
 

 

Maandag 

1 Joh. 3: 11 -17, 5: 1 – 5; Joh. 7: 6 – 8; Gen. 4: 1 – 9. Teks 1 Joh. 3: 12 b. “En 

waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer sin reg! 

Tema Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders sin reg 

Hoekom het Kain vir Abel vermoor? Volgens die openbare mening van die moderne 

gemeenskap sal die volgende redes aangegee word vir hierdie moord: Dit kom uit 

Kain en Abel se kinderjare! Kain se ouers het hom as kind verkeerd behandel, 

gekrenk en getraumatiseer. Hulle het hom anders behandel as Abel en daarom het 

Kain vir Abel vermoor; Dit gaan oor Abel se godsdienstige aanstellerigheid waarin hy 

homself beter teenoor Kain gesien het en Kain verneder het met sy godsdienstige 

hoëvaardigheid. Abel se godsdiens was die rede hoekom Kain hom vermoor het; Dit 

is oor Kain ŉ depressielyer was. Daar staan mos duidelik in Gen. 4:4 dat Kain 

bedruk en kwaad was. Aggressie, neerslagtigheid en gesukkel met woedebeheer is 

duidelike simptome van depressie. Kain het vir Abel vermoor omdat hy psigiatries 

siek was. Volgens die moderne openbare mening sou Kain nooit só iets gedoen het 

nie as Abel en sy ouers Kain nie daartoe aanleiding gegee het nie. Kinders weet 

baie beter hoekom Kain vir Abel vermoor het. Dit gebeur elke dag met kinders by 

skole. Elke kind van graad 1 tot 7 weet hulle wat met hulle gaan gebeur as hulle 

altyd beter doen in hulle skoolwerk as hulle maats: hulle gaan jou foeter en boelie 

met woorde en vuiste! Hoekom? Nie omdat jou ouers hulle seergemaak het, jy te 

godsdienstig is of hulle almal depressielyers is nie. Hulle gaan jou voeter en timmer 

omdat jy goed doen en hulle sleg doen. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Wanneer jy 

goed doen met jou skoolwerk, wys jy hulle doen sleg omdat hulle lui is en nie hard 

wil werk nie. Kyk wat sê die Woord van die Here, hoekom het Kain vir Abel vermoor! 

““En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer sin reg! 
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Dinsdag 

1 Joh. 3: 11 -17, 5: 1 – 5; Joh. 7: 6 – 8; Gen. 4: 1 – 9. Teks: 1 Joh. 3: 12 b. “En 

waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer s’n reg!" Tema: 

'Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders s’n reg.' 

Johannes se verklaring oor Kain en Abel openbaar die gedagtes en gevoelens van 

GODDELOSE mense oor mense en die wêreld: mense doen goeie dinge omdat 

hulle sleg is. Dit is die oorsaak hoekom mense wat goed doen, kwaad aangedoen 

word. Kain sou dan vir Abel vermoor het omdat Kain (volgens die goddeloses) ŉ 

goeie mens is en Abel en sy ouers slegte mense is. Dus: Abel het net sy verdiende 

loon gekry. Dít is goddeloses se mens- en wêreldbeskouing: goeie mense behoort 

gestraf te word vir hoe sleg hulle eintlik is. ŉ Sendeling van Giyani het my eendag 

hierdie staaltjie vertel. Hy het met van sy kerkraadslede van Giyani na Tzaneen gery 

deur die oop grond vlaktes waar die veld elke jaar afgebrand en al die bome afgekap 

word. Naby Tzaneen ry hulle toe tussen die lowergroen hoë piesang, mango-, en 

papajabome van die boere in. Hy wou hulle aandag vestig op die die verskil tussen 



die verwaarlosing en ontwikkeling van grond, en het hulle toe gevra of hulle die 

verskil gesien het. Die verrassende opmerking was: God sal nog hierdie mense straf 

vir wat hulle alles het! God sal hulle laat plunder en besteel en laat moor vir wat hulle 

