
Jan Steyn preek 2 Februarie 

Teks:  1 Korintiërs 13: 1-3, 1 Johannes 3:11-18 en 1 Johannes 4:7-21 

Tema: Liefde tel die meeste 

 

Inleiding: God se liefde is die oorsprong of bron van ons liefde: 

Daar word die ware verhaal vertel van ´n minister in die koningshof van Indië wat ´n Christen geword het. Die 

koning wou hom daaroor uit sy amp ontslaan. Eers wou die koning egter by hom weet hoekom hy ´n Christen 

geword het. Die minister het geantwoord: Omdat God in Sy Seun Christus self na mense toe gekom het om 

ons te verlos. Die koning het gesê: Waarom sal die Koning van alle konings Homself daaroor bekommer of sy 

wil gedoen word? Het Hy dan nie die mag om Sy wil deur ander te laat uitvoer nie?  

Die minister het vir 14 ure uitstel gevra om oor hierdie vrae na te dink en ´n kunstenaar gevra om ´n pop te 

maak wat presies soos een van die kinders van die koning gelyk het en om die pop ook so aan te trek. Toe die 

koning die volgende dag saam met sy gevolg op ´n bootvaart gegaan het, het iemand die pop in die water 

gegooi. Die koning het onmiddellik in die water gespring om sy kind te red. Toe hy later druipnat op die dek 

staan, vra sy minister hom: Majesteit, waarom het U nie een van u dienaars beveel om in die water te spring 

nie? Die koning het geantwoord: Dit is die hart van ´n vader wat gemaak het dat ek so moes optree! Waarop 

die minister toe sê: Sou God dan minder liefde vir sy kinders hê as ´n menslike vader? 

God sou sekerlik sy dienaars kon stuur om die wêreld te kom verlos. Hy kon duisende engele beveel om die 

Bose te verdryf. Maar God doen dit nie. Hy kom in Sy Seun self om ons te verlos. Sy Vaderhart het hom so laat 

optree. Daarom skryf Johannes in 1 Johannes 4:10: Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, 

maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur Sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. As ons oor liefde 

wil praat, moet ons begin praat oor God se liefde vir ons. Dis die enigste ware en volkome onvoorwaardelike 

liefde in die heelal. Die eerste wat die Woord ons oor liefde leer is dat God liefde is en dat alle menslike liefde 

van Sy kinders gebaseer moet wees of as basis moet hê Sy liefde vir ons. Dis soos iemand so mooi geskryf het: 

God maak in sy vergewende liefde ons liefde vry. Romeine 5:5 lees dat God Sy liefde in ons harte uitgestort 

het deur Sy Gees wat Hy aan ons gegee het. In hierdie proses van in liefde leef is God die Vader die bron of 

oorsprong van daardie liefde. Jesus Christus die Seun is die Model of volmaakte voorbeeld van hoe hierdie 

liefde in die praktyk van die lewe gelyk het. Die Heilige Gees is ons begeleier, die Een wat ons lei en leer en 

motiveer om so in liefde te leef. 

Ons liefde vir mekaar is die bewys dat ons uit die dood na die lewe oorgegaan het, ´n kind van God is en 

God ken. 

1 Johannes 3:14 is geweldig belangrik: Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want 

ons het ons broers en susters lief. Die dood verwys hier na die koninkryk van die dood waar die bose of duiwel 

in beheer is en waar ek net vir myself en my eie selfsugtige belange leef. God se koninkryk verskil heeltemal 

hiervan- dit is die ryk wat nuwe lewe en die ewige lewe as kenmerke het.  Deur die proses van wedergeboorte 

word jy oorgeplaas van die koninkryk van die dood waarin alles mense van nature gebore word na die 

koninkryk van die lewe en kind van God wees. 

Die hoofkenmerk van die nuwe lewe as God se kind is liefde en leef in liefde, veral teenoor medegelowiges. 

Om die waarheid te sê, die liefde tot die naaste is die bewys dat ek van die dood na die nuwe lewe oorgegaan 

het. Nie wat ek geestelik weet nie, nie hoeveel Bybelverse ek uit my kop uit ken nie. Nie hoeveel jare ek op die 



kerkraad dien nie. Nie hoeveel jare ek al predikant is nie. Net dit: Het ek die mense om my lief. 1 Johannes 4:7 

gaan selfs verder: Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God en elkeen wat liefhet is ´n kind 

van God en ken God. Die OAV stel dit nog sterker: Elkeen wat liefhet is uit God gebore (wedergebore) en ken 

God. As ek nie die mense om my liefhet nie, mag die wêreld met reg oor my die opmerking maak: Weet jy, hy 

of sy het seker nog nie hierdie persoonlike verhouding met God of ken God nie. Hy of sy is omdat hulle nie 

ander liefhet nie, nog vasgekeer in die ou geestelik dooie lewe en is nog nie hierdie nuutgebore kind van God 

nie. 

