
Maandag 
Mat. 22: 34 – 39; 2 Kor. 5: 14 – 21. Teks 2 Korintiërs 5: 17: “Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Tema: 'Christus skep in ons ŉ regverdige 
self.'   “Jy moet jou naaste lief hê soos jouself!” is Jesus se antwoord op die 
toetsvraag wat die belangrikste gebod in die Wet is. Die Joodse wetkenner wou met 
hierdie vraag Jesus ontbloot as iemand wat nie die wet van God ken nie, en daarom 
ŉ valse Christus is. Die vraag aan die Here is amper ŉ Bybelkennistoets en die Here 
antwoord dan hierdie toetsvraag met ŉ aanhaling uit Levitikus 19: 18: “Jy mag nie 
haatdraend wees en ŉ wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou 
naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here.” Jesus het sy Ou Testamentiese 
Bybelkennistoets geslaag met ŉ direkte aanhaling van die enigste plek waar hierdie 
sin só staan: “Jy met jou naaste lief hê soos jouself.” Jesus gee nie ŉ nuwe 
godsdienstige reël wat die Jode nie geken of nie probeer onderhou het nie. Hy gee 
die antwoord wat die Jode uit die Ou Testament geken het en waarvolgens hulle 
probeer leef het. Volgens die Markus evangelie het hierdie Skrifkenner Jesus vol 
punte vir sy antwoord gegee met die opmerking: “Uitstekend Meester, dit is waar wat 
u sê.” Hy gee Jesus vol punte vir sy Bybelkennistoets. Wat die Here Jesus wel in sy 
antwoord vir die eerste keer doen, wat nié in enige teks in die Ou Testament staan 
soos die Here dit hier stel nie, is dat Hy die eerste groot gebod oor liefde vir God uit 
Deuteronomium 6: 4 en die gebod oor naaste liefde uit Levitikus 19: 18 bymekaar sit 
en direk aan mekaar verbind as die volledige samevatting van die Wet en profete. 
Jesus het nie "om jou naaste soos jouself lief te hê" as iets nuuts kom leer nie. Elke 
Jood het dit geweet en volgens die Woord van God, nagestreef. Die Here het nie 
gekom om ons te leer waaroor liefde gaan nie. Die Here het gekom oor die probleem 
met hierdie samevatting van die Wet – “jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Preek 
beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Dinsdag 
Mat. 22: 34 – 39; 2 Kor. 5: 14 – 21. Teks 2 Korintiërs 5: 17: “Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Tema: 'Christus skep in ons ŉ regverdige self.' 
Die Here het nie gekom om ons te leer waaroor liefde gaan nie. Dit ken elke mens in 
die hele skepping. Die Here het gekom oor die probleem met hierdie samevatting 
van die Wet – “jy moet jou naaste soos jouself lief hê." Die probleem met hierdie 
gebod, “Jy moet jou naaste soos jouself lief hê”, is dat mense mekaar só lief het en 
mekaar juis op hierdie manier verniel, verinneweer en verontreg. Dit is die regte 
godsdienstige probleem met elke menslike verhouding. Mense verontmenslik 
mekaar omdat hulle hul naaste soos hulself lief het. Jesus gee nie die antwoord nie 
op mense wat ander mense verontmenslik en verontreg met die gebod: Jy moet jou 
naaste soos jouself lief hê nie. Hy antwoord net ŉ Bybelkennistoets oor waaroor die 
Wet gaan. Die Here se antwoord op die probleem van naaste liefde is om ons ŉ 
nuwe skepping te maak, soos in 2 Kor. 5: 17 aangekondig word: “Daarom, as 
iemand in Christus is, is hy ŉ nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan – kyk, 
hulle het nuut geword.” Hierdie ou dinge wat die Here iets van die verlede maak, is 
hoe mense hulle self lief het. Mense se selfliefde word vandag openlik gepropageer 
met die geloofsbelydenis: “Ek is myself soos ek is.” Uit hierdie geloofsbelydenis kom 
die lewensingesteldheid: “Ek is net my self” en die eis tot die naaste: “Jy vat my soos 
jy my kry.” Mense se selfliefde is om hul self lief te hê net soos hulle is. En elke 
mens wat homself lief het net soos hy is, het hul naaste lief net soos hulle hulself 
liefhet – en dít is die kern van alle vernieling en verrinnewering van mense van en 
met mekaar. Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 



Woensdag 
Mat. 22: 34 – 39; 2 Kor. 5: 14 – 21. Teks: 2 Korintiërs 5: 17: “Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Tema: 'Christus skep in ons ŉ regverdige self.' 
Christus het gekom om mense se geliefde self, iets van die verlede te maak, om 
mense se geliefde self, "die ou dinge van die verlede", te maak - nie om mense te 
kom leer om hul naaste soos hulself lief te hê nie op die ou manier nie. Christus 
maak ons ou geliefde self iets van die verlede en skep in ons ŉ NUWE self, ŉ nuwe 
geliefde self! Hoor dit weer in die teksvers: “as iemand in Christus is, is hy ŉ nuwe 
skepping!” Op ŉ alledaagse vlak sien ons dit baie in hoe mense ŉ nuwe self kry deur 
ŉ huwelik! ŉ Ongetroude jongman behoort aan homself. Dit is hulle vryheid. Hierdie 
vryheid vier hulle baie keer met losbandigheid, sedeloosheid, dronkenskap, woede 
en twis. En dan raak hy verlief, lief en trou. Dan kom daar ŉ ommeswaai wat ŉ mens 
altyd verras. Hierdie selfde jongman se hele lewenswyse verander en skielik sien jy 
in hom ŉ hardwerkende en verantwoordelike volwasse man. Wat het sy lewenswyse 
só dramaties verander? Die huwelik! Hy behoort nie meer aan homself nie maar aan 
sy vrou en kinders! Sy “geliefde ou self” is nou iets van die verlede!  Paulus gebruik 
in Efesiërs 5 presies net hierdie vereniging tussen man en vrou om ons vereniging 
met Christus te verduidelik: “En hulle twee sal een vlees wees. Ek sê dit met 
verwysing na Christus en die kerk.” (5:32) “In Christus” beteken verenig met Christus 
as mens in die hemel net soos ŉ man en vrou in die huwelik as “husband” en “wife” 
verenig is. In hierdie vereniging tree die heilswisselwerking tussen ons en Christus in 
dat Syne is myne en myne is Syne. Dit word openbaar in die vers: “As iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Preek beskikbaar op Google 
by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 
 
