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Inleiding 

1. 

Vriende in die Here Jesus Christus. 

In ons preekreeks Die Leerskool van die Liefde het ons tot dusver gehoor dat God vir 

ons lief is.  Hy is só lief vir ons dat Hy selfs bereid was om Sy eie Seun as geskenk 

vir ons te gee.  Ons sien die omvang van God se liefde vir jou en my die beste daar 

waar Jesus aan die kruis hang.  Ons kan oortuig wees van God se liefde omdat die 

Gees in elkeen van ons harte daarvan getuig.  Die Gees werk elke dag in ons en deur 

ons om ons te verseker van God se liefde.   

Dit is egter nie al nie.  Ons het ook in die vorige preke geleer hoe ons op God se liefde 

moet antwoord.  Indien God vir jou en my lief is, behoort ons ook lief te wees vir 

mekaar.  Deurdat ons lief is vir mekaar sê ons dankie vir dit wat God vir ons deur 

Jesus by die kruis en oop graf vermag het. 

Die liefde waarvan ons praat behoort egter nie vae, vormlose, woord te wees nie.  Dit 

is nie net  ŉ gedagte of ŉ emosie nie.  Nee, die liefde wat ons vir mekaar moet hê 

is die selfde liefde wat God vir ons het.  God is lief vir ons ten spyte van ons 

sonde en skuld – Hy het agape-liefde vir jou en my.  Daarom behoort ons liefde 

vir mekaar ook geen voorwaardes te het nie – so moeilik soos dit is.  

Die eerste gesig of verskyningsvorm van die agape-liefde is die vriendelikheid.  

Ons kan nie anders as om met vriendelikheid teenoor ieder en elkeen te leef nie. 

Aan die hand van laasweek se preek het ek probeer om ŉ bietjie meer vriendelik te 

wees.  

• Het vriendelikheid julle doen en late bepaal?   

• Wat van ons gemeente?   



• Is ons vanoggend vriendeliker met mekaar? 

2. 

Die tweede gesig van die agape-liefde is iets waarmee elkeen van ons sukkel.  Om 

geduldig te wees, is sekerlik een van ons grootste uitdagings.   

• Daar word gevra dat ons geduldig moet wees met ons kinders, ons man of 

vrou. 

• Ons moet geduldig wees met die kolegas by die werk. 

• Ons moet geduldig wees wanneer ons in die verkeer vassit, of by die bank in 

die ry staan. 

• Ons moet geduldig wees met ons land en alles wat verkeerd is. 

• Ons moet geduldig op die reën wag en die uitkoms wat die Here bring. 

Wie van ons kry dit egter reg?  In ŉ wêreld van kits televisie, kits kos, kits oplossing 

het geduld uit die mode geraak.  In ŉ wêreld waar alles dadelik, onmiddellik, moet 

gebeur het ons die geduld verleer.   

Ons gaan egter vandag sien dat ons weer erns met die geduld moet maak.  Nog 

meer, ons kry die opdra vanuit God se Woord om met mekaar en die wêreld geduldig 

te wees.  Geduld, so sal ons vandag sien, is een van die wyses waarmee ons liefde 

aan mekaar moet betoon. 

3. 

Dalk dink van julle op die punt:  Hoekom?   

• Hoekom moet ek geduldig in ŉ ongeduldige wêreld wees?   

• Hoekom moet ek die moeite doen, die keuse maak, die geduld as een van die 

gesigte van die liefde na die wêreld draai, terwyl die mense van die wêreld maar 

aangaan soos gewoonlik.   

Dalk dink van julle:  Maak ek vandag die keuse om geduldig te wees sal die wêreld 

my mos verslind.   



Die rede, vriende, hoekom ons geduldig moet wees, is vir my, persoonlik, ŉ groot 

wonder.  Die antwoord op die vraag kry ons in die Ou Testament. Ons lees Eksodus 

34: 5-10 saam. 

 

Teksgedeelte: Eksodus 34: 5-10 

 

Prediking: 

4. 

Eksodus is die verhaal van God se ingrepe in die geskiedenis van die Volk Israel. 

Dit begin by die roeping van Moses.  Hy kry die opdrag om sy landsgenote te gaan 

en as God se verteenwoordiger, Sy profeet, onder hulle te werk.  God se doel met 

die volk is dat hulle na vryheid gely sal word om God as skepper van hemel en aarde 

te aanbid en te dien. 

So volg die verhaal van die 10 plae en die uiteindelike tog deur die rooi see.  God 

se sorg eindig egter nie nadat Hy na vryheid gely het nie.  In die woestyn is God met 

hulle.  Hy voorsien aan hulle kos en water.  Hy begelei hulle in die dag met ŉ 

wolkkolom en die na deur ŉ vuurkolom.  