alles het, want alles wat hulle het, het hulle van ander mense gevat! En net voor u 

mag dink dit is ŉ verskil tussen wit en swart, dit is presies hoe die hele 

SOSIALISTIESE wêreld van Europa tot in Amerika mense en die wêreld sien: 

volgens sosialisme is mense welaf omdat hulle ander mense se geleenthede en geld 

gesteel het! Volgens sosialisme is mense wat goeddoen sleg en moet gestraf word 

vir die goeie wat hulle doen, want dit is eintlik sleg. Maar dan kom God in sy Woord 

en openbaar die waarheid van goddeloses se boosheid: hulle lewenshouding om 

hulle wat goed doen, te straf omdat dit sleg is om goed te wees. Preek beskikbaar 

op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Woensdag 

1 Joh. 3: 11 -17, 5: 1 – 5; Joh. 7: 6 – 8; Gen. 4: 1 – 9. Teks: 1 Joh. 3: 12 b. “En 

waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer s’n reg! Tema: 

'Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders s’n reg.'  

Die Here het Abel se offer aangeneem en Kain sŉ verwerp. Kain vermoor Abel om 

die onderskeid wat Gód maak tussen goeie en slegte offers te probeer wegvat en 

God só te dwing om álle offers te aanvaar. In die Ou Testament is daar net twee 

verskillende soorte offers: die offers wat goddeloses vir afgode geoffer het en die 

offers wat die gelowige volk van die Here geoffer het. Die offers van die volk van die 

Here was nie iets wat hulle vir God gegee het asof God dit nodig sou gehad het nie. 

(Ps. 50: 7 – 16) Die offers was tekens wat Gód aan sy volk gegee het sodat hulle in 

die offers kan sien dat God sal self die offer, priester en heiligheid gee vir hul sonde 

wat hulle sélf nóóit kan gee nie. Dit was tekens van die offer van die Christus wat 

God vir hulle sal gee. Die offers van goddeloses aan hulle afgode was hoe hulle hul 

afgode tevrede gestel het deur vir hulle self vergoeding vir hul sondes te gee. Dit is 

met die minagting gedoen: God (of die afgod) sal vat wat ek gee en hy moet tevrede 

wees met wat ek gee. Dit was ook met die minagting vir God dat mense Hom met 

offers die "stil en tevrede God" van jou eie drifte en begeertes maak. (Exodus 32) 

Kain se graanoffer was teken van die heidennasies se offer wat landbouers was en 

Abel se diereoffer teken van Israel se offers wat veeboere was. Deur Abel dood te 

slaan wys Kain vir God, God sál sy offer aanvaar en die "stil en tevrede afgod" wees 

wie hý God wil maak. Dit is presies die aankondiging wat die Here Jesus maak oor 

die offer wat Hy vir God die Vader sal bring deur sy lyding, kruisiging, sterwe en 

opstanding in Joh. 7: 6 en 7: die wêreld sal Christus haat vir wat Hý met sý offer 

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

 

Donderdag 

1 Joh. 3: 11 -17, 5: 1 – 5; Joh. 7: 6 – 8; Gen. 4: 1 – 9. Teks: 1 Joh. 3: 12 b. “En 

waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer s’n reg!" Tema: 

Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders s’n reg. 

Christus verklaar teenoor sy broers wie nié geglo het Hy is die Christus nie, dat 



enige godsdienstige fees vir húlle reg en goed is, maar dat daar net een fees is 

waarvoor Hy gekom het, en dit is die Paasfees waarin hy die offer vir sonde sal 

wees. (Joh. 7: 1 – 9) Vir hiérdie offer sal hulle en die wêreld Hom haat! Hulle sal 

