
 

Maandag 

Gen. 8: 21 – 9:5, 12 – 16; Heb. 12: 1 – 3, 12; 11: 1,2, 8- 10, 13 -16. Teks Heb. 12: 2.  

Tema: "Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef - nie tussen hemel en 

hel nie." Die landbougemeenskap in Levubu is op die oomblik onder byna 

onhoudbare druk. Die afgelope 5 jaar se landswye droogte wys ook nou hier sy krag:  

* Ons leef met ŉ regering wat vyandig is teenoor die landbougemeenskap en ons 

plase wil vat sonder vergoeding;  

* Ons weerstand teen hierdie staatsdiefstal word as rassisme voorgehou om ons aan 

die gepeupel se moordlus en woede uit te lewer;  

* Ons oeste, pompe, kragbokse, kabels en sonpanele word elke nag geplunder;  

Ons water in die Albasini kanaalstelsel is weggevat, die Lotonyanda kanaal word as 

wasmasjien en rioolsloot gebruik en bedreig ons uitvoere, ons boorgate word 

staatseiedom verklaar en ons elektriese kragnetwerk word nie meer in stand gehou 

nie, al betaal ons daarvoor;  

* Ons word gestrem met minimum lone, vakbondeise, regeringsregulering en 

arbeiders wat ons teister met CCMA sake;  

* Ons grond word betree omdat ons veld, wildlewe en visse as openbare besit 

beskou word vir jag, houtversameling, visvang en weiding;  

* Ons opsit van drade word as wederregtelike obstruksie deur die stamme gesien;  

* Ons plase word afgebrand deur die ongeërgheid, moedswilligheid en nalatigheid 

van die derde wêreldse kap-en-brand kultuur - nes die Amasone-woude;  

* Ons sukkel met skade aan oeste deur ŉ ongekende ontploffing van blaaspootjies.  

* Ons is die hele tyd besig om verliese te ly en te moet hanteer terwyl ons wil kos 

produseer!  

Is God besig om ons weens ons sondes met sy skeppingskrag van hoog en 

laagdrukstelsels, seestrome, insekte en swamme aan te val om ons te verniel en te 

vernietig, en het Hy ons ongeërg aan die mag van die wetteloses wat ons besteel, 

plunder, saboteer, moor, brand en teister oorgegee? Hierdie vraag word geantwoord 

in Genesis 8: 21 – 9: 17! Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Dinsdag 

Gen. 8: 21 – 9:5, 12 – 16; Heb. 12: 1 – 3, 12; 11: 1,2, 8- 10, 13 -16. Teks: Heb. 12: 2. 

Tema: "Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef - nie tussen hemel en 

hel nie." wasVolgens Genesis 8: 21 – 9: 17 gebruik God nie sy skeppingskragte teen 

ons om ons in woede aan te val, te verniel en te vernietig nie: “Van sy jeug af bedink 

die mens net slegte dinge, maar Ek sal nie weer al wat lewe laat omkom soos Ek 

gedoen het nie. So lank as die aarde bly bestaan, sal saaityd en oestyd nie ophou 

nie, ook nie koue en hitte, sommer en winter, dag en nag nie.” Al doen alle mense 

van hul jeug of net slegte dinge, sal God nooit weer sy skeppingskrag teen hulle 

gebruik en met sy skepping die mens en lewe aanval om dit te verniel nie. Dit is ŉ 

vaste onderneming van God as Skepper teenoor die mens. Die teendeel is waar! 

Solank as die aarde bestaan, sal God sorg dat saaityd en oestyd nooit ophou nie! Dit 



is ŉ vaste onderneming van hoe God, God is vir die skepping. Solank as die aarde 

bestaan (die aarde het ook net ŉ beperkte leeftyd) maar solank as dit bestaan, 

volgens ons kennis vir miljoene jare nog, sal God sorg dat landbouproduksie nooit 

sal ophou nie! Dit is mos presies wat die woorde beteken: “Saaityd en oestyd sal nie 

ophou nie.” Hierdie woorde beskryf dit wat ons vandag landbouproduksie of 

boerdery noem. God openbaar in sy Woord dat Hy sal sorg dat boerdery nooit op 

aarde sal ophou nie. Hoekom nie? Want dit is hoe God sorg vir voedselsekuriteit vir 

alle mense op aarde. Daarmee openbaar die Here dat Hy vir alle mense op hierdie 

wyse sal sorg om te kan eet en leef, al doen hulle van hul jeugjare af net wat sleg is! 

