
Maandag 
Rom. 5: 1 en 10; Efe..  2: 1 – 10 Teks: Efesiërs 2:10 “Ons is immers sy maaksel, 
geskep in Christus Jesus om goeie werke, wat God voorberei het, te doen en 
daarvolgens te leef.” Tema: 'Christus maak dat ons goeie werke doen.' Hoe verander 
God ons lewenswyse deur ons vyandskap en sy teenstand in Christus te 
begrawe? ŉ Lewe in en met God se vrede kan nooit maar net dieselfde wees as ŉ 
lewe met vyandskap teen God wat ons teenstander is nie. Mense se vyandskap teen 
God maak nooit dat hulle in ŉ magstryd met God gewikkel is nie. Daar kan nie so 
iets soos ŉ magstryd tussen God en mense wees nie. Nêrens in die hele Bybel is 
daar iets soos God wat sy mag moet beskerm en handhaaf teen mense of engele 
wat sy mag as Skepper bedreig nie. Daarom is die verwysing dat God vyandig sou 
wees teen sy skepping, of mense, asof hulle sy mag bedreig totaal afwesig in die 
hele Ou en Nuwe Testament. Die vrede wat God tussen Hom in sy kinders skep, is 
nie ŉ skikking oor mag ná ŉ magstryd tussen God en mense nie. Dit is die vrede dat 
God nie meer ons teenstander is nie, maar ons Hulp en Krag is. Die wyse waarop 
God ons vyandskap teenstaan is ook nie ŉ magstryd of bakleiery van God se kant af 
nie. Die profeet Esegiël beskryf God se teenstand op die vyandskap van volk teen 
Hom op hierdie besondere wyse: wanneer sy volk Hom net nog ŉ afgod maak soos 
ander afgode en hulle kom dan na God vir hulp en krag, sal God hulle teenstander 
wees deur vir hulle die afgod te wees wat hulle van Hom maak. Hy sal as God 
afsydig en ontoeganklik wees sodat hulle van Hom ook niks kan hoor nie. Hy sal, net 
soos ŉ afgod, hulle dan in hulle eie waanbeelde en begeertes waarin hulle wysheid, 
leiding, krag en hulp soek, OORGEE. God se teenstand is om in sy hulp en krag vir 
sy vyande afwesig te wees en hulle aan hulle eie godsbeelde OOR TE GEE. God 
word nooit ŉ vegter of bakleier met sy vyande nie. Preek beskikbaar op Google 
by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Dinsdag 
Rom. 5: 1 en 10; Efe..  2: 1 – 10 Teks: Efesiërs 2:10 “Ons is immers sy maaksel, 
geskep in Christus Jesus om goeie werke, wat God voorberei het, te doen en 
daarvolgens te leef.” Tema: 'Christus maak dat ons goeie werke doen.' In Christus 
se begrafnis skep Christus vir ons vrede. Die tipe vrede wat God skep, word in 
Efesiërs 2: 10 verwoord: arbeidsvrede! Om tevrede te wees en ywerig met goeie 
werk besig te wees (Titus 2:14). Ons vrede met God is om die goeie werke wat Hy 
vir ons voorberei het, te doen en daarvolgens te leef. Die goeie werke wat God vir 
ons hier voorberei het is nie welsynswerk,  liefdadigheidswerk of vrywillige 
gemeenskapsdiens nie. Die goeie werke waarvoor God ons voorberei het, is deur 
ons as mense te maak met die al die gawes en vermoëns om mens in sy skepping 
te wees. Alles wat ons saam met mense doen, en as werk vir mense doen in die 
gewone daaglikse lewe, is die goeie werke waarvoor God ons geskep het. Daarom 
is alles van kosmaak, skottelgoed was, huis skoonmaak, tuinmaak, kinders kry en 
grootmaak, tot alles waarmee ons ŉ inkomste verdien, die goeie werke waarvoor 
God geskep het. God het ons voorberei om só mens te wees in sy skepping! Die 
kontras tussen waarmee mense besig is in hulle VYANDSKAP teen God teenoor 
waarmee mense besig is wie in God se VREDE leef, wys in die kontras van dit wat 
Paulus in Efesiërs 2: 1 – 10 noem die SEUNS VAN ONGEHOORSAAMHEID en 
ONS wat in Christus Jesus geskep is om die goeie werke wat God ons voor 
voorberei het te doen en daarin te leef. Die seuns van ongehoorsaamheid se 
vyandskap teen God is dat hulle dood is vir die goeie werke waarvoor God hulle 
bestem het en Christus ons voor in herskep het. Dood vir goeie werke en besig met 



ŉ lewenswyse volgens die heerser oor die mag van die lug. Preek beskikbaar op 
Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Woensdag 
Rom. 5: 1 en 10; Efe..  2: 1 – 10 Teks: Efesiërs 2:10: “Ons is immers sy maaksel, 
geskep in Christus Jesus om goeie werke, wat God voorberei het, te doen en 
daarvolgens te leef.” Tema: 'Christus maak dat ons goeie werke doen.'  
