
Teks: 1 Korintiërs 13: 5 en Filippense 2: 1-13 

Tema: Onselfsugtige liefde 

 

Inleiding: 

Een van die woorde wat die meeste in ons samelewing gebruik word, is die woord 

self. Daar is so baie begrippe wat net eenvoudig met die woord self begin: selfhelp, 

selfsug, selfstandigheid, selfverheerliking, selfaktualisering, selfverheffing, 

selfvoldaan,  selfwerksaamheid, selfvertroue. Rick Warren praat van die ek-behepte 

samelewing waarin ons leef. In hierdie samelewing is die kernleuse: It's all about 

me. En saam daarmee? What can I get? 

 

Die boodskap van die Bybel staan lynreg teenoor hierdie ek-behepte samelewing. 

Warren stel die samelewing se leuse van What can I get? Teenoor Jesus se leuse: 

What can I give? Filippense 2 vertel die storie van wat Hy kom gee het. Dit maak 

nie altyd vir ons sin nie. Ons is tog geleer van upward mobility of opwaarts 

beweeg. Jy moet heeltyd besig wees om die leer van sukses en prestasie en posisie 

te klim. En Jesus kom leer downward mobility- Hy verlaat Sy magsposisie in die 

hemel om mense wat veel laer as Hy op die leer is te kom dien deur vir ons te sterf 

aan die kruis. Om van hoog na laer te beweeg is agteruit boer in terme van die 

waardes van ons samelewing. Dit pas meer om te kry wat jy kan terwyl jy kan- jy 

leef net een keer- klim so hoog soos jy kan en versamel so veel jy kan. Iemand 

skryf die samelewing se siening van die lewe is baie soos dié van kinders- die een 

met die meeste en beste speelgoed aan die einde wen! 

 

Ek dink aan die storie van die boer-oupa wat met sy kleinkind uit die stad deur die 

koringlande op die plaas loop. Die seuntjie is dadelik opgewonde oor die hoë 

koringare wat so trots en kiertsregop bo die ander uittroon. Oupa, hulle is die beste 



are op die land! Maar kyk hierdie wie se koppe so hang, hulle gaan dit nie maak 

nie, né oupa! 

Die oupa laat die seuntjie toe van albei are pluk en vryf hulle in sy groot hand uit. 

Hierdie met die hoë koppe troon so maklik bo die ander uit, want hulle het baie min 

koring binne-in. Maar hierdie met die gebuigde koppe is so omdat hulle die mooiste 

en grootste koringkorrels het. 

 

Die wêreld of die samelewing moedig ons aan om hoë koringare te wees- jy hoef 

nie veel binne-in te hê nie, jy moet net bo die ander kan uittroon! 

 

Rick Warren gee in sy handleiding by 40 dae van doelgerigte liefde drie 

teenmiddels (antidotes) teen hierdie ek-gerigte lewenshouding wat die 

samelewing op ons wil afdruk: 

 

Die eerste is bou sterk verhoudings: 

Om in verhouding of in fellowship met ander gelowiges te wees breek die mag van 

selfsug of ek-gerigtheid. Galasiërs 6:2 wat ons al gelees het die afgelope maand 

sluit by hierdie gedagte aan: "Dra mekaar se laste en gee op hierdie manier 

uitvoering aan die wet van Christus." As ek ander mense help om hulle laste te dra, 

is my eie laste nie so op die voorgrond die heeltyd nie. As ek hulle toelaat om my te 

help om my las te dra, is my las nie meer so swaar nie. Rick Warren sê: "Love 

makes us givers, not just takers!" Hierdie saamwees of fellowship met 

medegelowiges lig ons oë op om ander raak te sien sodat ons nie so maklik net in 

onsself en ons eie probleme en issues vasval nie. Hierdie saamwees met 

medegelowiges lig my gemoed en my moed op omdat ek my eie probleme en issues 

nie meer alleen hoef te dra nie. 

 

 



Die tweede teenmiddel teen selfsug is om van jouself te vergeet: 

Die hele gedagte hier is dat selfsug of hierdie ek-gerigtheid in ons lewens vernietig 

word deur onsself weg te gee in een of ander vorm van diens. As ek en jy onsself 

weg gee in een of ander vorm van diens, haal ons die fokus van onsself en ons eie 

belange af en fokus op die belange van ander. Om van jou geld te gee vir een of 

ander saak is nie vir my diens nie. Geld gee vra nie van jou en my om werklik 

betrokke te raak nie. Gee eerder van jou tyd of van jou skills of vaardighede of 

kennis wat ander mense kan help. Ek onthou die storie van een van ons lidmate wat 

eendag by Goue Aar ouetehuis in Wesbank gaan hoor het wat hulle grootste 

behoeftes is. Dit was toe nie geld soos wat hy verwag het nie. Meneer, ons het 'n 

vrag mis van een van die boere nodig vir ons tuin en ons het iemand met die kennis 

nodig om ons te help om 'n besigheidsplan op te trek. 

 

Ons is huiwerig om in terme van een of ander diens betrokke te raak, want ons voel 

dikwels ek het nie die nodige kennis en skills nie. Daarom is ons graad 4-6 

Kinderbediening in die weegskaal. Daar is te veel kinders en te min fasiliteerders. 

