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Inleiding 

1. 

Ons is besig met ŉ jaartema met die naam:  Die Leerskool van die liefde – om met 

die hart van Jesus lief te hê.   

In laasweek se prediking het ons gehoor dat God vir elkeen van ons lief is.  Ongeag 

van ons skuld en sonde bly ons Vader lief vir ons, Sy kinders.   

• Hoe kan ons seker wees van God se liefde? 

Ons kan seker wees van God se liefde omdat Hy Jesus as geskenk, as Soenoffer vir 

elkeen van ons gegee het.  

Omdat God vir ons lief is, kan ons nie anders as om ander lief te hê nie.  Hoe kan 

ons sê dat ons vir God ken en Hom lief het, maar dan haat ons ons broers en susters.   

Hierdie liefde is geskenk van God deur Sy Gees.  Leef ons in die liefde, een met 

God, het ons reeds aan onsself gesterf en saam met Jesus opgestaan tot ŉ nuwe 

lewe.  Daarom hoef ons nie vir God meer bang te wees nie.  Vrees vir straf en 

oordeel is dan iets van die verlede. 

2. 

ŉ Ongemaklike vraag onstaan egter. 

• Ons praat so baie van die liefde maar weet ons werklik wat dit beteken?   

• Wat is die verskillende dimensies, fasette, van die vierletter woordjie wat ons so 

baie gebruik. 

3. 

Hoe sou jy die liefde omskryf?  

Wat is van die standpunte wat mense oor die liefde handhaaf?  



• Party mense sê liefde is slegs ŉ emosie. 

• Ander sê weer liefde kan gelykgestel word aan spesifieke gedrag of optrede. 

• Daar word selfs gesê dat die liefde slegs ŉ gedagte, of ŉ konsep is.  Dit word 

van vertel in stories en dit word van gesing in liedjies.  Bestaan dit egter werklik?  

Dalk is dit slegs ŉ ideaal waarna mense streef sodat die lewe bietjie meer sin 

het? 

• Daar word ook gesê dat die liefde niks meer is as ŉ chemiese reaksie in ons 

breine nie.   

• Kan die liefde miskien die biologie, of selfs die evolusies, se manier wees om 

sekere te maak dat die menslike spesie sal bly voorplant? 

4. 

Julle sal egter met my saamstem dat elkeen van die antwoorde geheel en al 

onvoldoende is.  Nie een van die definisies beskryf die omvang van God se liefde of 

die liefde van Jesus wat uiteindelik aan die kruis eindig nie. 

Daarom, as Christene, moet ons na die Bybel kyk vir ŉ antwoord.  Kyk ons veral na 

die Nuwe Testament sien ons dat 4 verskillende woordjies gebruik word om die liefde 

mee te beskryf. 

Watse woorde gebruik die Nuwe Testament om die liefde mee te beskryf? 

• Eros:  Romantiese liefde. 

• Phileo: Liefde tussen vriende en die band wat tussen gemeenskapslede 

bestaan. 

• Stor-jay:  Die diep liefde wat bestaan tussen familielede 

• Agape: Goddelike liefde, liefde wat van God kom.  Onvoorwaardelike liefde. 

 

Ons gaan in die weke en maande veral op die laaste vorm van liefde fokus.  Die 

interessante is dat wanneer ons iets van Jesus se agape-liefde verstaan en ons dit 

ons eie maak dit elkeen van die ander soort liefdes bepaal.  Agape-liefde kleur dan 

ons liefde vir ons familie, vir ons vriende en vir ons man of vrou in. 

5. 



Miskien dink van julle dat die agape-liefde steeds bietjie vaag is.  Wat beteken dit nou 

werklik om onvoorwaardelik lief te wees vir ander? 

Om dit verstaanbaar te maak wil ek van ŉ beeld of metafoor gebruik maak. ŉ Gesig 

kan natuurlik baie uitdrukkings hê.  Jy kan met jou gesig, op ŉ nie-verbale wyse, 

genot of hartseer vertoon, jy kan op ŉ nie-verbale wyse, blydskap of afgryse vertoon. 