Dit is mos presies wat die Here Jesus gesê in die woorde: “Hy laat immers sy son 

opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat dit reën oor dié wat reg doen en dié wat 

verkeerd doen. (Mat. 5:45) Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. 

Petrus 

 

Woensdag 

Gen. 8: 21 – 9:5, 12 – 16; Heb. 12: 1 – 3, 12; 11: 1,2, 8- 10, 13 -16. Teks: Heb. 12: 2. 

Tema: "Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef - nie tussen hemel en 

hel nie." Hoe sal God sorg vir voedselsekuriteit vir alle mense? In Gen. 8: 22 

onderneem God dat boerdery nooit sal ophou nie, want God sal sorg dat koue en 

hitte, somer en winter, dag en nag nooit ophou nie. Koue en hitte beskryf die 

konstante wisseling van hoog en laagdrukstelsels, somer en winter die konstante 

wisseling van seisoene, en dag en nag die konstante beweging van die son, soos 

mense in die Ou Nabye Ooste dit gesien het. Deur sy skeppingskrag sal God met 

hierdie vaste ritmes sorg dat boerdery nooit ophou nie. Vandag ken ons dag en nag 

as die konstante skepping van suurstof en koolsuurgas, die lewensasem van alle 

lewe; die wisseling van seisoene as die krag waardeur alle plante kan groei, rus en 

vrug dra, en hitte en koue as die wisseling van hoog en laagdrukstelsels waardeur 

God reën gee. Slegte mense kan nooit weer maak dat God sy skepping as wapen 

teen mense gebruik nie. Alles wat God al deur sy skeppingkragte doen, naamlik  

* kontinente verskuif  

* en aardbewings veroorsaak,  

* vulkane laat uitbars en  

* ys of hitte tydperke veroorsaak,  

* sonuitbarstings laat plaasvind wat hittegolwe veroorsaak,  

* tifone en siklone wat oorstromings veroorsaak, sal nooit weer ŉ aanval op die mens 

of lewe op die planeet wees nie. Daarvoor het God vir die hele mensdom ŉ teken 

gegee – die reënboog! 

(Gen. 9:14,15) Na elke storm is daar ŉ reënboog! Hierdie reënboog wys die son 

breek deur die wolke en die storm is verby, die ritme van hitte en koue, somer en 

winter, dag en nag hou aan, sonder dat daar ooit weer ŉ katastrofe kan wees wat 

alle lewe verniel en uitwis. Die reënboog is ŉ teken dat God deur sy skeppingskrag 

en skeppingsmagte boerdery sal laat aanhou - nie aanval nie. Preek beskikbaar op 

Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 

 



Donderdag 

Gen. 8: 21 – 9:5, 12 – 16; Heb. 12: 1 – 3, 12; 11: 1,2, 8- 10, 13 -16. Teks Heb. 12: 2. 

Tema: "Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef - nie tussen hemel en 

hel nie." Die Here stel dit duidelik: Hy sal slegte mense nog steeds seën en die 

aarde laat bewoon, maar nou sal al die diere, voëls, reptiele en visse vir die mens 

bang wees. (Gen. 9: 2) God is goed vir slegte mense en hou hulle steeds binne die 

posisie om oor sy skepping te mag heers. Daarom is dit nie mense wat vir God se 

skepping moet bang wees nie, maar die skepping wat vir hierdie slegte mense wat 

oor hulle regeer moet bang wees. Dit is die mens wat God se skepping gaan aanval 

en verniel deur sy slegtheid - nie God wat die mens vir sy slegtheid met sy 

skeppingsmagte gaan aanval nie. Seker een van die skeefste voorstellings in die 

mens is sy sogenaamde stryd teen die natuur en die natuurkragte! In hierdie 

natuuropvatting val die natuur ons die hele tyd aan en bedreig ons met vernieling en 