“Dood vir goeie werke” het die ou boere met ŉ staaltjie demonstreer: ŉ Man kom by 
ŉ boer en vra of die boer nie vir hom ŉ “job” het nie. Die boer sê: “Ja ek het vir jou 
baie werk”, waarop die persoon antwoord: “Nee, meneer verstaan nie. Ek soek nie 
werk nie. Ek soek ŉ “job”. Dit beteken ek soek ŉ aanstelling, maar ek soek nie ŉ 
werk nie. Baie arbeiders dink vandag só: Jy moet hulle aanstel in jóú besigheid en 
dié werkposisie stel hulle in ŉ magsposisie waarmee hulle jou hulle vyand maak en 
teen jou as vyand veg vir hulle regte. Hulle nader jou met ŉ skynvrede dat hulle 
graag werknemers wil wees, maar dit is net ŉ dekmantel vir hulle strydlustigheid en 
oorlogsmentaliteit dat hulle van jou as hulle werkgewer wat hulle met werk help, 
hulle vyand gaan maak. Jy wat werk verwag volgens jou aanstelling is hulle 
onderdrukker! Hulle is nou die baas en jy klaas in jou eie besigheid. Dít... is die 
seuns van ongehoorsaamheid in Efe. 2!  Mense is in die 
gemeenskapsposisies waarin God hulle aanstel tot diens, dóód vir die goeie werk 
waarvoor God hulle voorberei het. Hulle sien hulle self as mense wat deur hierdie 
WERKSPOSISIES en werksgeleenthede wat Gód skep, MAGSPOSISIES kry waarin 
hulle húl posisie kan gebruik om hul begeertes te bevredig en te doen net wat in hul 
gedagtes opkom. By God soek hulle net ŉ “job”. Dit is hoe mense van God ŉ afgod 
maak! Hulle dink: God móét werk en sorg vir sonlig, reën, groeikrag en al die regte 
insekte op die regte tyd, want dit is net sy werk, en ék is die baas van my plaas - nie 
besig met goeie werke met God en vir God  in God se skepping nie. Preek 
beskikbaar op Google byngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Donderdag 
Rom. 5: 1 en 10; Efe..  2: 1 – 10 Teks: Efesiërs 2:10: “Ons is immers sy maaksel, 
geskep in Christus Jesus om goeie werke, wat God voorberei het, te doen en 
daarvolgens te leef.” Tema: 'Christus maak dat ons goeie werke doen.' Hoe maak 
Christus ons ywerig in die goeie werke waarvoor God ons gemaak het? Dit wys 
in Efe. 2:10 Die Here maak ons ywerig in goeie werk, maar nie werkers nie. Hierdie 
afwesigheid van “goeie werkers” in hierdie teks is vir Paulus nie sommer net toevallig 
nie. Ons kan nooit God se “goeie werkers” wees nie. Paulus wys hoe ons ywerig 
word in goeie werke in Gal. 4:7: “Jy is dus nie meer slaaf nie, maar seun; en as jy 
seun is, is jy ook erfgenaam deur God.” Wie doen die goeie werk op plase en leef 
daarvoor? Arbeiders? Nee, Kinders! Die kinders van die boere werk só want hulle is 
erfgename! Die besigheid is hulle sŉ. Hulle is nie arbeiders, werkers nie. Hulle is 
erfgename van die onderneming deur erflating! Daarom werk kinders so goed en is 
hulle werk hulle lewe! Wat van ons en wat van wat ons ons is, is saam met Christus 
in sy graf begrawe? Antwoord: Die arbeider, die slaaf wat ek vir God moes gewees 
het. Jy kan nooit weer God se arbeider wees nie. Want dit is wat God met sy 
teenstanders doen: Hy maak hulle sy slawe. Omdat God ons arbeiderstatus en lewe 
in Christus vir altyd begrawe het, kan ons nooit op enige manier weer God se 
werkers wees nie. Alles wat ek as God se arbeider moes wees, is saam met 
Christus in sy graf begrawe en kan nooit weer opstaan uit die graf nie. Ek is kind van 
God! Die werk waarvoor God my in my gene voor voorberei het en waarvoor Hy in 



die wêreld vir my geleenthede skep is dit van kind. Preek beskikbaar op Google 
by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Vrydag 
Rom. 5: 1 en 10; Efe..  2: 1 – 10 Teks: Efesiërs 2:10: “Ons is immers sy maaksel, 
geskep in Christus Jesus om goeie werke, wat God voorberei het, te doen en 
daarvolgens te leef.” Tema: 'Christus maak dat ons goeie werke doen.' Wat doen 
arbeiders? Hulle organiseer vakbonde! Vanaf die sewentiger jare het daar iets 
snaaks in ons land begin gebeur. Dominees het hulle eie kerke begin terwyl 
die  Here sy kerk begin het met die uitstorting van die Heilige Gees. Die kerk is die 
Here se kerk. Kan u hoor wat doen hierdie dominees? Hulle maak soos arbeiders: 
“Die Here moet my aanstel as sy prediker, en ek gaan leer, ek bid en ek is 
gedienstig tot die Here om vir my ŉ pos gee, dan vat ek die werksposisie en maak dit 
my magsposisie om sy kerk te vat en my kerk te maak. Wat doen hierdie prediker? 
“Here ek soek ŉ "job", máák my ŉ dominee”, en wanneer die Here hom dan aanstel, 
dat vat hy die Here se kerk en maak dit syne, en die Here, die Een wat sy kerk wat 
hy vir homself begin het moet hom aan die gang hou... Vir wie? Watter mense sluit 
by só ŉ "kerk" aan? ARBEIDERS! Mense wat só leef en dink: “Dit is mý plaas, mý 
besigheid, mý vrou, mý man, mý kinders, mý land en mý mense.” ŉ Vakbond vir 
arbeiders! Dit is sommer net afgodsdiens. Die Here het sy kerk begin en ŉ dominee 
kan sy werk in die kerk van die Here opneem as sy vreugde dat Hy ŉ KIND van die 
Here is wat ywerig is met goeie werke. Soos dit elke lidmaat se vreugde is om 
ywerig besig te wees met die goeie werke waarvoor hulle voorberei is en deur 
Christus weer herskep is. Want in hierdie kerk is arbeiders begrawe in die graf van 
Christus. Ons is KINDERS van die Here! Ons werk is ons vreugde en ons lewe. 
Want ons erf God se skepping as kinders saam met ons Vader! Preek beskikbaar op 
Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 


