
Maandag 

Fil. 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling - teks Rom. 8: 4: 

“Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet." Tema:" Christus bekeer 

ons tot sy liefde en sy wet." Gelowiges se openbare belydenis gaan oor twee soorte 

bekerings waarmee hulle altyd elke dag besig is. Die eerste soort bekering is hul 

bekering van die wet van God net na Christus toe en hul tweede bekering is hul 

bekering weg van hul sonde na die nuwe wet van die Gees van Jesus Christus. 

Paulus getuig van sy eie bekering weg van die wet tot Jesus Christus in Fil. 3: 3 – 12 

en gee in Rom. 8: 1 – 4 die beskrywing van ŉ Christen se tweede soort bekering 

weg van sonde na die wet van die Gees toe. Paulus se Damaskus-ervaring was nie 

enige vorm van bekering gewees nie. Dit was Paulus se aanstelling as apostel terwyl 

hy nog nie die evangelie geglo het nie. Paulus het eers in Reguitstraat in Damaskus 

tot bekering gekom deur “die Naam van die Here aan te roep”, soos Paulus dit self 

vertel in Hand. 22: 16. Wat met Paulus op die Damaskuspad gebeur het, kan ons 

vergelyk met wat die Here met Martin Luther in 1505 naby die dorpie Stottenheim 

gedoen het, terwyl hy as regsstudent op pad van sy ouers terug na die universiteit in 

Erfurt was. Die Here het Martin Luther uit sy regstudies uit met weerligstraal tot 

binne in die Augustynse klooster van Erfurt ingeslaan om ŉ Rooms Katolieke priester 

te word. Uit vrees vir die weerlig het hy die Rooms Katolieke heilige Anna aangeroep 

en haar beloof hy sal ŉ priester word, as die weerlig hom nie doodslaan nie. Martin 

Luther het eers 13 jaar later volgens sy eie vertelling tot bekering gekom, ses 

maande ná hy die 95 stelinge gepubliseer het, toe hy die evangelie in Rom. 1: 16, 17 

vir die "eerste" keer in sy lewe raakgelees het en gesien het dat Christus jou nét 

deur die evangelie sonder énige wetsgehoorsaamheid red. Tóé eers kon hy van die 

wet wegdraai na Christus toe. Preekbeskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

Ds. Petrus. 

 

Dinsdag 

Fil. 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling: Teks Rom. 8: 4: 

“Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet". Tema: "Christus bekeer 

ons tot sý liefde en sý wet." Paulus beskyf volledig sy bekering weg van die wet na 

Christus toe in Fil. 3: 1 – 12. Sy bekering was om heeltemal weg te draai van alles 

wat God in die Tien Gebooie beveel en om die gehoorsaamheid wat hy van sy 

kinderjare volgens God se wet mee besig was, as waardeloos, vuil en as ŉ verlore 

lewe te sien, dit uit te los en daarvan weg te draai. (Nuwe Direkte Afrikaanse 

Vertaling.) Die waardelose dinge waarmee hy homself vuil gemaak het noem hy 

“Geregtigheid op grond van wetsbeoefening” (Fil. 3: 6) en “My geregtigheid op grond 

van die wet.” (Fil. 3:9). Sy bekering is totaal anders as die sogenaamde bekerings 

wat gedurig vandag aan ons voorgehou word. In hierdie sogenaamde bekerings sê 

mense vandag dat drank, seks, geld en geweld hulle vuil, waardeloos en verlore 

gemaak het. Paulus getuig oor ŉ totaal ander soort bekering! Volgens hom het sy 

onberispelike gehoorsaamheid aan God se wet hom en sy lewe waardeloos, vuil en 

verlore gemaak het. Hy bedoel dit glad nie sarkasties nie so asof hy net skynheilig 

gehoorsaam sou gewees het sonder liefde en opregte bedoelings! Sy onberispelike 



gehoorsaamheid beteken hy het God opreg, met liefde, met oorgawe en met die 

volle geloof dat hy besig is om God te dien, besig was om homself aan God toe te 

wy. Dit is die evangeliese ontdekking van Paulus wat ons elkeen moet maak: my 

gehoorsaamheid aan God se wet - al is dit hoe opreg, met toegewyde, met oorgawe, 

met liefde en vertroue dat dit alles werk - het my nog net altyd waardeloos, vuil en 

verlore gemaak. Dit was nie deur drank, seks, geld en geweld nie, maar deur hierdie 

GOEIE dinge wat ek vir die Here gedoen het wat ek myself waardeloos en vuil 

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

 

Woensdag 

Fil. 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling: Teks Rom. 8: 4: 

“Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet." Tema:" Christus bekeer 

ons tot sy liefde en sý wet." Hoe kan jou liefde, jou erns, jou toewyding met God se 

wet jou waardeloos, vuil en verlore vir God maak? Dit ontdek jy nooit in jouself en jou 

eie dade nie. Dit ontdek jy in Jesus Christus. Dit is Paulus se geloofsbelydenis oor sy 

vereniging met Christus – “Ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Jesus 

Christus my reeds sy eie gemaak het.” Syne is myne en myne is Syne! Hierdie 

slagspreuk vat alles saam wat Paulus in Filippense beskryf as: “die krag van sy 

opstanding”, die gemeenskap met sy lyding” en “die gelykvormigheid aan sy dood.” 

Die Here Jesus Christus ís my sonde en ek ís sy gehoorsaamheid! Hy verenig my só 

met Homself as mens in die hemel dat Hy alles wie ek as sondaar is met my deel en 

alles wie Hy as heilige en regverdige mens voor God is met my deel. Só, in hierdie 

vereniging en eenheid is ek vir God altyd in sy liefde heilig, regverdig en onskuldig. 

