
Maandag 

Gal. 5:13 – 26; 6:2 – 4,9,10,17. Teks: Galasiërs 5: 13b: “Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ŉ verkoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Tema: 

'Christus maak ons reg om te dien - nie om mooi te wees nie.' Die verskil tussen 

Christus wat ons vir sy diens regmaak en mense wat met afgodsdiens mooi gemaak 

word, kan ons met twee verskillende soorte Bobbejaanspanners verduidelik. Die een 

is ŉ baie groot, ŉ mooi helder wit geverfde een, sonder enige merkie op die verf, 

mooi blink op die kop en bek, en die tande binne sy klou is vlymskerp. Die ander een 

is baie kleiner, die verf is so afgeskraap dat jy nog net amper kan sien hy was rooi 

geverf, hy is vol kepe en duike, tande stomp afgedraai en hy is al heeltemal 

lendelam. Wanneer jy hom skud dan hoor jy sommer hy is al bietjie lendelam. Mense 

wil altyd groot soos ŉ groot, nuwe, blink en mooi spanner lyk - nie soos ŉ lendelam 

gebruikte een nie. Paulus wys dat die Here ons reggemaak het om in sy diens 

gebruik te word in Gal. 2:16. Dit is wat die woord “regverdig maak” of “vrygespreek” 

beteken. Jesus lyf ons in by Hom as mens in die hemel sodat Hy ingelyf is in óns 

sondes en dit wegvat, en ons inlyf in hoe reg en heilig Hý is. Só maak die Here ons 

reg! Deur ons reg te maak, verander die Here ook ons innerlike ingesteld teenoor 

God, mense en die wêreld. Hierdie veranderde houding binne in ons noem Paulus 

“die vrug van die Gees” in Galasiërs 5: 22 en beskryf dit dan as “liefde, vreugde, 

geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” 

Hierdie vrug van die Gees is nie ŉ manier waarop die Here ons mooi maak om mooi 

mense te wees nie. Dit is die manier waarop die Here ons regmaak om BRUIKBARE 

WERKTUIE in sy diens te wees. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

Ds. Petrus 

 

Dinsdag 

Gal. 5:13 – 26; 6:2 – 4,9,10,17. Teks: Galasiërs 5: 13b: “Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ŉ verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Tema: 

'Christus maak ons reg om te dien, nie mooi te wees nie.' Deur ons reg te maak, 

verander die Here ook ons innerlike ingesteld teenoor God, mense en die wêreld. 

Hierdie houding wat God binne in ons verander noem Paulus “die vrug van die 

Gees” in Galasiërs 5: 22. en beskryf dit dan as “liefde, vreugde, geduld, 

vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.” Hierdie 

nuwe lewensingesteldheid wat die Here in ons skep deur ons vir Hom reg te maak 

en reg te laat wees, is nie die manier waarop God ons laat mooi lyk nie. Dit is die 

ingesteldheid waarmee ons ons dienswerk doen, van ons beroepe tot en met die 

wyse waarop ons mekaar as mense help, ondersteun, aanmoedig en mekaar se 

laste te dra. (Gal. 6: 2) Om met hierdie ingesteldheid dienswerk te doen, is totaal iets 

anders as om met mooi gesindhede ons geestelike mag te vertoon. Dit is weer soos 

die verskil tussen ons twee bobbejaansleutels! Paulus wys in Gal. 6: 3 gelowiges dat 

hulle nie hulself moet verbeel hulle is iets nie, terwyl hulle niks is nie. Wat is hierdie 

'verbeel'? Dit is om met skoonheid en krag net jou mag te vertoon. Dit is wat ŉ groot, 

blink, skoon en skerp bobbejaansleutel is! Sonder enige merkie of tjippie iewers in 

die yster, ferm en nie lendelam uitgewerk nie, helder blink met skerp blink tande, lyk 



dit soos ŉ magssimbool. Maar eintlik wys dit net dat hy het regtig sy hele lewe lank 

nog nooit enige werk gedoen nie! Dit is al hoe hy so mooi kan bly lyk. Hy was nog 

altyd weggebêre en vir niks ooit uitgehaal om gebruik te word nie. Dit is wat Paulus 

bedoel met jy verbeel jou jy is iets, maar jy is niks nie. Jy verbeel jou jy is mooi met 

die vertoon van jou geestelike gesindhede, maar jy het nog nooit werklik jou 

dienswerk waarvoor jy gemaak is, gedoen nie. Preek beskikbaar op Google by 

ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

Gal. 5:13 – 26; 6:2 – 4,9,10,17. Teks Galasiërs 5: 13b: “Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ŉ verkoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Tema: 

'Christus maak ons reg om te dien, nie mooi te wees nie.' Paulus noem al hierdie 

merke en duike wat mense dra wat baie en swaar werk vir die Here gedoen het, – 

die littekens van die Here Jesus Christus. ’n Litteken is die merke wat wys in jou siel 

en op jou liggaam wys waar jy baie seergekry het omdat jy vir Here werk gedoen het 

in jou diens aan God en aan mense. Littekens is merke wat seerkry in diens van die 

Here wys. Paulus gee ŉ lys van alles wat hom seergemaak het en die littekens van 

hierdie seerkry gelos het in die dienswerk van die Here in 2 Korintiërs 11: 23 – 33:  

* Hy was al ŉ paar keer in die tronk met die klad wat dit op sy naam gelos het;  

* Hy was baie keer amper doodgemaak met al die post traumatiese stres wat so 

naby doodservaring veroorsaak; 

* Hy is vyf keer met nege-en-dertig houe geslaan, een keer met klippe gegooi wat 

merke op sy rug en lyf gemaak het waarvan party nooit regtig weggegaan het nie;  

* Hy moes sonder salaris as prediker geweld en self geld maak deur tente te maak, 

wat hom naby uitbranding gebring het;  

* Hy moes in sy werk en reise baie keer honger en dors wees;  

* Hy moes mense se seerkry, hulle ongeloof en verval in sondes saam met hulle 

deurmaak wat hom in sy eie menswees stukkend gemaak het.  