Die toets vir ware liefde is of ek my lewe vir my broers (medegelowiges) aflê: 

1 Johannes 3:16 leer ons hierdie waarheid: Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het Sy liefde vir ons afgelê. 

Ons behoort ook ons lewens vir ons broers en susters of medegelowiges af te lê. Dat Jesus Sy lewe vir ons 

afgelê het, beteken Hy het vir ons gesterf. Daar word van min gelowiges gevra om ter wille van 

medegelowiges te sterf. Hoe lê ek my lewe vir medegelowiges af? Die Bybel noem hier een voorbeeld in 3:17: 

om die medegelowige te help wat gebrek ly. Hier word gepraat van die broer in die enkelvoud. God gaan altyd 

spesifieke mense op jou pad bring om te ondersteun en te help. Om jou lewe af te lê vir die medegelowige 

beteken om jou geld of lewensmiddels of tyd of vaardighede of kennis af te staan om hom of haar te help. Dit 

beteken ongemaklikheid: om uit jou comfort zone uit te klim van net vir myself en my eie belange te leef en te 

sorg. Die naaste skryf iemand is ons rusverstoorder- hulle versteur die gemak waarmee ons so gemaklik vir 

onsself leef.  

Hier word in 3:17 van broer gepraat en nie van broers in die algemeen nie. C.S. Lewis het dit so mooi gestel: 

Om almal in die algemeen lief te hê is om vir niemand in die besonder om te gee nie. God se liefde wat Hy 

deur ons na ander wil uitstraal is altyd spesifiek. Het jy al die petroljoggie gevra hoe gaan dit met sy familie of 

sy kinders? Het jy dit al vir jou tuinman of bediende gevra? Ken jy die dame by die supermark se kassiere se 

naam noudat jy al tien jaar daar koop? Partykeer is die grootste liefde om iemand ander se menswees en 

menswaardigheid te erken. Dat hulle mens net soos jy is wat ook drome vir hulle kinders en ideale vir die lewe 

het net soos jy. 

God se liefde is daadliefde- so moet ons liefde vir mekaar ook lyk: 

God is liefde, maar God doén ook liefde. So lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gestuur 

het.  God se liefhê en stuur is werkwoorde. God se liefde het konkreet, in die werklikheid sigbaar geword in 

dade uitgevoer deur Sy eie Seun ter wille van ons en ons redding. Net so wys die kind van God se dade dat ons 

kinders van God is, want ´n boom word aan sy vrugte geken.  

God se liefde is aksie-liefde. Ons liefde is baie keer reaksie-liefde. Ek doen vir jou iets, want eendag het ek 

waarskynlik nodig dat jy iets vir my doen. Of as ek iets vir jou doen, gaan my my ondersteun as ek dit nodig 

het. Of jy het iets vir my gedoen en nou moet ek weer iets vir jou doen, want ek skuld jou nou. Dis reaksie-

liefde. God se liefde is aksie-liefde. Dit is liefde sonder om hierdie teenreaksie te verwag. 1 Johannes 3: 18 leer 

ons: Ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in 

opregtheid. Dit beteken ons liefde vir ander moet met suiwer en regte motiewe gepaard gaan.  

Hoekom is dit vir Johannes so belangrik om te praat oor God se daadliefde of aksie liefde teenoor ons wat ons 

ook teenoor ons medemens moet uitleef? Johannes het dwaalleraars gehad wat teenoor hom gestaan het 

wat die gnostici genoem is. Hulle het geleer dat God ver bo menslike denke en ervarings en lyding verhewe 

was. Jesus het ook nie ´n ware menslike liggaam gehad nie en was ook daarom nie in staat om pyn of ander 

menslike ervarings te ervaar nie. Sy menslikheid was volgens hulle net skyn. Hulle klem was net op die 

godheid van Jesus. Verlossing is deur hulle verstaan as hierdie ken van God deur jou denke op hierdie verhewe 



vlak te kry en deur visioene en buitengewone ervarings waardeur jy eenheid en gemeenskap met God bereik 

het. Julle kan dink selfopofferende liefde tot die naaste het by die gnostici geen rol gespeel nie. Geloof het vir 

hulle gegaan oor God en ek. 1 Johannes leer lynreg teenoor die gnostieke dwaalleraars: Nie uit die wêreld 

deur hierdie bonatuurlike ervarings van God nie, maar terug in die wêreld deur dade van liefde teenoor jou 

broer en suster of jou medemens. 

