
Maandag 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26 “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: 'God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Leef ons geborge of ontsteld, rustig of ontwrig? Leef 
ons in die geborgenheid van God wat Homself lief het en Homself verheerlik of leef 
ons in die ontwrigting van ŉ God wat onvervuld is en verheerlik moet word om 
heerlik te wees? Vandat ons gebore word, word aanmekaar vir ons gesê: God het 
jou lief!”, “Jy is vir God spesiaal”,  “God gee om vir jou” en “Jesus is lief vir jou”. Ons 
hoor altyd en aanhoudend dat God sy liefde teenoor ons verklaar! Die vreemde van 
hierdie liefdesverklaring van God is dat dit aan jou verklaar word sodat jy moet 
agterkom dat jy nie deel is van hierdie liefde wat oor jou uitgespreek word nie. Want 
dit word só uitgespreek – God is lief vir jou en het ŉ wonderlike plan met jou lewe, 
maar jy is nog nie deel van sy liefde en plan nie, want jy het nog nie erken hoe sleg 
en verwerplik jy is nie. Eers as jy jou eie slegtheid en verwerplikheid erken, kan jy 
deel van sy liefde word. Dit is egter ook nog nie genoeg om net jou eie slegtheid te 
erken nie want jy moet ook dan besef dat dit jou skuld is dat God sy geliefde Seun 
moes laat ly, gekruisig laat word en laat sterf het. Wanneer jy aanvaar dat dit jou 
skuld is, moet jy God in jou lewe innooi en ŉ persoonlike verhouding met hom begin, 
dan sal jy deel van God se liefde word. Hoe laat hierdie verklaarde liefde wat oor jou 
uitgespreek word jou voel: geborge of ontsteld, rustig of ontwrig? God het jou lief, 
maar jy is nie deel daarvan nie voor jy nie erken dat jy so sleg is dat jy die rede was 
dat God sy geliefde Seun vir jou moes opoffer nie? Hierdie liefdesverklaring ontstel 
en ontwrig ŉ mens in die diepste van jou menswees!  Preek beskikbaar op Google 
by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus.  
  
Dinsdag 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26 “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: "God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Wat is fout met hierdie liefdesverklarings van 
geestelikes van " God" wat in die Naam van Jesus Christus oor ons uitgespreek 
word? Dit is soos ouers wat kinders die hele tyd verseker hoe lief hulle vir hulle as 
kinders is, maar ma en pa is die hele tyd vir mekaar kwaad is en net besig om met 
mekaar te baklei oor wat die kinders doen. Dit klink só: Die kind dink: "Julle is al twee 
vir my lief, maar ék maak dat julle met mekaar baklei, vir mekaar kwaad is, mekaar 
verinneweer en verneder, en dan moet ek met julle saambly as kind omdat julle my 
so baie lief het! Hoe kan ek in ŉ liefde leef waarin julle mekaar oor my en my 
wangedrag verwyt, verinneweer en verneder?" Hierdie tipe liefdesverklarings van 
ouers aan kinders, ontstel en ontwrig kinders so in wie en wat hulle as kinders is, dat 
hulle nie meer kinders wíl wees nie. Want alles wat hulle as kinders is, maak dat hul 
ouers mekaar verneder! Die diepste ontwrigting in ‘n kind se kindwees is om te hoor 
hoe lief sy of haar ouers vir hulle is, maar te moet weet dat hulle wangedrag die rede 
is vir die ouers se vernedering van mekaar. Die evangelie oor die Vader en Seun 
gaan nié oor hoe Hulle mekaar verneder óór ons, maar ons tog lief het nie. Die 
evangelie gaan oor hoe die Vader en Seun mekaar lief het soos dit in die 
Messiasbelofte van 2 Sam. 7: 11 b - openbaar word. God die Vader en God die 
Seun verheerlik mekaar! Joh. 17: 1,5. Die wyse waarop die Vader en Seun mekaar 
verheerlik - nie verneder nie - is deur die lyding, kruisiging en dood van Jesus 
Christus. Christus se lyding, kruisiging en dood. Dít is hoe die Vader en Seun 
mekaar liefhet - nie mekaar verniel en verinneweer oor ons sondes nie. Preek 



beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Woensdag 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26 “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: "God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Jesus se lyding, kruisiging en sterwe is hoe God die 
Vader en Seun in hulle liefde hul kinders aan Hulle laat behoort .15: 6, 10. Die Vader 
gee nie vir sy Seun sondaars met wie Hy ontevrede is om hulle reg te kry nie, nog 
minder gee die Seun vir die Vader kinders wat nie reeds aan die Vader behoort het 
nie. In God is daar nie iets soos die Vader wat sê : Jy is myne téénoor die Seun of 
die Seun wat sê: “Jy is myne nie”, nog minder : Hierdie een is joune, hy of sy is nie 
myne nie.” Die Vader en Seun se liefde vir mekaar is dat hulle hul kinders aan 
mekáár toewy. Christus se lyding, sterwe en dood is hoe die Seun in liefde die 
opdrag van sy Vader voltooi. Joh. 17: 4, 7. Die Vader dra niks van sy werk aan sy 
kinders op nie, net aan sy Seun en die Seun los niks vir die kinders om te doen 
nie.  Die Vader en Seun gee en voltooi hul werk vir en met mekaar sónder hul 
kinders dat hul kinders geen werk kry of doen nie, maar net die ewige lewe ontvang 
waarin hul die Vader en Seun kan as die waaragtige God wat alles vir hulle doen. Só 
het die Vader en Seun mekaar lief! Die Vader en Seun heilig en bewaar hul kinders 
vir mekaar se liefde. Christus roep die Vader aan as “Heilige Vader” (17: 11) en 
verklaar dat Hy as Seun Homself as Seun heilig sodat hul kinders geheilig kan wees. 
God se heiligheid kondig Johannes  in 1 Joh. 4:8 “God is liefde”. God is heilig want 
God is liefde. Christus heilig Homself beteken dat sy liefde vir die Vader en sy 
kinders, is sy lyding, kruisiging en dood. Dit is nie hoe Hy homself verneder nie, 
maar heilig en sy kinders aan Hulle liefde toewy. En daarom kan niks hierdie kinders 
uit of die Vader of die Seun se hand ruk nie. Die Vader en Seun bewaar hul kinders 
in hul liefde. Daarom verklaar die Here  dat ons in Hulle liefde vir mekaar ingesluit is 
(Joh. 17: 21) Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus 
 
Donderdag 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26: “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: 'God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Waar en hoe raak ons geborgenheid in die liefde wat 
God vir Homself het vir ons vandag verlore in 'ŉ liefde wat ons nie kan ken en 
vertrou nie? Dit gaan verlore in die tipe liefdesverklarings wat elke geestelike oor ons 
uitspreek: “God het jou lief en het ŉ plan met jou lewe!”, maar... jy moet éérs vir die 
Vader en Seun doen wat hulle vir mekaar doen soos openbaar in 2 Sam. 7 en Joh. 
17. En wat is dit? God, die VADER gee vir sy Seun ŉ troon aan sy regterhand en 
ewige koningskap oor sy volk. Die SEUN rig ŉ tempel, die kerk, op deur sy offer, en 
wy dit aan die Vader. Só verheerlik die Vader en Seun mekaar in hul liefde vir 
mekaar. Vandag se geestelike ghoeroes verklaar hierteenoor dat jý vir die Seun 
koning van jou lewe moet maak deur Hom op die troon van jou hart te sit en koning 
van jou lewe te máák. Vir die Vader moet jy jou lyf  ŉ blyplek maak deur jou lewe, 
hart, geld, kinders, land en taal vir Hom op te offer. Só moet jy volgens hierdie 
geestelike ghoeroes jouself binne God se eie persoon en lewe God stel om vir die 
Vader te doen wat sy Seun vir Hom doen, en vir die Seun te doen wat die Vader vir 
Hom doen. Jý moet kamstig die Seun en Vader verheerlik! Hoekom? Want met jou 
sondes het jy gemaak dat die Vader en Seun mekaar verneder, net soos ŉ man en 
vrou mekaar oor hul kinders se wangedrag verneder! Die Vader is kamstig kwaad en 
die Seun moet kamtig soebat! Dit is net soos kinders vir die pa se afwesigheid by hul 