Donderdag 
Mat. 22: 34 – 39; 2 Kor. 5: 14 – 21. Teks: 2 Korintiërs 5: 17: “Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Tema: 'Christus skep in ons ŉ regverdige self.' 
Hoe maak Christus ons nuut? Só: “Hy wat nie sonde geken het nie, Hóm het God 
terwille van ons sonde gemaak. Sodat óns in Hom voor God geregverdig kan word.” 
(2 Kor. 5:21) In Christus is ek my regverdige self. Christus laat my, my regverdige 
self wees in my vereniging met Hom, net soos in my vereniging met my vrou my ŉ 
“husband” maak. Dít kan ek as man net in en deur haar wees, nóóit in en deur 
myself nie. In Christus is ek my regverdige self omdat Hý my deel laat wees van sý 
geregtigheid as mens. Daarom kan ek in Christus nooit weer my geliefde ou self 
wees nie. Christus is terwille van my geliefde self sonde gemaak. Hy het my geliefde 
sondige self geword. In Christus ontdek ek dat mý geliefde self was niks anders as 
my sondige self nie. Dit is net soos in die vereniging van man en vrou. In wie my 
vrou my as “husband” maak, ontdek ek my geliefde self was niks anders as my 
losbandige self nie. Ons is regtig in Christus ŉ nuwe skepping van God self. Ons is 
mense wat hulle regverdige self in ons vereniging met Christus as mens is: ek-sélf is 
reg vir God vir God se liefde en ek-sélf is in my liefde vir God reg, Hy maak my en 
my liefde reg vir Hom en sy liefde. Deur hierdie daad van God laat Hy my ook nuut 
leef. Net soos ŉ vrygesel voorheen net aan homself behoort en net vir homself 
geleef het, en nou, in sy vereniging met sy vrou, ŉ nuwe lewe leef waarin hy aan sy 
vrou en kinders behoort, net só leef ons as gelowiges nou vir die Here Jesus 
Christus wat in onsself vir ons ŉ nuwe self gegee het: ŉ regverdige self 
in Hom.“Die ou dinge het verby gegaan – kyk, hulle het nuut geword! En dit alles 
kom van God af.” Preek beskikbaar op Google by ngkerklevubu.co.za. Ds Petrus 
 



Vrydag 
Mat. 22: 34 – 39; 2 Kor. 5: 14 – 21. Teks: 2 Korintiërs 5: 17: “Daarom, as iemand in 
Christus is, is hy ŉ nuwe skepping.” Tema: 'Christus skep in ons ŉ regverdige self.' 
Die moderne Christelikheid is die valse kerk wat Christus se verlossing vervals sodat 
mense in die Naam van Jesus hul geliefde ou self kan wees. Hulle maak van ons 
vereniging met Christus ŉ saambly verhouding. Hoe verskil ŉ saambly verhouding 
met die huwelik? In saambly deel ŉ man en vrou alles saam en leef hulle saam, 
sónder dat hulle hul vereniging as “husband” en “wife” glo: “Jy maak my nie ŉ 
“husband” nie en ek maak jou nie ŉ “wife” nie. In hierdie ongeloof in hul vereniging 
glo hulle: Ek is nie wie ek in jou is nie. Ek is wie ek in myself is. Jy is net jouself en 
ek is net myself en ons bly net en leef net saam. In hierdie geloof kan mense dan 
steeds hul geliefde self wees. Die man en vrou is elkeen net hul geliefde ou self, en 
só bly en leef hulle net saam. "Saam bly met Jesus! Saam leef met Jesus!" Dít is die 
nuwe "Jesus" wat geestelikes opmaak, preek en leer - ook in die NG Kerk. Jesus is 
sy geliefde ou self en ons is ons geliefde ou self en ons bly en leef saam. Wie is 
hierdie "Jesus" wat hulle preek wat sy geliefde ou self is? Hy is volgens hulle die 
groot leermeester van naaste liefde, Hy is nié die Here wat uit die dood uit 
opgestaan het en vandag nog steeds mens van liggaam, siel en gees in die hemel is 
nie. Hy het ons nie kom verlos van ons sondige self nie, maar ons nét kom leer om 
ons naaste lief te hê soos onsself, ons geliefde ou self. Só leef en bly jy saam met 
Jesus as die groot leermeester van naaste liefde. Hierdie Jesus met wie hulle net wil 
saambly en saam leef om nog steeds hul geliefde ou self te wees, is ŉ valse 
Christus met valse liefde en ŉ valse wet. Preek beskikbaar op Google 
by ngkerklevubu.co.za Ds. Petrus. 