As ons mekaar liefhet, het God se liefde in ons Sy doel volkome bereik: 

God se einddoel met jou en my lewe is sodat ons in liefde sal leef 1 Johannes 4:17 beskryf dit so: God se doel 

met ons word volkome bereik as ons nou reeds in hierdie wêreld deur die liefde leef net soos Jesus. 1 

Johannes 4:12 herinner ons: Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons 

en het Sy liefde in ons Sy doel volkome bereik.  

1 Johannes wil en 1 Korintiërs 13 leer ons dat ons bedoel is om as kinders van God verder as onsself te kyk. 

Rick Warren se bekendste boek is sekerlik The purpose driven life: What on earth am I here for? Kinders van 

die Here vra verseker hoekom is ek hier, wat wil God in my bereik en deur my bereik. Maar hulle stop nooit by 

hierdie vraag alleen nie. Hulle vra daarmee saam wat hierdie veldtog waarmee ons besig is, 40 days of 

community vra: What on earth are we here for? Wat wil God deur ons as kleingroep of gemeente of huisgesin 

of vriendekring bereik? Dit vra dat jy uit jouself sal uittree na ander om jou in die gemeente. 

Rick Warren stel dit so raak in die eerste DVD sessie: You´re never going to learn to love others by sitting in 

your room and reading a book about it. You learn real love in relationships with others. Onderlinge 

verhoudings tussen God se kinders is vir God belangriker as wat jy weet, as wat jy glo en as wat jy doen of 

bereik vir hom. Die ou lewe in die geestelike dood leer ons net om ek te sê en te leef. Die nuwe lewe as 

wedergebore kind van God leer ons om ons te sê en te leef. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitdeelstuk 1: 40 Days of Community: Liefde is die belangrikste/ tel die meeste. 

Rus: 

Deel met mekaar iets van julle verwagtings rondom hierdie 40 dae veldtog. Wat wil jy graag reg aan die begin 

hier met die groep deel?  

Kom ons bid as groep saam dat die Here ons eie groepsbyeenkomste en dié van al die ander in ons twee 

gemeentes sal seën. 

Hoor: 

Kom ons kyk as groep na die "group lifter" op die DVD menu. Kom ons kyk dan as groep die DVD se eerste 

sessie onder "sessions" saam. Die titel is "what matters most". Ons lees as groep die volgende Bybeltekste 

saam: 1 Korintiërs 13 en 1 Johannes 3: 11-18 en 1 Johannes 4: 7-11. 

Wat in die DVD het vir jou uitgestaan of as iets nuuts jou getref? 

Stem jy saam met 1 Johannes 3:14  dat ons liefde vir mekaar die bewys of die illustrasie is dat ons oorgegaan 

het uit die dood na die lewe? Wat beteken hierdie oorgegaan van die dood na die lewe vir jou ? 

1 Johannes 3: 16 lees dat ons ons lewens vir medegelowiges behoort af te lê soos wat Jesus Sy lewe vir ons 

afgelê het. Hoe lê ek my lewe af vir medegelowiges? 

1 Johannes 3:18 leer ons dat ons liefde teenoor mekaar nie net lippetaal moet wees nie, maar met die daad 

bewys moet word en dan in opregtheid. Hoe lyk liefde wat in opregtheid bewys word? 

Wat het jy vanaand opnuut van ons liefde vir medegelowiges gehoor of van die belang van ons liefde vir 

mekaar? 

Doen: 

Wat is die een persoon wat miskien vanaand in jou gedagtes opgekom het as die een persoon wat jy miskien 

bietjie verwaarloos het en meer tyd mee moet spandeer? Wie is daardie een persoon teenoor wie ek in 

hierdie komende week die Here se liefde moet gaan bewys?  

Julle kan ook hier as groep begin praat oor julle groepsprojek waarin julle ook die Here se liefde teenoor die 

onmiddellike omgewing wil gaan uitleef. 

Julle kan afsluit met `n lied soos liedboek 284 of 334 


