
Maandag 

1 Joh. 1: 1 – 2:6; 2: 15- 16; 5:21. Teks: 1 Johannes 1: 5: “God is lig, en daar is geen 

duisternis in Hom nie.” Tema: 'Christus vergeef ons sondes. Hy maak dit níe ons 

liefdes nie.' Jesus Christus het nie gekom om sondes goeie deugdes en ŉ goeie 

lewenswyse te maak nie, maar om sondes te vergewe. Dit is die saak wat die 

apostel Johannes in hierdie brief deurlopend aanspreek. ŉ Goeie preek begin met ŉ 

kort samevatting van die inhoud van die preek wat aan die einde van die preek met 

ŉ laaste sin die preek volledig opsom. Kyk wat is Johannes se laaste sin in hierdie 

brief: “Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af.” Hierdie opsomming wys dat die 

hele brief gaan oor hoe Christene van afgode en afgodsdiens moet wegbly en die 

ewige lewe as die lewe in liefde met die ware God moet saamleef. Die tema van die 

brief kondig ook aan dat die hele brief gaan oor die verskil tussen die ware God en 

afgode, en die verskil tussen ŉ lewe in liefde met die ware God teenoor ŉ liefde in 

sonde met afgode. Dit is die tema van die brief wat in hoofstuk 1 vers 5 wat na die 

inleiding van verse 1 tot 4 só aangekondig word: “Dit is nou die boodskap wat ons by 

hom gehoor het en aan julle verkondig: “God is lig, en daar is geen duisternis in Hom 

nie.” Die verskil tussen lig en duisternis is in hierdie brief die verskil tussen liefde en 

haat. Dit wys in 2: 9 -11. Wie sy broer liefhet bly in die lig van die liefde van Christus 

en wie sy broer haat is omdat hy in die duisternis van die sogenaamde liefde van 

afgode leef. Wie in afgode glo, leef in die duisternis dat haat as liefde geglo en 

geleef word en wie in Jesus Christus glo leef in die lig van sy liefde met liefde. 

Afgode en afgodsdiens gaan oor die mens wat dit wat God se wet as haat openbaar, 

as liefde te wil glo en te wil ervaar. Dit is presies wat Paulus ook in Rom. 1:18 -32 

uitwys. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

 

Dinsdag 

1 Joh. 1: 1 – 2:6; 2: 15- 16; 5:21. Teks: 1 Johannes 1: 5: “God is lig, en daar is geen 

duisternis in Hom nie.” Tema: 'Christus vergeef ons sondes. Hy maak dit níe ons 

liefdes nie.' Vir ons as kinders van God klink dit baie snaaks dat mense wil glo hulle 

haat is liefde en dat hulle glo God leer hulle só. Dit is omdat ons nie meer die 

werklike mag en krag van afgodsdiens ken nie. Ons dink dat omdat mense nie meer 

afgodsbeeldjies van hout of metale maak nie, leef mense nie meer in afgodsdiens 

nie. Dit is juis teenoor afgodsdiens dat die apostel Johannes die hele evangelie in sy 

brief só opsom: “God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.” Sy bedoeling met 

hierdie opsomming kan ons met ŉ voorbeeld toelig: ouers wat hulle kinders leer 

sonde is goed en reg. Dit gebeur baie keer met sport soos bulletjierugby! Party pa’s 

hardloop langs die veld af en skree vir hulle seuntjies: “Skop hom! Slaan hom! Trap 

hom!” Só wys hierdie pa’s vir hul seuns hulle is trots op hulle haat. Haat is goeie 

rugby! Ander ouers lag weer lekker en vertel hoe dronk hul kinders was, omdat hulle 

dink dit is oulik. Só leer hulle hul kinders hulle is spoggerig wanneer hul dronk is. 

