
Preek Jan Steyn   17 Februarie 2012. 

Teks: 1 Korintiërs 13: 6, Galasiërs 6:1-5, Johannes 14:6 en Efesiërs 4:15  

Tema: Die liefde hou by die waarheid en hanteer die waarheid in liefde. 

 

Inleiding: 

Ek het belydenis om te maak. Dis nogal moeilik want ek praat nie graag oor myself nie. Behalwe as ek dink dit 

miskien iemand anders kan help. Ek is 'n klassieke konflikvermyder. Dit beteken dat ek myself soos alle 

konflikvermyders gedurig sal uitpraat uit hoekom ek hierdie kwessie moet hanteer of hierdie konflik in die oë 

moet kyk. Baie jare terug het my konflikvermyding my in botsing gebring met twee kollegas- George wat nog 

hier is en Schalk wat nie meer hier is nie. Ek sou in vergaderings saam met hulle wees en ek sou nie met 'n 

besluit saamstem nie, maar om "die vrede te bewaar" dan opmerkings maak soos dat ek my by die 

meerderheidsbesluit sal neerlê of dat ek saamstem terwyl ek eintlik glad nie saamgestem het nie. Ek het net nie 

kans gesien vir die konflik of spanning wat kon ontstaan as ek sou sê dat ek nie saamstem of van hulle verskil 

nie.  

 

Ek het in 'n ouerhuis groot geword met twee ouers wat ook nie gemaklik was met konflik nie. Ek het groot 

geword met die gedagte dat om met ander te baklei of van ander te verskil nie mooi is nie. Om gevoelens of 

opinies uit te druk soos ek is kwaad of ek is teleurgesteld of ek stem nie saam nie het dus vir my lelik of selfs 

onaanvaarbaar geklink. In my kop was gevoelens soos woede en teleurstelling nie net gevoelens nie, maar 

negatiewe gevoelens. Ek het altyd gehoor: My kind wees liewer die minste, hou jy net jou kant skoon en 

beweeg liewer aan- dit sal ook oorwaai. 

 

Konflikvermyders kry nie maklik konflik of verskille na buite uitgesorteer met ander mense nie. My vrou het 

ook al baie gely onder hierdie slegte eienskap van my. En as jy nie konflik na buite uitgesorteer kry nie, 

waarheen gaan dit? Dit word na binne toe gewerk. Dis soos hierdie ballon wat opblaas en opblaas. Jan, stem jy 

saam? Ja, dis goed so. Jan is daar fout? Nee, ek makeer niks nie. Jan jy lyk af. Pla iets jou? Nee, ek is maar met 

bietjie moeg of stil vandag. Uiteindelik blaas die ballon op en op en as die frustrasie van onopgeloste konflik te 

hoog raak, bars dit uiteindelik. En jy sê dinge op onvanpaste maniere wat ander kan seermaak; jy deel jou 

waarheid of jou ervaring van die situasie maar dikwels sonder liefde. Die ander kant van die spektrum en wat 

net so vernietigend kan wees is mense wat sommer dadelik hul woede of teleurstelling op ander aflaai sonder 

om te dink of dalk net daardie kritieke asem te skep voor jy praat. Dan borrel ook dikwels jou siening van 

waarheid duidelik uit, maar sonder liefde. 

 

In my tyd van konflik destyds met my twee kollegas was daar een ding wat ek nie kon verstaan nie. Hoe kon 

hulle nie van my hou nie en nie met my oor die weg kom nie? Ek is dan hierdie nice ou. Dis soos ek myself nog 

altyd gesien het. Maar ek kom toe in hierdie konflik agter dat die slegte in my eintlik baie maklik na vore kom. 