So het die liefde, agape-liefde, ook verskillende gesigte of verskyningsvorms.  Die 

gedagte is dat ons elkeen van die gesigte van die liefde moet leer en self kan vertoon.  

Ons lees van die verskillende gesigte van die liefde in Galasiërs 5: 22-26.  

 

Skriflesing en prediking: Galasiërs 5: 22-26 

6. 

Die eerste gesig van die liefde is vriendelikheid.   

• Hoe werk vriendelikheid in die wêreld daar buite?    

• Hoe werk vriendelikheid in ŉ sosiale en ŉ korporatiewekonteks? 

Ek dink ons moet begin deur te sê dat baie van ons die wêreld as redelik onvriendelik 

ervaar.  Gaan ons werk toe, sit ons in die verkeer, dan ervaar ons dat mense 

onvriendelik is.  Kom ons by die werk ervaar ons dat meeste mense onvriendelik is 

met mekaar.   

ŉ Mens sou dink dit sou beter gaan tussen vriende of by die kerk.  Elkeen van ons 

het al die ontnugtering ervaar van die onvriendelikheid van ŉ vriend of vriendin.  

Baie mense het al gemeentes, selfs die kerk verlaat, oor die onvriendelikheid van 

gemeentelede. 

• Geen ŉ voorbeeld van onvriendelikheid in die kerk. 

7. 

Ek dink ons moet eerder nie na die wêreld kyk indien ons iets van die liefde en 

vriendelikheid wil leer nie. 

Nee, ek dink ons moet eerder na Jesus gaan kyk en hoe Hy vriendelik was teenoor 

ieder en elkeen.   



Jesus se vriendelikheid, Sy goedheid, Sy ontvanklikheid, word baie van vertel in die 

Evangelies.  Nooit word daar pertinent gesê dat Jesus met vriendelikheid opgetree 

het nie, tog kan ons aflei dat dit onderliggend was aan alle interaksie wat Jesus met 

mense gehad het.   

• Vertel die verhaal van Jesus wat die kindertjies seën en Jesus wat gesprek 

voer met die Samaritaanse vrou ons iets van Sy liefde en vriendelikheid? 

In beide gevalle het Jesus sy liefde vir kinders, en vir ŉ vrou getoon, deur vriendelik 

met hulle te wees.  Nie die kinders of die vrou kon iets in ruil gee nie.  Hulle ken Jesus 

van geen kant nie.  Netso het hulle dit nie verdien nie.  Nee, Jesus is vriendelik met 

hulle ongeag van wie hulle is of hulle gedoen het. 

8. 

Was ons in die skoene van die kinders of die moeders wat na Jesus gaan vir Sy seën, 

of die vrou by die put, sou Jesus preseis dieselfde teenoor ons opgetree het.  Hy 

sou sy liefde aan ons toon deur die gesig van vriendelikheid na ons te draai. 

Daarom kan ons nie anders as om met die selfde agape-liefde, met die selfde 

vriendelikheid, te leef teenoor elkeen wat ons pad kruis nie. 

Ons dink baie keer ons sal slegs vriendelik wees indien jy vriendelik met my is.  

Jesus sal sê dit is verkeerd.  Jy behoort juis vriendelik te wees wanneer mense met 

jou onvriendelik is.   

Vriendelikheid moet ŉ doelbewuste keuse wees wat ons elke dag neem.  Ons moet 

met opset in vriendelikheid optree ongeag van onvriendelikheid van die mense 

wat somtyds ons paaie kruis.  Dit kan nie net aangeplak en kunsmatig wees nie.  

Nee, vriendelikheid behoort deel te wees van die identiteit van elke volgeling 

van Jesus. 

9. 

Die vraag is natuurlik dit:   

• Hoe gaan jy in die week wat kom met vriendelikheid optree?  

• Hoe gaan jy die gesig van vriendelikheid na die wêreld draai?  

• Hoe gaan jy 



•  vriendelikheid op ŉ praktiese, tasbare wyse, uitleef? 

Amen 