Dieselfde gebeur met ouers wat tienerkinders aanmoedig om seks te hê, om te wys 

hulle gee hul kinders vryheid en onderdruk nie hul kinders nie. Só leer hul hul 

kinders om trots te wees op hulle losbandigheid. Ouers wat nie meer die lig vir hul is 

kinders nie, maar duisternis! Ouers wat hierdie donkerte in hulle het om hul kinders 



se sondes te geniet en daarop trots te wees. Dit is wat die sin beteken: “God is lig, 

daar is geen duisternis in Hom nie.” God het nie hierdie donkerte in Hom om mense 

se sondes te geniet en trots te wees daarop nie. Dit is net mense se eie afgode wat 

hierdie donkerte in hulle het om bly en trots te wees wanneer mense sonde doen. 

Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

1 Joh. 1: 1 – 2:6; 2: 15- 16; 5:21. Teks: 1 Johannes 1: 5: “God is lig, en daar is geen 

duisternis in Hom nie.” Tema: 'Christus vergeef ons ons sondes. Hy maak dit nie ons 

liefdes nie'. Afgode is gode wat mense se sonde saam met hulle geniet, verbly in en 

trots is op hulle sondes. Zeus was die afgod van magtige wetteloosheid wat keisers 

en leiers absoluut en verhewe bo enige aanspreeklikheid gemaak het. Apollo was 

die god wat mense geïnspireer het om ander mense dood te maak en aan geweld te 

onderwerp. Venus was die godin wat jou met losbandige seksdrifte vervul het asof 

dit ware liefde is en Bacchus was die god wat trots gevoel hy wanneer jy saam met 

hom en tot sy eer gesuip is. Afgode is nie gode wat mense liefhet nie. Dit is gode wat 

mense haat en mense se haat vir mekaar soos liefde laat voel en lyk. Hoe? Deur 

gode van begeertes te wees. Afgodsdiens gaan altyd oor sondige begeertes voor te 

hou en uit te leef asof die bevrediging van sondige begeertes die vervulling van ware 

liefde is. (1 Joh. 2: 15, 16) Afgode maak al die sondige begeertes van mense dat 

hulle glo dat dit ware liefde van en vir mense. Hierdie tipe verdraaide liefde kan nie 

die liefde wees soos God dit vir ons in sy wet openbaar nie. Hierdie liefdes is presies 

net wat in die 10 de gebod openbaar word as die hart van elke sonde: om jou naaste 

se huis, vrou, kind, lewe, besittings, naam en gemeenskap te begeer as jou eie. 

Toegepas op God, beteken dit dat jy God se krag, lewe, naam, wil, voorsienigheid, 

wysheid, as jou eie te begeer. In afgodsdiens word die enige God voorgehou as ŉ 

god vol donker begeertes in Homself en sy mense: God begeer jou hart, lewe, 

beheer van jou lewe en jou liefde, en god sal jou begeertes bevredig wanneer jy sy 

donker begeertes vir hom bevredig. Hierteenoor verklaar Johannes: Daar is geen 

duisternis in God nie! Hy maak nie ons hatigheid ons liefdes nie. Preek beskikbaar 

op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

1 Joh. 1: 1 – 2:6; 2: 15- 16; 5:21. Teks: 1 Johannes 1: 5: “God is lig, en daar is geen 

duisternis in Hom nie.” Tema: 'Christus vergeef ons sondes. Hy maak dit níe ons 

liefdes nie.' God se liefde vir ons maak nie ons sondes goed nie. Sy liefde is om dit 

wat ons sleg doen, te vergewe. Christus is gestuur as versoening vir ons sondes en 

om ons van ons sondes te reinig. (1 Joh.2: 2,9; 4:10) Johannes wys dat ons sondes 

wat ons as liefdes glo, níe die wyse is waarop God ons liefhet nie. Luister na hierdie 

belangrike sin: “Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die 

liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons 

sondes.” (1 Joh. 4:10) Ons liefdes is nie werklike liefdes nie, want ons wil ons 

sondes as ons liefdes glo en uitleef. Werklike liefde is dat God nie hierdie sondes 