Beledig my en ek kan erger beledig- slaan my met jou woorde en ek sal harder terugslaan. Skielik versplinter 

hierdie waan dat ek altyd hierdie nice ou is. Ek word gedwing om diep hier in myself in te kyk en glo my, dis 



soos iemand eenmaal gesê het- dis soms soos om in hierdie longdrop toilet af te kyk- jy hou nie van die geure 

wat hier onder uitkom en van die sighths jy hier diep binne sien nie. Ek het dus probeer om die aandag van 

myself af weg te stuur: Here het U gesien wat Schalk nou weer gedoen het, het U gehoor wat George nou weer 

gesê het. Dan kom die Here net weer elke keer: Jan, maar jy het dit gedoen of dit gesê. Ek het later so kwaad 

geword vir die Here dat Hy my elke keer hier na binne geneem het om my op my eie verkeerde motiewe te wys 

terwyl ek net by Hom my kollegas wou beskuldig dat ek een oggend in moedeloosheid uitgeroep het: Here, 

miskien moet jy hierdie twee ouens se kollega word, want lyk my jy is aan hulle kant! U sien, die Here is nie so 

geinteresseerd in die manier waarin ons ander wil beskuldig of die vinger weg van onsself af wys nie. Hy wil 

ons na binne neem, na ons eie motiewe en gevoelens, want Hy weet dis die laaste plek waar ons graag wil 

inkyk. 

Vanuit hierdie agtergrond wil ek by twee bewegings uitkom rondom liefde en waarheid. Dis bewegings en 

nie stappe nie- moet dus nie 1 en 2 in volgorde hoor nie. Hierdie twee bewegings behoort altyd saam in ons 

lewens plaas te vind en in albei is die Here diep betrokke. 

 

Eerste beweging: Na binne: 

Die Here wil jou en my met onsself konfronteer. Want net as ek eerlik hier binne inkyk en sien wie ek en jy 

werklik is, in al die mooi dinge en eienskappe wat ek het, maar ook in die lelik wat daar binne in my is, kan ek 

verstaan wat genade is. As jy soos ek sien dat ek nie werklik so nice is soos ek altyd gedink het nie, dan besef 

jy- Jesus het nie makliker vir my gesterf as vir mense wat volgens my regtig sleg en nasty is nie. Dan besef jy 

ek is net so verlore soos enige ander mens en verdien God se genade niks meer as hulle nie. Daarom is Sy 

genade vir my hierdie wonderwerk waarvoor ek nooit genoeg dankbaar kan wees nie. Dan kyk ek na daardie 

lang man met die sammajoor snor daar in die kerkraadsbank en dink: Dis 'n wonderwerk dat George vir my kan 

omgee ondanks die foute wat ek al gemaak het en die konflik wat ek al onderdruk het en met die slegte dinge 

wat ook soms in my na vore kom. Om te weet dat George vir my as sy kollega omgee is genade. Om te weet dat 

mense in die gemeente my geestelike leiding sal aanvaar al is ek hierdie alte feilbare mens is genade. Om te 

weet dat my vrou by my gebly het al die jare deur al die stilstuipe wat ek gegooi het terwyl sy wou hê ek moes 

praat is genade. Dat my twee dogters so by pappa kom sit en by hom wil wees al het hy ook al met hulle so baie 

foute gemaak en verkeerde goed op die verkeerde tyd gesê het of te gou pak gegee het toe ek eers moes 

geluister het, is genade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die tweede beweging is na buite: 

Rick Warren skryf in sy handleiding by ons veldtog oor 40 dae van doelgerigte liefde: As jy oppervlakkige 

verhoudings wil verdiep, moet jy deur die tonnel van waarheid gaan waarin jy werk maak van kwessies 

wat jy liewer oor die hoof sou wou sien. As jy diep hier na binne gekyk het en gesien het hoe en wie jy 

werklik is en hoe groot die Here se genade vir jou is, werk jy anders met ander mense. As jy dan iemand 

liefdevol moet konfronteer, as jy saam met iemand anders deur die tonnel van waarheid moet gaan, dan is jou 

gesindheid anders. Dan kom ek jou nie uit die hoogte oordeel of vertel nie. Dan skop Galasiërs 6 in: Dan trap jy 

nie iemand anders af met oordeel nie, maar help iemand met hierdie gees van sagmoedigheid reg. Dan is dit 

waarheid met liefde. Jy doen dit dan so want jy het jou eie doen en late en jou eie motiewe ondersoek voordat 

jy na iemand toe gegaan het met die besef dat jy self in die versoeking kan kom en ook al was en een feilbare 

mens is wat 'n ander feilbare mens gaan ophelp. Die kernwoord wat Rick Warren my kom leer het is die woord 

liefdevolle konfrontasie. Dan reageer ek ook anders as iemand my liefdevol konfronteer. Dan hoor ek nie 

oordeel nie of slaan nie terug en gaan op die verdediging nie, maar sien en hoor iemand wat my in liefde kom 

ophelp. 

