdwyn vir die 

dankbaarheid dat God jou vir my as man of vrou gegee het, om man en vrou vir 

mekaar te wees - sonder om mekaar te wil besit. Preek beskikbaar op Google by 

ngkekrlvubu.co.za Ds. Petrus 