Elke litteken is ŉ merk van dienswerk vir die Here! Dit is littekens wat Paulus 

opgedoen het  

+ deurdat hy gemeentes deur sy prediking begin het, + deurdat hy gelowiges gelei 

het om in die geloof te leef, hy het  hele kerk georganiseer,  

+ deurdat hy die evangelie bly preek het ten spyte van gemeenskappe en owerhede 

se woede,  

+ hy het ouderlinge, diakens en predikante aangestel en opgelei en lidmate en 

gemeentes teen valse leraars verdedig en beskerm. Christus se diens het aan 

Paulus littekens op sy liggaam en siel gegee. Dit het hom nie ŉ mooi mens gemaak 

nie! Preek beskikbaar op google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Gal. 5:13 – 26; 6:2 – 4,9,10,17. Teks Galasiërs 5: 13b: “Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ŉ verkoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Tema: 

'Christus maak ons reg om te dien - nie om mooi te wees nie.' Christus maak dat ons 

onsself en medegelowiges sien as werktuie, dit is dienaars, van Christus in sý diens, 



nie as magsimbole nie. Dit is die verskil tussen afgodsdiens en godsdiens – die 

verskil tussen diensbare werktuie vir God en magsimbole van God se goddelikheid. 

In afgodsdiens moet mense met geestelike skoonheid en geestelike kragdadigheid 

simbole van geestelike mag wees. Hulle glo dat hulle skoonheid en krag wys dat 

hulle met die goddelikheid van God bemagtig is. Daarom moet hulle skoonheid en 

krag hul vertoonstukke van mag laat wees. Dit is hierdie geestelike vertoon van 

skoonheid en krag, om geestelike mag uit te beeld wat Paulus uitwys as mense wat 

hulle verbeel hulle is iets, maar hulle is niks nie. Want hulle ís níe hierdie goddelike 

mag wat hulle kamstig met hul geestelike skoonheid en kragdadigheid wys nie. (Gal. 

6: 3) Daarteenoor maak Christus ons reg vir sý dienswerk as Here. Daarom stel 

Paulus dat elke Christen kan trots wees op wat hy vir die Hére Jesus doen. (Gal. 6: 

4) Hierdie trotswees is nie trots op mag nie. Dit is die innerlike trots dat ek deur die 

Here reg gemaak is vir sy diens en dat die teenwoordige Here my in sy diens elke 

dag gebruik. Christene wys nie skoonheid en krag om hul mag ten toon te stel nie. 

Christene wys die littekens wat hulle opgedoen het, in hulle dienswerk aan God. Ons 

littekens is nie magsimbole nie, dit is getuienis van dienswerk wat gedoen is. 

Christus maak ons dus reg vir dienswerk, nie mooi vir geestelike 

magsdemonstrasies nie. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Vrydag 

Gal. 5:13 – 26; 6:2 – 4,9,10,17. Teks: Galasiërs 5: 13b: “Moet net nie julle vryheid 

misbruik as ŉ verkoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde." Tema: 

'Christus maak ons reg om te dien - nie om mooi te wees nie.' Die verskil 

tussen mooilyk geestelikheid en diensbare godsdiens is wat Paulus in Galasiërs 

uitwys as die verskil tussen die praktyke van die sondige natuur en die vrugte van 

die Gees. Wanneer ŉ mens na ŉ mooi, blink en skerp bobbejaanspanner en na ŉ 

klein getjipte verfaf een kyk, watter een is die losbandige een? Dit is die grote, want 

al sy mooiheid wys hy was nooit gebind aan sy dienswerk nie, maar die kleintjie met 

al sy merke wys hy was altyd vasgebind aan sy dienswerk. Watter een is die onrein 

een? Dit is die groot en helder wit een! Want hy was nie toegewy aan sy diens nie, 

en dit is wat rein wees beteken. Die kleintjie met al sy veraf is rein want sy littekens 

wys hy was toegewy aan sy dienswerk gewees. Watter een gaan besig wees met 

vyandskap, twis, jaloesie, selfsug, tweespalt, skeuring en afguns? Dit is die mooi 

groot helder wit een, want hy is besig met ŉ lewe van vertoon waarin hy hom verbeel 

hy is iets terwyl hy niks is nie. Alle mense wat glo hulle vertoon God se krag, mag, 

lewe, drome, raadsplan en visies is besig met geestelike vertoon. Die klein verfaf 

een se littekens wys hy is geduldig, vriendelik, sagmoedig, getrou en selfbeheersd 

besig gewees met sy dienswerk. As jy nou regtig wil sien hoe woedend en mislik 

mooi geestelike mense kan wees, moet jy net van hulle dienswerk verwag waardeur 

hulle littekens kan kry. Werklike dienswerk bring hulle sondige natuur gou-gou na 

vore. Die Here maak sy gelowige kinders reg en gebruik ons in sy diens vir moeilike 

take wat ons baie littekens gee. Ons as gelowiges is trots op ons dienswerk - al wys 



dit baie littekens op ons liggaam en siel. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 