 

Jesus ons Voorbeeld: 

Ons lees in Johannes 14:6 Jesus se volgende selfbeskrywing: Ek is die Weg en die Waarheid en die lewe. Hy 

glo nie net of kom bring nie net die waarheid nie, Hy is die Waarheid. As Jesus sê dat Hy die waarheid is, dan 

bedoel Hy dat Hy die absoluut betroubare Een is, dat Hy die vastigheid is wat nooit sal wankel nie. As ons 

volgelinge of dissipels van Jesus is, beteken dit dat Christene, dat ek en jy mense van die waarheid is. Psalm 15 

beskryf dit so mooi. Iemand wat die Here dien is iemand wat onberispelik wandel, en doen wat reg is, wat met 

sy of haar hele hart die waarheid praat en nie kwaad praat nie. Dis iemand wat sy of haar medemens nie kwaad 

aandoen nie en niemand beledig nie. Ons moet rondom liefdevolle konfrontasie van ons teenoor ander en van 

hulle teenoor ons die voorbeeld van Jesus volg. Aan die kruis het die mees liefdevolle konfrontasie van alle tye 

plaasgevind- tussen ons sondigheid en verlorenheid en God se oordeel oor sonde. En aan die kruis besef ons dat 

Jesus nie gekom het om ons met hardheid te oordeel nie, maar ons met sagmoedigheid te red uit ons 

verlorenheid. So lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy enigste Seun gestuur het.   

 

Ons is mense van die waarheid, maar ons hanteer die waarheid in liefde. Hieraan herinner Efesiërs 4:15 ons: 

Ons sal in liefde by die waarheid bly. Soos wat Jesus die waarheid oor jou en my sondigheid en verlorenheid 

met liefde hanteer het en ons nie kom oordeel het nie, maar vir ons kom sterf het om vir ons hierdie nuwe 

waarheid as vergeefde kinders van God te laat oopgaan.  

 

Slot: 

Vanuit die waarheid van God se liefde vir my, kan ek hier in myself inkyk en sien soos wat ek waarlik is. Ek 

kan vanuit God se onvoorwaardelike liefde vir my die waarheid hanteer oor wie ek is en veral oor wie ek nie is 

nie. Vanuit Sy liefde vir my en vanuit die waarheid oor wie ek werklik is, kyk ek anders na ander mense. Dan 

besef ek dat die feit dat ander mense vir my omgee en in verhouding met my wil leef genade is. Dan kan ek 



saam met hulle deur die tonnel van die waarheid gaan. Dan kan ek hulle liefdevol konfronteer of hulle met 'n 

gees van sagmoedigheid reghelp en hulle toelaat om dit met my te doen.  

 

Opvolg (Tuisopdrag): 

 

Ek gaan jou vandag huis toe stuur met verhoudingshuiswerk: 

1. Met wie moet ek eerlik gaan praat of liefdevol gaan konfronteer in die week wat kom? 

2. Vir wie vermy ek want ek is bang hulle gaan my oor iets konfronteer? 

3. Ek weet ek moet iemand gaan konfronteer oor iets, maar ek weet nie of ek dit in liefde gaan doen 

nie. Bid vir jou gesindheid en vir die regte tyd of geleentheid om met daardie persoon te praat. 

4. Herinnering: Onthou, goeie gesindhede verander niks. Daar waar ons optree of liefdevol 

konfronteer of ons laat konfronteer in God se krag en liefde verander dinge! 

 

Mag die Here jou en my help om hierdie week die waarheid- die werklike waarheid of ons siening van die 

waarheid altyd met liefde te hanteer. Soos Hy die waarheid oor jou en my aan die kruis met offerliefde hanteer 

het. 

 

Amen. 


