
Maandag 

2 Tess. 1: 11 – 2: 1; 2: 7 – 12; 3: 6 -13. Teks 2 Tess. 1: 11. Tema: "Christus maak 

ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef." Hoe lyk ŉ leeglêer? 

Hoe lyk leeglêery? In ons gemoed is dit ŉ dronk bedelaar sonder enige besittings, 

verslons, vuil, stink en wat die hele dag lank net lê en slaap of sommer net niks doen 

nie. In hierdie brief is om leeg te lê en ŉ leeglêer te wees iets heeltemal anders. 

Paulus beskryf dit só: Mense wat self nie werk nie en hulle met ander se sake 

bemoei. Die Griekse woord wat ons vertaal as leeglê beteken nie om niks te doen 

nie, maar om bedrywig met ander mense se lewe te wees sonder om jou eie lewe te 

leef. Dit gaan oor mense wat met hulle bemoeisiekheid gelowiges moeg maak vir hul 

eie lewe. Dit is soos met kinders en huiswerk! Kinders wat die hele dag al hulle 

huiswerk doen, kom gereeld by die skool en dan vra ander kinders wat nié met hul 

eíe huiswerk besig was nie, hulle om hul huiswerk vir hulle te gee om dit af te skryf. 

Leeglê in hierdie brief Tessalonisense is wanneer daardie kinders wat huiswerk 

afskryf dan boonop na die kinders wat huiswerk doen gaan en vir hulle sê hulle moet 

hul huiswerk baie beter doen, want hulle kan nie sulke huiswerk gebruik nie, hulle 

soek beter huiswerk! Dan begin die kinders wat nié hul eie huiswerk doen nie, vir die 

wat wel huiswerk doen, voorskryf asof húlle die onderwyser is wat kyk dat jy jou 

huiswerk reg doen, sodat hulle goeie punte kan kry as hulle huiswerk afskryf. Die 

Bybel wys dit is hoe leeglêers is: hulle bemoei hulle altyd met jou werk en lewe 

omdat hulle nie besig is met hulle eie werk en lewe nie. Hulle wil jou beheer en 

voorskryf hoe jy jou lewe moet leef en jou werk moet doen. Dit is hierdie leeglêers en 

leeglêery wat die gelowiges in Tessalonika wat met hul eie werk en lewe besig was, 

só moeg gemaak het. Die gelowiges het gevoel hul moet hul eie werk doen onder 

die toesig en beheer van leeglêers. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za  Ds. Petrus. 

 

Dinsdag 

2 Tess. 1: 11 – 2: 1; 2: 7 – 12; 3: 6 -13. Teks 2 Tess. 1: 11. Tema: "Christus maak 

ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef." Waarmee was hierdie 

bedrywige leeglêers in die gemeente en stad Tessalonika só bedrywig? Hulle was 

besig met bewerings oor die wederkoms van die Here en sogenaamde “profetiese 

uitsprake” wat absoluut niks met die evangelie wat Paulus-hulle geleer en gepreek 

het te doen gehad het nie. (1 Tess. 2:2) Hulle het mense gedreig en bang gemaak 

met die wederkoms op só ŉ manier asof hulle alles waarmee hulle besig was moes 

uitlos en nét moes wag vir die koms van die Here - wat hulle kammig sou geweet het 

dat dit binne ŉ paar weke of maande sou plaasvind. Met bangmaakstories oor die 

wederkoms wou hulle lidmate leeglêers maak wat leeglê vir die wederkoms. 

“Profetiese uitsprake” was sommer sulke impulsiewe ingewings wat hulle gekry het 

en dan het hulle beweer dat hulle God se stem gehoor het. Dan, met hierdie 

“goddelike kennis” het hulle lidmate geteister om hul gewone werk en lewe te los om 

leeglêers soos hulle te word. In kort: hierdie mense was nie predikante nie, maar het 

hulle bemoeisiek besig gehou met die dinge wat predikante moet doen. Hulle 

"predikante werk" was om leeg te lê en om nie te doen wat predikante eintlik moet 



doen nie. En wat moet 'n predikant eintlik doen? Hy moet die evangelie leer en te 

preek. So, hierdie leeglêers (sogenaamde predikante!) was met godsdienstige 

nonsens besig! Met al hulle geestelike bedrywigheid binne die gemeente was hulle 

met niks anders as bemoeisieke leeglêery besig. Ken jy sulke pastore en 

predikante? Dit is teenoor hierdie valse wêreld van bedrywige geestelike nonsens 

dat Paulus dan die gemeente oproep: moenie moeg word om goed te doen nie! Julle 

gewone lewe is die moeite werd om vir God te leef met liefde vir die gewone goeie 

werke waarmee julle elke dag besig is. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 

Woensdag 

2 Tess. 1: 11 – 2: 1; 2: 7 – 12; 3: 6 -13. Teks 2 Tess. 1: 11. Tema: "Christus maak 

ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef."  Dit was nie die 

enigste vorm van leeglêery in die stad Tessalonika gewees nie! Paulus beskryf nóg 

ŉ vorm van presies net hierdie tipe leeglêery in die gemeenskap as “die geheime 

krag van die wettelose” wat binne die stad, gemeente en gemeenskap aan die werk 

was. Wat se werk is hierdie geheime krag van die wettelose mens? Die geheime 

krag van die wettelose mens is dat mense in gesagsposisies nie wet en orde 

handhaaf nie, maar sélf wettelose leeglêers is. Dit het gegaan oor mense in 

regeringsposisies wat hulle met die mag van afgodsdiens besig gehou het, in plaas 

daarvan om die werk te doen wat hulle as staats-, stads- en owerheidsamptenare 

moet doen. Met kragtige demonstrasies van militêre mag, die kragtige vertoon van 

sogenaamde goddelike magsuitoefening, wil hulle onaantasbaar wees, terwyl hulle 

net nie gedoen het wat hulle eíntlike werk as regeringsleiers en amptenare was nie. 

