
 

 

Maandag 

Eseg. 14: 4 – 11; Jes. 6: 8 – 13; Joh. 9: 35 – 41. Teks Esegiël 14: 4 Tema: "Christus 

hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul disfunksionele verhouding met 

God." Wat is die ergste ding wat ŉ ouer aan ŉ kind kan doen? Dit is nie om hulle 

onregverdig te behandel of verkeerdelik of te hard ŉ pak slae te gee nie. Dit is om vir 

hulle die maatjie te wees wat hulle jou probeer maak. Ouers en kinders wat 

saamspeel om gesellig te wees, is iets anders as kinders wat van hul ouers maatjies 

maak. Hulle maak van ouers maatjies deur met hulle só te praat, te stry en te baklei 

dat ouers nie meer vir hulle kan sê wat om te doen en hulle nie meer as kinders 

gehoorsaam hoef te wees nie. Die ergste ding wat ŉ ouer met ŉ kind kan doen, is 

om wanneer hulle jou hul maatjie maak, ouers dan besluit hulle gaan hul kinders se 

maatjie wees, nie meer hul ouers nie. Hoekom is dit so erg? Want die enigste twee 

mense wat vir jou, jou regte ouers is, het besluit hulle is nie meer jou ouers nie. Hulle 

is nou net nóg maatjies. Wanneer hulle dít besluit, het jy nie meer ouers nie. Hulle 

maak jou ŉ weeskind terwyl jy as kind met hulle nog saambly en saamleef. Dit is wat 

die Here vir die ongelowige Israeliete in Esegiël 14:4 sê: “Wanneer ŉ Israeliet 

waarde heg aan afgode en só in sonde verval is dat hy net ag gee op sy afgode, en 

hy kom na ŉ profeet toe, sal Ék die Here met hom praat soos dit by sý afgodery 

pas.” Dit beteken dat wanneer mense van God hul maatjie maak en nie meer as hul 

Skepper eer nie, dan sal God besluit om hul maatjie te wees en nie meer hulle God 

te wees nie. Dit is die diepte van God se oordeel oor die ongelowige Israel wat God 

aankondig in sy roeping van Jesaja as predikant. Jesaja moet God se 

verbondsverhouding met Israel gaan preek, maar terwyl hy gaan preek, gaan God 

dié vir wie Jesaja preek só vashou in hulle afgodsdiens, dat hulle nie tot bekering sal 

kán kom nie. Waarom? Omdat God vir hulle die afgod in hulle lewe gaan wees wie 

húlle wil hê Hy moet wees! Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Dinsdag 

Eseg. 14: 4 – 11; Jes. 6: 8 – 13; Joh. 9: 35 – 41. Teks Esegiël 14: 4 Tema: "Christus 

hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul afgodsdiens." God kondig die 

ergste ding wat Hy as God met mense kan doen aan in Jesaja se roeping as 

predikant. Jesaja moet God se verbondsverhouding met Israel gaan preek maar 

terwyl hy gaan preek, gaan God hulle so vashou in hulle afgodsdiens, dat hulle nie 

tot bekering sal kán kom nie. Ons dink gewoonlik só: wanneer jy tot bekering kom 

sal die Here jou vergewe. Daarom dink ons die Here sê vir Jesaja dat hy moet gaan 

preek en dan sal die mense tot bekering kom. Dit is glad nie wat hier staan nie. Hier 

staan dat hy moet gaan preek maar God gaan die Israeliete so vashou in hul 

afgodsdiens dat al preek hy sal God nie toelaat dat hul tot bekering kom nie. Hoe 

doen God dit? Hoe bind hy mense so vas in hulle onbekeerdheid dat hulle hul nie 

skaam oor hul sonde, nie jammer is oor hul sonde nie, nie wil wegvlug van hul sonde 

nie maar sonde net wil goed praat as iets wat maar eintlik net ware liefde is? Die 



manier waarop God dit doen, is om te besluit hy sál die maatjie wees wat mense 

Hom maak en nie vir hulle God wees soos Hy is nie. Dit is die woorde van die 

profeet Esegiël “As julle na ŉ predikant toe kom om na hom te luister, sal ek deur 

hierdie predikant vir julle die afgod wees wat julle van My maak! Hoekom doen God 

dit? Esegiël stel dit baie duidelik! Want die Israeliete is so verval binne die afgodery 

dat hulle net aan afgode waarde heg, maar aan God wie God is geen waarde heg 

nie. Hulle wil God kom raadpleeg asof Hy net nog ŉ afgod is! As jy van God ŉ 

maatjie wil maak omdat jy nie wil hê hy moet God wees soos Hy God is nie, dan sal 