Só, in hierdie vereniging en eenheid is ek en my lewe vir God waardevol, skoon en 

behoue in sy liefde. Eers in híerdie vereniging en eenheid met Christus (Syne is 

myne en myne is Syne), kan ŉ mens ontdek dat alles waarmee jy jouself vir God 

heilig, reg en onskuldig wou maak, kon dit nooit regkry nie. Jou beste ens, liefde, 

toewyding, oorgawes en gehoorsaamheid is juis dade waarmee jy jou net nog meer 

onheilig, onregverdig en skuldig gemaak het. Waarom? Want wat jy doen, kan nooit 

aan die regseis van die wet voldoen nie. In en deur jou geloof in Christus en wie Hy 

vir jou is en jou in Hom laat wees, ontdek jy eers dat jy (in jou vereniging met Hom 

as mens vandag) vir God waardevol, skoon en behoue is. Eers in híerdie heiligheid, 

regverdigheid en onskuld wie Hý jou maak deur Syne met jou te deel, ontdek jy dat 

eie liefde, erns, toewyding, oorgawes en gehoorsaamheid maak jou net waardeloos, 

vuil en verlore! Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 

 

Donderdag 

Fil. 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling: Teks Rom. 8:4: 

“Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet." Tema:" Christus bekeer 

ons tot sy liefde en sy wet." Dit is deur hierdie evangeliese ontdekking van wie Jesus 

Christus is en my laat wees in my vereniging met Hom, dat ek ook die nuwe 

betekenis wat Jesus Christus aan God se wet in my lewe gee, ontdek. In Paulus se 

woorde: “Omdat ek nou aan die regseis van God se wet voldoen, in my vereniging 

met Christus, kan ek my elke dag van my sonde tot hierdie nuwe wet van die Gees 



van sonde tot gehoorsaamheid bekeer.” Rom. 8:2 Hierdie is die tweede soort 

bekering wat elke dag deel van ŉ gelowige se lewe is waarin ons van sondes weg 

draai tot die nuwe gehoorsaamheid aan God se wet. Paulus noem hierdie NUWE 

werking van die wet, wet van die Gees, in die kontras met Rom. 2 se OU wet van 

sonde en dood. Hierdie OU gehoorsaamheid aan God se wet is die wet onder toesig 

van geestelike leiers en mentors in Rom. 2: 17 – 22.  

1. Jy as lidmaat moet in jou kennis van wat volgens God se wet reg en verkeerd is, 

jouself sien as ŉ blinde teenoor geestelike leiers en mentors wat jou geestelike lig 

sal wees.  

2. Jy moet jou eie gedagtes, gevoelens, waardes en oortuigings aanvaar as in die 

duisternis volgens God se wil en jy moet in die lig van geestelike leiers en mentors 

God se lig wil vind.  

3. Jy moet jouself as persoon onkundig oor God se wet verklaar en geestelike leiers 

en mentors as kundiges in God se (ou) wet aanvaar.  

4. Jy moet jouself in God se wet as ŉ oningeligte aanvaar en by die geestelike 

onderwysers oor God se wet ingelig word. Op hierdie wyse breek geestelikes 

vandag mense onder hulle geestelikheid in om hulle op te bou soos hulle hul 

geestelik wil hê en noem dit valslik, bekering. Daarteenoor: Christus maak gelowiges 

self wys, ingelig, kundig en laat hulle in die lig van sy liefde, van sonde tot sý wet (die 

nuwe werking van die wet) bekeer, sonder die voogskap van geestelikes. Preek 

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

 

Vrydag. 

Fil. 3: 3 – 12; Rom. 2: 17 – 22; 8: 1 – 4. Nuwe Direkte Vertaling: Teks: Rom. 8: 4 

“Gevolglik kan ons voldoen aan die regseis van die wet." Tema:" Christus bekeer 

ons tot sy liefde en sý wet." Téénoor die ou werking van die Tien Gebooie stel 

Paulus dan in Rom. 8: 4 “Nou kan ons aan die regseis van God se wet voldoen”, 

bedoelende dat deur die Gees wat die Here ons gee om in sy heiligheid, 

regverdigheid en onskuld as mens te leef, kan ons deur die Gees se leiding sonder 

hierdie ou geestelike leiers en mentors self God se wil ken en doen! In hierdie 

aankondiging gaan dit oor hoe Jesus Christus die verbondsbelofte van Jeremia 31: 

31 – vervul vir gelowiges:  “Dit is die verbond wat Ek in die toekoms met Israel sal 

sluit sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. 

Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. ŉ Man sal nie meer vir sy buurman 

of sy broer voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en 

groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes 

dink nie.” (Jer. 31: 32, 33). Dit is presies wat Paulus in Rom. 8 aankondig: “Daar is 

nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.” God vergeef sondes so 

dat Hy nie meer aan een oortreding wat ons begaan dink as iets waarvoor ons nie vir 

sy liefde nie heilig, reg en onskuldig is nie. Só maak die Here self sy wet vir ons die 

wet van die Gees en maak Hy ons vry van ŉ wet wat ons aankla, veroordeel en straf. 

(Rom. 8:20) Waar God sy wet só laat werk, maak Hy dit vir ons ŉ wet in ons harte en 

gedagtes, ŉ wet waaraan ons met ons hart en verstand verbind wil wees. Dít kan 

geen geestelike leier of mentor vir of met ons doen nie – om die Here se wet in ons 



harte vas te lê as die wyse waarop ons wil liefhê en ons gedagtes vas te bind as die 

wyse waarop ons God wil dien. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za 

Ds. Petrus 