God sluit self met die Israel, ŉ verbond.  Hy belowe aan hulle dat Hy hulle God sal 

wees, dat hulle hul eie land sal hê en groot nageslag.  Al wat hulle moet doen is om 

getrou aan die Here se gebooie te bly. 

ŉ Mens sou dink dat Israel dankbaar sou wees.  Die teenoorgestelde gebeur eerder.   

• Hulle kla en murmureer.   

• Hulle kom in opstand teenoor Moses en teenoor God.   

• Hulle verbreek selfs die eerste 2 gebooie van God se wet deur ŉ goue kalf te 

bou en te aanbid.   

• Deurgaans twyfel hulle in God en Moses, verlang hulle terug na die vleispotte 

van Egipte. 



Israel toets die Here keer op keer.  Herhaaldelik draai hulle van die Here af weg.  ŉ 

Mens sou dink dat Israel God genoeg rede gee om net weg te stap van die 

ondankbare volk.  Nog meer:  Israel se oortredinge is so groot dat God besluit om 

die volk te vernietig. 

5. 

Ons het egter in Eksodus gelees hoe God van plan verander.  In ŉ gesprek tussen 

God en Moses verduidelik God wie Hy werklik is en wat Hy beplan om te doen. 

• Ten spyte van Israel se ontrouheid en sonde bly God steeds getrou teenoor 

hulle. 

• God bly steeds ŉ Vader vir sy kinders. 

• Hy sal barmhartig en genadig wees teenoor hulle. 

• Sy liefde is oorvloedig en dit staan vas. 

• Hy vergewe hulle skuld en oortredinge. 

• Ja, God sal steeds reg laat geskied – die wat sondig moet hulle lewens regruk.  

Tog weeg God se liefde en genade in die teks veel swaarder. 

Ons lees ook, wanneer God Homself byskryf, as geduldig.  

Hy het genoeg rede om die volk Israel te vernietig, maar omdat God van nature 

geduldig is, wag God vir hulle, begelei Hy hulle.   

God se geduld beteken nie dat God terugstaan en vir Israel wag om reg te kom 

nie.  Nee, God se geduld word sigbaar in die feit dat hy keer op keer kies om hulle 

nie te straf nie.  Sy geduld teenoor die volk word sigbaar wanneer Hy nog ŉ 

profeet, en nog ŉ profeet, na Israel stuur. 

God se geduld, nie net teenoor Israel, maar ook teenoor die ganse mensdom word 

sekerlik die duidelikste sigbaar in Jesus se koms na die wêreld.  In Jesus se kom 

stel God die mensdom se straf vir die sonde finaal uit.  

In Jesus se koms sien ons nie net dat God geduldig is nie maar dat geen einde aan 

God se geduld is nie.   

6. 



• Hoekom moet ek en jy geduldig wees in ŉ ongeduldige wêreld?  

• Hoekom moet ons vrug van geduld dra soos Galasiërs 5 vertel?   

• Hoekom moet ons liefde geduldig wees en nie van die kwaad boekhou  nie, 

soos 1 Korintiërs 13 vir ons vertel?  

• Hoekom moet ons ŉ gesig van liefde, die gesig van geduld na die wêreld 

draai? 

Die antwoord is eenvoudig omdat God se geduld vir die wêreld, vir jou en my 

geen einde het nie.  In Jesus word die straf nie net uitgestel nie, maar vir die wat glo 

geheel en al afgestel.  In Jesus kry ons altyd nog ŉ kans, ŉ tweede kans, en nog ŉ 

kans.  God se geduld met ons word sigbaar in die feit dat Hy ons Sy woord gee, die 

kerk, en Sy Gees.  Geduldig begelei die Here ons na Sy eindbestemming.  Ten spyte 

van ons skuld en sonde, ons twyfel en ongeloof loop God die pad van die lewe 

met ons. 

Soos ŉ ouer wat sy kind geduldig leer hoe om fiets te ry, haar optel wanneer sy 

val, advies gee wanneer die trap te moeilik raak, so is God geduldig met ons in die 

lewensreis. 

Vir my, persoonlik, is dit ŉ reuse troos om te weet dat God altyd met my geduldig sal 

wees.  Juis daarom moet ek dan probeer om in alle omstandighede, en met almal 

geduldig te wees.   

• Ons moet geduldig wees in die goeie tye en geduldig wees wanneer dit swaar 

gaan. Ons moet vertrou op God wanneer ons moet wag. 

• Netso moet ons liefde geduldig wees met ons vriende, familie en 

werkskolegas. 

• En ja, ons moet ook geduldig wees met die persone wat ons van geen kant 

ken nie. 

Wag ons geduldig in die moeilikste van omstandighede, en is ons geduldig met die 

moeilikste van mense maak ons iets van God in die wêreld sigbaar. 

Amen 