Hy vir jou, jou maatjie, jou afgod wees. So sal God jou onbekeerd hou binne jou 

sonde! Skrikwekkend! Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Woensdag 

Eseg. 14: 4 – 11; Jes. 6: 8 – 13; Joh. 9: 35 – 41. Teks Esegiël 14: 4 Tema: "Christus 

hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul afgodsdiens." In Ps. 115: 2 – 8 

wys God hoe werk mense se afgode! Mense maak gode op in hulle koppe en met 

hulle hande beelde van hierdie gode, en dan moet hierdie afgod só werk: Hy het ŉ 

mond maar sê niks nie, het oë maar sien niks nie, het ore maar hoor niks nie, het ŉ 

neus maar is van niks bewus nie, het hande wat niks kan voel nie, en voete 

waarmee hulle nêrens kan gaan nie. Dit is hoe ongelowiges God as afgod in hulle 

lewe wil hê: Hy moet ŉ woord hê wat niks vir hulle sê nie, Hy moet met hulle wees, 

maar niks wat hulle verkeerd doen raaksien nie, moet vir hulle daar wees, maar niks 

hoor wat hulle verkeerd doen nie, moet teenwoordig wees, maar nie weet van hul 

sonde nie, moet mense kom red en help, maar niks aan hulle sondigheid doen nie! 

Dit is hoe mense hulle tot God wil bekeer! Hulle wil na God toe draai en voor Hom 

sondig wees sonder dat Hy daaroor kan praat, dit kan sien, dit kan hoor of iets 

daaraan kan doen. So maak hulle God die God tot wie hulle bekeer sodat Hý in húlle 

sondige begeertes kan inpas sonder om dit te sien, te hoor,  iets daaroor te sê en 

iets daaraan te doen. Christus wys in Joh. 9: 39, 41 hoe Hy Homself die afgod laat 

wees vir hulle wie Hom as maatjie sien “Ek het na hierdie wêreld gekom met die oog 

op ŉ beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien en die wat sién, kan blind 

wees..." “As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie; maar nou sê julle: 

“ons sien.” Daarom bly julle skuldig.” (9:39, 41) In die blinde man wat Hy genees het, 

het Christus openbaar dat Hy God is, self die Skepper deur wie alles tot stand 

gekom het, (Joh. 1: 1 – 3, 14) maar hulle wil Hom een van hulle maatjies laat wees: 

Hy moet soos hulle leermeesters van die wet wees en nie op die Sabbat mense 

genees nie. Christus los hulle om in húlle Christus wat net ŉ afgod is te glo terwyl Hy 

self God is. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Eseg. 14: 4 – 11; Jes. 6: 8 – 13; Joh. 9: 35 – 41. Teks: Esegiël 14: 4 Tema: "Christus 

hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul afgodsdiens." Die verhouding 

met ŉ Christus wat jou maatjie is én waarin die Here Jesus Christus jou in los (laat 

bly), is hoe Jesus Christus maak dat mense nie tot bekering kán kom nie. God laat 



die evangelie van Jesus Christus deur sy kerk verkondig, maar hulle wat ŉ 

Christusmaatjie wil hê, HOOR, maar verstaan niks van die Here Jesus Christus wat 

verkondig word nie. Waar hulle KYK na die Here Jesus Christus wat verkondig word 

wat  

* uit die maagd Maria gebore is,  

* gely het onder Pontius Pilatus,  

* gekruisig is, gesterf het, begrawe is,  

* ter helle neergedaal het,  

* uit die dood as mens weer lewend opgestaan het,  

* opgevaar het na die hemel  

* en sit aan die regterhand van God,  

maar hulle sien net niks van wie hierdie Christus is nie. (Mat. 13: 14 – 17; Mark 4: 10 

– 12; Luk. 8: 16 – 18; Joh. 9: 35 – 41; Hand. 28: 25 – 29) Ongelowiges maak Jesus 