Hom nie haat omdat Hy hulle met die wet van God vir hulle sondes sal veroordeel of 

aankla nie (Joh. 5: 45 – 47). Christus het nie gekom om sondaars te veroordeel nie, 

maar om sondaars van die oordeel van God te red. (Joh. 3: 17) Nou waarom sal 

mense Christus dan haat vir die offer wat Hy bring sodat hulle nie veroordeel word 

nie? Want Christus se offer maak alle mense se offers, net soos Kain sŉ slegte 

offers! Christus se offer wys die boosheid van mense se offers vir God as déél van 

hul goddeloosheid! Christus wys met sy offer op sý fees, die Paasfees waartydens 

hý die Paaslam is, (Joh. 1: 29; 19:36) dat mense se offers op húlle feeste maak van 

God net nog ŉ afgod van hul godsdienstige en geestelike eiemagtigheid teenoor 

God. (Joh. 2: 16, 20) Kain het vir Abel vermoor om die verskil wat God maak tussen 

offers wat vir Hom aanneemlik is en offers wat hy verwerp, met geweld (met 'n 

moord) weg te vat. Met hulle offers dink goddeloses hulle is darem GOEIE mense al 

doen hulle slegte dinge. Daarom haat hulle dit dat God ŉ offer gee wat wys hulle is 

SLEGTE mense wat slegte dinge doen en nóóit goeie offers vir God kan gee nie 

omdat hulle, so glo hulle, goeie mense is. Hulle haat dit dat nét die offer wat Gód 

gee (dit is die offer van God se eie Seun), mense vir God goed maak. Daarom haat 

en straf die goddeloses God se kinders vir wie God goed gemaak het deur die offer 

(Jesus Christus) wat God self voorsien het. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 

Vrydag 

1 Joh. 3: 11 -17, 5: 1 – 5; Joh. 7: 6 – 8; Gen. 4: 1 – 9. Teks: 1 Joh. 3: 12 b. “En 

waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en sy broer s’n reg!" Tema: 

'Goddeloses haat God omdat God hul dade sleg verklaar en sy kinders s’n reg.'  

Gelowiges kan elke dag met die geloofsoortuiging en lewenshouding leef: ons doen 

goed vir God. Die apostel Johannes stel in sy brief 1 Joh. 5: 1 – 5 dat God se liefde 

vir ons, ons goed en reg laat wees. Deur die offer van Jesus Christus waardeur Hy 

ons in sy liefde as eerste liefde insluit (1 Joh. 4: 10) én deur sy eerste liefde óns vir 

Gód laat lief wees. (1 Joh. 4: 19) Hierdie liefde wat Hy deur die offer van Jesus vir 

ons sonde gedoen het (1 Joh. 4: 10; 2: 1, 2) maak ons vir God goed en reg - met al 

die foute, gebreke en tekortkominge van ons liefde. Daarom leef ons as die Here se 

kinders met hierdie innerlike geloofsoortuiging: ek en my lewe is vir God goed, deur 

my geloof in Jesus Christus. Ons doen vir God goed. Dit is hoe ons leef! Hoekom 

moet ons dan die gedweë houding inneem teenoor goddeloses dat ons net so sleg 

soos hulle is? Die antwoord is: anders gaan Kain (die goddeloses) vir Abel (die 

gelowiges) doodslaan! Hoekom gaan ons wat toegewyd is om kos in die land te 

produseer, se grond deur die regering vir die massas gevat word sonder 

vergoeding? Volgens hulle is dit om ons te straf vir hoe sleg ons is! Net so straf hulle 

ons met roof, moor en plundering. Ons word geroof, gemoor en geplunder omdat 

ons goed doen! Hoekom gaan ons mediese fondse geroof en geplunder word? Ons 

gaan gestraf word omdat ons sleg is en nie wil transformeer nie! Net só gaan ons tot 



in die konstitusionele hof gestraf word omdat ons leef met die goeie geloof en 

houding dat God seksuele verkeer bedoel het binne die huwelik vir een man met een 

vrou. Dit is hoekom Kain vir Abel vermoor het, om alle goedheid wat God eer uit die 

weg te ruim sodat God die afgod sal wees wat moet vat wat Hy van mense kry. 
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