Om hulle met die vertoon van goddelike krag en mag besig te hou om hulle self as 

onaantasbare magsfigure uit te beeld, was niks anders as leeglêery nie. Met hulle 

gewaande goddelike mag, wil hulle vir almal oor alles voorskryf, sonder dat hulle met 

hul eie amp en werk besig was. Hulle was bemoeisiek besig met die lewe van ander 

mense om oor alles en wat, mag uit te oefen en was nie besig was met hul taak as 

owerheid nie. Hulle was met nonsens besig! Paulus se oproep om nie moeg te word 

nie, beteken dat Christene (mense is wat besig is met hulle eie werk en lewe), 

moenie moeg gemaak word deur bemoeisieke leeglêende amptenare wat alles wat 

die Christene doen te wil beheer en daaroor voorskriftelik te wil wees nie. Dis NET 

SOOS die kinders wat hulle eie huiswerk doen, nié daarvoor moeg moet word nie - 

al is daar kinders wat hul huiswerk wil afskryf. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za 

 

Donderdag 

2 Tess. 1: 11 – 2: 1; 2: 7 – 12; 3: 6 -13. Teks 2 Tess. 1: 11. Tema: "Christus maak 

ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef." Wat gee ons die krag 

om nie moeg te word met bemoeisieke leeglêers se inmenging in ons lewens nie? 

Paulus kondig dit só aan: “Mag God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hý julle 

geroep het! (2 Tess. 1:11) Hoe? Deur sy krag as God! Deur sy krag as God maak Hy 

gelowiges se liefde vir die goeie en hul werk van geloof, volkome! Dít is wat God 



deur ons éénheid met Jesus Christus in ons en vir ons bewerk! Die Here Jesus 

maak alles waarmee ons elke dag mee besig is, werke van geloof. Dit is die waarde 

wat die Here aan ons werke géé. Dit is geloofswerke omdat God dit werke laat wees 

tot sy eer as God waardeur Hy sy roeping met my uitvoer. Dit doen die Here deur 

Christus. Christus maak my vir God die mens wat ek is. Ek is vir God deur Christus 

goed, reg en heilig, omdat dit is wat Christus met my deel: sy goedheid, 

regverdigheid en heiligheid as mens. CHRISTUS maak dat alles wat ek doen 

waartoe die Here my geroep het, diens is wat vir Hom goed, reg en heilig is. Daarom 

gebeur die volgende met elkeen wat uit hierdie geloof leef: "ek leef my eie lewe wat 

God vir my gegee het as ŉ lewe wat waardig is en die moeite werd is om self te leef." 

Dit is ons éénheid met Christus wat ons, ons lewe en werk hierdie nuwe waarde, 

inhoud en rigting gee. Eenheid beteken dat die Heilige Gees deur sy krag as God my 

insluit in wie die Here AS MENS VIR MY IN MY PLEK in die hemel is. Met híérdie 

nuwe lewenshouding en rigting: "my lewe is waardig, waardevol en die moeite werd 

om vir God te leef", doen ons alles waarmee ons, onsself mee besig hou, uit liefde 

vir die goeie. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Vrydag 

2 Tess. 1: 11 – 2: 1; 2: 7 – 12; 3: 6 -13. Teks 2 Tess. 1: 11. Tema: "Christus maak 

ons waardig om weer ons eie lewe in liefdevolle diens te leef." Paulus wys op die 

twee onversoenbare wêrelde van liefde vir goeie werke teenoor die bemoeisieke 

heerssugtigheid met hierdie stelling: “As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie 

eet nie.” (2 Tess. 3:10) Paulus is nié hier besig om ŉ streep deur die barmhartigheid 

teenoor en hulp aan mense te trek nie. Terwyl hy hierdie brief uit die stad Korinte 

aan die gemeente in Tessalonika skryf, is hy besig met ŉ groot kollekte vir die arm 

gelowiges in Jerusalem. Dit is óók nié ŉ hardvogtige en hoogharige houding dat arm 

mense arm is omdat hulle lui en sleg is nie! Die armoede in Jerusalem was 

veroorsaak deur ŉ uitmergelende droogte en die plundering van die Romeinse 

owerheid van die land en inkomste van die Jode. Hiérdie sin beteken dat HULLE 

WAT MET HUL ROEPING BESIG IS, NIE NONSENS MAG ONDERSTEUN EN 

FINANSIER NIE. Mense wat nie hul eie werk doen nie, maar van bemoeisiekheid 

met ander se lewe en werk, ŉ inkomste wil maak, mag nie gefinansier of ondersteun 

word nie. Dit is nie hardvogtig, anargisties of opstandig nie. Dit is ŉ lewenshouding 

uit ons geloof dat Gód ons aan ons roeping bind en as mense waardig maak om ons 

met ons eie taak en lewe wat Gód vir ons gee, ons besig te hou. Ons gaan nie 

leeglêers betaal en onderhou om met ons werk en lewe bemoeissiek te wees nie. In 

ons land beteken dit dat ons wat nog met goeie werk besig is, daarin moet volhard, 

maar óók dat ons nie ŉ wêreld wat deur leeglêers gedroom word, mag finansier nie. 

Ons mag nie ŉ geestelikheid wat ander mense se lewe wil beheer met godsdienstige 

mentors en kursusse (wat tans in talle kerke gebeur) en/of openbare 

gemeenskapsinstellings wat openbare bates plunder sonder om dienste te lewer 

aanhou finansier nie: wie nie sy eie werk doen nie mag nie eet nie! Preek beskikbaar 

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