uitwissing – en ons moet godloos ons eie kragte en magte teen die natuur ontwikkel 

om ons teen hierdie aanvalle te beskerm. Óns moet bang wees vir die natuur, God 

se skepping! Die diepste drif in die mens wat hierdie wanbeeld van God en sy 

skepping skep, of ŉ godlose heelal en die natuur, is die mens se versugting na 

hemel op aarde! Wat is hemel op aarde? Dit is wanneer die hele skepping inpas in 

wat ék wil doen en wat ék wil wees. Dan moet daar nie wisseling in God se skepping 

wees nie, maar alles moet vir my die hele tyd optimaal wees sodat ek die maksimum 

welvaart kan verkry. Daarom, wanneer dít nie gebeur nie, dan verklaar mense dat ŉ 

ramp en ŉ katastrofe hulle getref het deur of God of ŉ vyandige natuur. God of die 

natuur val hulle aan en neem hulle hemel op aarde weg. Die reënboog is die stille 

teken wat getuig dit is nie waar nie: alles wat nie inpas by mý hemel op aarde nie, is 

nie hel op aarde nie. Dit is Gód wat sorg dat landbou kan voortgaan! Preek 

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

 

Vrydag 

Gen. 8: 21 – 9:5, 12 – 16; Heb. 12: 1 – 3, 12; 11: 1,2, 8- 10, 13 -16. Teks Heb. 12: 2. 

Tema: "Die Here laat ons op aarde tussen twee reënboë leef, nie tussen hemel en 

hel nie.' God sorg vir landbou binne ŉ wêreld vol slegte mense deur sy instelling van 

die amp van die owerheid. ŉ Wêreld vol slegte mense is waar die een wat die 

meeste geweld gebruik die een is wat kan doen wat hy wil en die ander die verliese 

moet dra. God het nie die wêreld, waar Hy nié die skepping téén slegte mense 

gebruik, aan die mag van slegte mense oorgegee nie. Kyk hoe openbaar die Here 

dit in Gen. 9: 5 “Van ŉ mens sal Ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens.” 

Hier stel God die owerheid in as die instelling wat van die geweld van slegte mense 

rekenskap eis en hulle daarvoor straf. Dit is presies wat Paulus stel in Romeine 13: 

1, 4:  “En die owerheid wat daar is, is daar deur die beskikking van God. ... ŉ 

Dienaar van God tot jou beswil.” Binne Gen. 9 beteken dit dat God vir saaityd en 

oestyd sorg tussen slegte mense, vir boerdery tussen slegte mense, deur die 

owerheid wat Hy instel waardeur God self rekenskap van mense eis en hulle straf vir 

hulle oortredings. Dit is die misgissing van die Afrika-magskultus: wie mag het eis 

rekenskap van wie ook al hulle wil en soos hulle wil, maar die maghebbers meen 



hulle self is bo enige rekenskap verhewe. Mense wie mag het (so dink hulle) is die 

goeie mense en mense sonder mag is die slegte mense! Hierdie is die magshouding 

waarmee ons grond opgeëis, ons oeste en bedryfmiddels gesteel word, ons 

aangeval en gemoor word, ons geminag word as werkgewers (wat werk verskaf vir 

werklose mense) en ons eiendom as openbare besit vir almal se gebruik verklaar 

word. Heersende regerings kan nie God se bedoeling met ŉ owerheid verander nie. 

God self sal elke regering wat nie só dienaar is nie (deur wet en orde te handhaaf 

deur onder andere voedsel sekuriteit te bevorder) se mag ontneem deur alle 

voedselsekuriteit weg te neem. Want God sorg vir saaityd en oestyd tussen slegte 

mense, vir die landboubedryf tussen slegte mense, waardeur Hy alle mense voed! 

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