ma probeer vergoed deur vir hom in te staan, en by pa in te staan vir ma se 
afwesigheid, omdat hulle vir mekaar oor kinders se wangedrag kwaad is. Hierdie is 
die Bose leuen waarvan die Vader en Seun ons bewaar. Die Vader en Seun 
verheerlik mekaar só dat óns nié moet instaan vir wat Hulle vir mekaar is en doen 
nie. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Vrydag 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26: “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: 'God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Die liefde wat die Vader en Seun vir mekaar, en wat 
Hulle vir mekaar doen dat ons aan Hulle kan behoort al doen ons sondes, is ons 
geborgenheid en rustigheid waarin ons God se kinders is. Dis die geborgenheid om 
rustig net ŉ kind in die liefde van jou God te wees. Dit is die inhoud van die stelling 
wat Johannes maak in 1 Joh. 4: 16 Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons 
het, "want dit is die liefde wat die Vader en Seun vir mekaar het en mekaar mee 
verheerlik." Kinders wat die geborgenheid, die liefde van God ken en vertrou en 
daarom besig is met dit waarmee kinders besig moet wees – liefde vir God. Dit is die 
enigste opdrag wat die Here Jesus vir sy dissipels gee – om lief te hê, omdat Hy en 
die Vader alles wat Hulle moet doen om ons aan Hulle liefde te heilig, uit hulle self 
en van self doen vir mekaar. Hulle verheerlik mekaar in hul liefde vir mekaar. Ons 
staan vir niks in by óf die Vader óf die Seun vir ons sondes nie. Dit is die Vader en 
Seun se heerlikheid om ons vir hulle liefde as hul kinders te heilig. Kom ons hoor en 
ontdek weer die evangelie: God het ons lief met die liefde wat Hy vir Homself het! Dit 
is ons geborgenheid en rus wat ons verbind waartoe kinders van God verbind is - tot 
liefde. Ons kan nooit skuldig wees vir die lyding, kruisiging en dood van die Seun 
van God nie. Dit is mos totaal absurd! Ons is skuldig vir ons sondes, nie vir wat die 
Here doen om ons van ons sondes te reinig nie. Wat die Vader en Seun vir mekaar 
doen en gee, verheerlik ons in die liefde wat Hulle vir mekaar het en ons in laat deel. 
Ons word nie ingesluit in die Vader en Seun wat met mekaar grimmig is en mekaar 
oor ons verneder nie, maar in die Vader en Seun wat een in liefde is en alles wat 
hulle doen, doen om ons in die liefde wat Hulle vir mekaar het in te sluit. Preek 
beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Saterdag ekstra 
2 Sam. 7: 11 b – 14, 16; Joh. 17: 1 –  26. Teks: Joh. 17: 26: “... sodat die liefde 
waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle.” Tema: 'God het ons 
lief soos Hy Homself lief het.' Die uitroep van liefdesverklarings deur geestelikes van 
"God" oor ons waar óns vir die Vader ons lywe sy tempel moet maak met óns 
selfopoffering, en, óns vir Jesus moet koning maak, is boos! Dit is die boosheid van 
ŉ valse Christus en ŉ afgod! Wat leer kinders wat in die intimiteit van ŉ man ('n pa) 
en vrou (' n ma) met húlle kinderlike liefdes moet instaan om vrede tussen strydende 
ouers te bring? Hulle leer om met grootmens-dinge en die intimiteite van grootmense 
besig te wees! Wat verleer hulle? Om nét kinders te wees wat nét besig is waarmee 
kinders besig moet wees! Kan jy sien hoekom ons in ŉ verwronge Christelikheid 
ingetrek word waar mense met die krag, die mag, die lewe, die Naam, die wil, die 
planne en drome van "God" besig is, en nié meer nét mense is wat mekaar lief het 
nie? Want ons word geleer om te leef in ŉ intimiteit met God waar daar NIE PLEK 
VIR ʼN MENS IS NIE: tussen die Vader en die Seun! En dít bring nié geborgenheid 
en rus in ons menswees nie, maar ontstel en ontwrig ons in die menswees. 
Ontwrigte kinders wil grootmense tussen kinders wees! Hulle is tussen kinders met 



grootmens dinge besig en so is die intimiteit met "God" die rede vir al die 
losbandigheid en sedeloosheid onder kinders – kinders wat geleer het om besig te 
wees met grootmens dinge: die krag van God, die lewe van God, die droom van 
God, die plan van God  en die voorsienigheid van God! Dit is Afgodsdiens, waar jy 
binne-in God, God met Homself moet gelukkig hou. Dit is hoe mense hulle self 
regverdig om sedeloos tussen mense te wees: mense wat tussen mense met 
goddelikheid leef. Daarteenoor: ons leef in die geborgenheid van die liefde waarmee 
God Homself lief het - nie in die ontwrigting dat ons God rustig moet stem deur vir 
Hom te doen, wat Hy vir Homself doen nie. Ons is nét kinders wat met geborgenheid 
in liefde, lief het. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 