goedmaak of Hom daardeur laat eer nie, maar dat Hy juis vir wat ons as ons liefdes 



uitleef, sterf en ons van dit reinig. Johannes spreek dieselfde afgodsdiens aan 

wanneer Hy ons liefde vir God só kwalifiseer: “Die liefde vir God bestaan dan daarin 

dat ons sy gebooie gehoorsaam.” (1 Joh.5: 3) Die liefde wat Christus in ons skep 

deur sy eerste liefde waarin Hy ons van ons sondes reinig en ons sondes deur sy 

dood mee versoen (1 Joh. 4: 19), is LIEFDE VOLGENS DIE WET VAN GOD. 

Hierdie nuwe naaste liefde wat die Here se liefde in ons wek, kan nooit die vervulling 

van ons sondige begeertes in en deur ons naaste wees soos dit is alle afgodsdienste 

gebeur nie. Daarom stel Johannes ook dat wie sê hy het God lief, maar sy broer 

haat, is ŉ leuenaar. (1 Joh.4:20), bedoelende dat Jesus Christus kan nie die afgod 

wees wat jou sondige begeertes jou liefde vir jou naaste maak nie. In Jesus Christus 

se liefde ontdek jy dat jou sondige begeertes vir jou naaste is haat vir jou naaste. 

Christene se liefde vir hul naaste is die ONDERHOUDING VAN DIE WET van God 

en die erkenning dat hul sondes sóndes is en nie liefdes is nie! Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Vrydag 

1 Joh. 1: 1 – 2:6; 2: 15- 16; 5:21. Teks: 1 Johannes 1: 5: “God is lig, en daar is geen 

duisternis in Hom nie.” Tema: 'Christus vergeef ons sondes Hy maak dit nie ons 

liefdes nie.' God is duisternis! Dít is die nuwe "liefdevolle Jesus" wat vandag in kerke 

gepreek word. Hierdie tipe "liefdevolle Jesus" sou nou gekom het om die wet weg te 

vat as die wyse waarop mense mekaar moet liefhê, sodat God nie meer 

“judgemental” sou wees nie. "Jesus" bring nou in "God" hierdie duisternis dat Hy nou 

gelukkig en trots is op mense wat hul sondige begeertes uitleef as hul ware liefdes. 

Só maak die kerk nou God die God met donkerkolle in Hom deur hulle sekspraatjies. 

Hy geniet en is trots oor ongetroud saambly, homoseksuele troues, biseksuele 

verkeer en poligamie! En terwyl God Hom hierin verbly, het die kerk in sy 

vergaderinge stilgeword oor mense wie se eiendom gevat word sonder enige 

vergoeding. ŉ Duister God wie in Homself nou sondes goedmaak en nie meer 

mense van sondes reinig nie! ŉ Duister God vir wie Jesus gekom het om sondige 

begeertes ware innige liefdes van mense te maak. Die kerk is besig om van God 

deur Jesus ŉ afgod, ŉ God van duisternis te maak! Jesus is nou Zeus wat magtiges 

bo wetlike aanspreeklikheid verhef; Jesus is nou Apollo wat oorlog en geweld teen 

die goddelose regering aanvuur; Jesus is nou Venus wat jou in die kuns van gay, 

biseksuele, poligame en ongetroude liefdes inlei; Jesus is nou Bacchus wat jou die 

goeie van die lewe in oorvloed laat geniet. Hoekom? Dit is eenvoudig. Dit gaan oor 

die drif van geestelikes om vir mense bemagtigde leiers te wees, want wanneer God 

die God van duisternis is, dan is hierdie driftige geestelikes met hul sondige 

begeertes vir jou die lig in jou lewe. Maar... gelowiges erken hulle eie seksuele 

perversies as sondes wat vergewe is en in die lig van Here se liefde verbind hulle 

hulself elke keer weer tot liefde volgens sy wet. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 


