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Skriflesing  :1 Kor.14:1 “Julle moet die liefde nastreef”. 
 
Tema: Die liefde maak die meeste saak 
 
Preek   : 
 
As ons oor die liefde dink, spesifiek die liefde wat God vir ons het, dan help die doop ons baie helder en 
duidelik. In die bediening van die doop kom ons agter dat God se manier van liefhe baie anders as ons 
eie/menslike manier.  

 Onvoorwaardelik 

 Tsv 

 Voordat ek nog ‘n woord kon sê. 
 
En sy liefdesbetuiging word in Woord en daad uigevoer. Die belofte dat Hy Sy lewe sal kom afle, word in 
‘n lewe op aarde geleef. Geboorte, sterwe en dan die opstanding.  
 
Nou beland ons by ‘n teks soos 1 Kor.14:1. “Julle moet die liefde nastreef” 
 
Hierdie opdrag is soos om vir ‘n klomp gewone dominee’s te sê:  
Die motor se enjin het opgepak. Julle moet hierdie motor se enjin oordoen. 
Die een Ds gryp die Bybel, die ander die kerkorde en die derde een gryp ‘n gebedshandleiding. 
 
Die enjin sal, as dit aangeskakel kom,  olielekkende en rokend bly ruk en sluk.   
 
Hoekom: 
 
Die bron van waaruit hulle hulle vaardighede en insig wil neem en leer is verkeerd. Hulle gryp na dit wat 
vir hulle die mees natuurlike en voor die handliggende is. Die bronne waaraan hulle gewoond is, en so 
stukkie van hulle eie insig en geleerdheid. Die oefening is dood gebore.  
 
As jy lees dat jy die liefde moet nastreef, moet jy verstaan dat daar een van 2  bronne is van waaruit jy 
die liefde kan gaan nastreef. Jouself of God. 
  
1. Self: Die natuurlike ek. 
Dit is dood gebore. Eintlik is dit verwoestend. Verwoestend, want dit gaan maar altyd, van my geboorte 
af, oor myself. Die skerp kante van jou selfliefde kan  deur opvoeding en etiketreels bietjie afgevyl word. 
Klein kindertjies word mos nou met ‘n asseblief en dankie voorgeleer.  
Voorbeeld: Kyk na so kleintjie. Lekkertjie en dankie sê. Gaan nie oor die skenker nie, gaan oor 
hom/haar en die lekkertjie. Gaan net oor skenker as hy weet hy gaan nog ‘n lekkertjie kry. Coenie se 
opmerking dat ons maklik meer geintresseerd is in die seëninge van die Skenker as die skenker Self. 
MAAR, as Jesus Christus nie die Heer en Koning van jou lewe word nie, sal die bron van liefde altyd 
jyself wees, en dit is nie die liefde waarvan ons vanoggend in 1 Kor.13,14 lees wat nagestreef moet 
word nie. 
 
 
 
 
 



2. God: Bron, geskenk. 
God is ‘n vrygewige donateur/skenker 
Die HG fluister in mense se lewens dat God ons wil leer oor die liefdesgeskenk. 
Hy wil die geskenk van die liefde vir ons gee, maar as ‘n mens nie ook bewustelik toelaat dat die Gees 
se influisteringe op jou inspeel nie, bly die geskenk on-oopgemaak. God wil hê dat ons die liefde sal 
najaag, en terselftertyd sal weet dat Hy die Bron vir die insig en lewenskeuse van die liefde is.  
 
Beeld van ‘n windpomp. Staan oor ‘n bron van water. Gees waai en Hy wil hê dat jy die handbriek sal 
losmaak.  
 
1 Kor .13 Sonder die liefde is ons niks: 
Jy kan die slimste, mees vaardige en fyn debatteerder wees, jy kan die beste prediker of gespreksleier 
oor Bybels onderwerpe wees, maar as jy nie die liefde het en dit leef nie, dan: 

 het jy niks,  

 is jy niks, en  

 lei dit tot niks. 
 
Daarom is ‘n aansit by die Leermeester so krities belangrik. Stem jy in en kapituleer ons voor God, DAN 
lei die HG ons na die waters van die liefde en word die lewensreis baie besonders en sinvol. 

 
Die vrug van die liefde breek op in: 
Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid en sagmoediheid, 

 
Daniel Louw skryf dat waar verhoudings nodig het om in diepgang te groei, daar veral  5 
deugde/gesindhede is baie saakmaak :  
Begrip 
Respek 
Aanvaarding 
Vertroue 
Openhartigheid 
 
BRAVO 
 
God wil hê dat ons bewustelik sal kies dat Hy ons sal leer om ‘n BRAVO-lewe te leef.   
 
Terug by die Veldtog vir die volgende 6 weke. U sal in die DVD van Rick Warren sien dat hy ons elkeen 
weekliks uitdaag om die “Een-mens-opdrag” aan te pak.  
 
Dit beteken:   
 
Identifiseer iemand teenoor wie jy dit wat jy vandag in die erediens en later in die week in die kleingroep 
geleer het, te gaan uitleef. Dit kan jou lewensmaat, vriend/in, kollega, bure of kennis wees. Jy kan ook 
verskillende persone op verskillende dae met die liefde bedien. Doen dit net.   
Gebed  : 
 
Kollekte  : 
 
Afkondigings. 
 
Slotsang  : Liedboek 530:1,2,3 
Seëngroet  : M nd g v o HJX’s, l v G, g v d HG 
 
 