Christus hul bekeringsmaatjie en doopmaatjie! Hulle getuig só: “Ek het soos Jesus 

tot bekering gekom! Net soos Jesus met sy lyding, kruisiging en dood sy eie 

menslikheid doodgemaak het (ek is onderdompel) , net so het ek my eie lewe 

verwerp, my eie-ek doodgemaak en my eie wil gekruisig. Net soos Jesus toe as ŉ 

goddelike mens opgestaan het (ek het opgekom uit die water), net so het God se 

goddelike krag en lewe in my opgestaan toe ek my God in my lewe ingenooi het en 

Hy die beheer van my lewe oorgeneem het. So het ek Jesus my doopmaatjie 

gemaak: ek het my menslikheid saam met Hom in die water BEGRAWE en net soos 

Hy het God se goddelike krag en lewe toe in my OPGESTAAN, toe ek uit die water 

opgekom het. Ek is net soos Jesus gedoop!” Omdat hulle soos hul maatjie Jesus 

bekeer en gedoop is, kán hulle hul self nooit weer bekeer tot Jesus Christus DIE 

HERE nie! Omdat hulle Jesus Christus as hulle bekerings- en doopmaatjie beskou 

HOOR en SIEN hulle nie sy lyding en opstanding as die werke van Gód  

* vír hulle,  

* in hul plék,  

wat hul nié sáám met Hom kán doen nie.  

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

 

Vrydag 

Eseg. 14: 4 – 11; Jes. 6: 8 – 13; Joh. 9: 35 – 41. Teks Esegiël 14: 4 Tema: "Christus 

hou gelowiges vas in sy liefde en ongelowiges in hul afgodsdiens." Ons is nie die 

Here se weeskinders nie! Ons is sy kinders omdat Jesus vir ons die Christus is wat 

vir ons dit gedoen het waarin ons nooit sy maatjie kan wees nie!  

* Hy het onskuldig die offer vir ons sonde geword sodat ons God se onskuldige 

kinders kan wees. Ons is kinders van God - nie sy maatjies nie!  

* Die Here Jesus Christus het vir ons mens geword om al ons sondes weg te vat, 

sodat ons Hom as HERE EN GOD kan AANBID - nie om saam met Hom tot 

bekering te kom nie. Ons kom nie saam met Hom tot bekering nie. Ons bekeer ons 

van ons sonde na Hom toe om vir ons Gód te wees 

* wie met ons praat,  

* wie ons hoor in ons nood, 



* wie ons raaksien in ons hulpeloosheid,  

* wie in Christus na ons gekom het om ons te help! 

Die Here Jesus Christus hou ons só in sy liefde vas, dat ons Hom kán HOOR en 

VERSTAAN en Hom kán sien as ons Here en God en kán begryp dat ons Hom kan 

aanbid. Ons is die Here se kinders wat Hy in sy liefde vashou - nie geestelike 

weeskinders wat Hy in hul sonde vashou nie! Luister na hierdie allersnaakste 

beskuldiging van hierdie predikers en geestelikes teen ons: Julle is nie werklik 

kinders van die Here nie, want Jesus is nie julle maatjie nie! Maak Jesus jou maatjie 

deur jou bekering en jou doop.  

Wat is fout met hierdie beskuldiging? Dit kan mos nóóit so werk dat jou ouers nie 

regtig jou ouers is nie omdat hulle nog nie jou maatjies is nie! Dit is presies net 

andersom! Wanneer jou ouers jou maatjies is, kán hulle nie meer jou ouers wees 

nie! Net so: dit kan mos nie waar wees dat iemand vir jou sê, Jesus kan nie vir jou 

Here en God wees, voor jy nie Hom jou bekerings- en doopmaatjie maak (waar jy 

net sóós Hy tot bekering kom en gedoop word) nie! Wanneer jy Jesus jou bekerings- 

en doopsmaatjie maak, dan sal jy nooit weer tot Hom as HERE en GOD kán bekeer 

nie, want jou Jesusmaatjie, kán nooit jou HERE en jou GOD wees nie. Hy sal vir jou 

nog net die afgod wees wat jy hom wil hê. Preek beskikbaar op Google 

by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 