Die terugvoer wat ons kry is: Ouers voel nie toegerus om fasiliteerders te wees nie. 

Wat van ons besef sommige van ons het reeds 'n verhouding met hierdie kinders 

omdat hulle dalk my eie kind se maatjies is? Wat van jy begin net iets doen en 

terwyl jy dit doen ontdek jy wat jy moet leer en watter skills of vaardighede jy 

nodig het? Ons is so bang om stupid of onkundig te lyk of te misluk in iets dat ons 

maar liewer niks doen nie. Wat dink jy eer die Here die meeste? Dat jy soms stupid 

voel en betrokke is en iewers diens lewer of dat jy veilig en onbetrokke in jou 

gemaksone sit? Mense, ons moet hierdie ding afleer om iewers in diens betrokke te 

raak as ons die dag werklik lus daarvoor voel en werklik daarvoor toegerus voel. 

Onthou Nike se leuse: Just do it! Begin net iets doen of iewers betrokke raak- 

vertrou dat die Here met jou bereidheid en sy krag baie meer gaan kan doen as wat 

jy kan bid of dink of glo. Die belangrikste ding wat die Here van ons vra is nie 



ability nie, maar availability! En availability, beskikbaarheid om te dien is nie een 

of ander gevoel nie- dis 'n keuse! 

 

Laaste woord oor onsself weggee in een of ander vorm van diens. Rick Warren 

maak hierdie belangrike opmerking: "You were not made for success only, but for 

significance. Significance comes from service." God meet nie ons lewens aan die 

sukses wat ons vir onsself behaal het nie. Hy begeer dat ons betekenisvol sal leef. 

Betekenisvolle lewe kom deur die dien van God en ons medemens. Selfs Jesus se 

dissipels het hiermee gesukkel. Hulle het onder mekaar baklei oor wie as luitenante 

aan Jesus se linker- en regterkant sou sit. Toe antwoord hy hulle in Markus 10- 

lynreg teenoor die kultuur van die samelewing van daardie tyd in: "Julle weet dat 

dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat 

hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees 

nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees en elkeen 

onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees." 

 

Die derde teenmiddel teen selfsug is om selfverloëning te beoefen: 

As ek nou volgende Saterdagoggend die keuse moet hê om tien kilometer iewers te 

gaan hardloop of Tygervallei toe te gaan, die nuwe Die Hard fliek te gaan kyk en na 

die tyd hierdie stuk yskas kaaskoek met caramel en piesang filling te gaan eet, raai 

watter een sal ek altyd wil kies? Ja, jy het reg geraai. Die gemaklikste een! Dis 

menslike natuur om liewer die gemaklikste opsie te kies. Dis gewoonlik nie die 

beste opsie op die lang duur nie. Dink maar aan kos. Hoekom is slaai nie comfort 

food nie? Want die stuk koek of die pak chips of die bak roomys is dit. Die 

gemaklikste opsie is comfort food. Ons voel gemaklik met die gemaklikste opsies. 

 

Dis doopsondag. Hoe lyk ons getuienis teenoor ons kinders rondom selfverloëning? 

My kind, ons gee elke maand ons dankoffer vir die kerk of die Here se werk omdat 



ons daarmee erken dat alles wat ons het eintlik van die Here af kom. Ons offer 

daardie nuwe gholfstokke op of daardie uiteet om ons dankoffer te kan gee. My 

kind, ons offer die gerief om by die huis te kan sit en die koerant te kan lees en 

sport te kyk Sondagoggende op om kerk toe te gaan omdat ons deel is van die 

huisgesin van God of van 'n kerkfamilie en omdat ons meer van die Here wil leer. 

Pappa en Mamma offer die gemak om Sondag in die kerkbank te sit en bedien te 

word op en word fasiliteerders by Paidion omdat ons weet ons kinders en ander 

gelowiges se kinders se geloofsopvoeding belangrik is. Ek offer my behoefte om 

rustig by die basaar te kom sit en kuier saam met my familie en ander mense op en 

gaan werk by een van die tafels of word convenor van een van die tafels. Ek gee my 

tyd en vaardighede by een of ander artikel 21 maatskappy in die dorp wat dalk nie 

weet hoe om 'n besigheidsplan op te stel of 'n finansiële verslag op te stel nie. Sien 

ons kinders Lukas 9:23 in ons lewens? "As iemand agter My wil aankom, sê Jesus, 

moet my of sy hulleself verloën , elke dag hulle kruis opneem en My volg."? 

 

Selfverloëning gaan oor daardie dinge doen waarvoor ek nie punte gaan kry nie of 

nie voor vereer gaan word nie en wat nie noodwendig op my CV sal kom nie en die 

ergste: waaruit ek nie noodwendig iets terug gaan ontvang nie. Rick Warren maak 

hierdie belangrike opmerking: "Choose conviction above convenience". Kies dit 

waarvan die Here jou oortuig belangrik is en waar Hy jou wil gebruik bo gerief of 

gemak. Hoe meer ek en jy hierdie soort keuses maak, hoe meer kan ons groei in ons 

geloof en in ons verhouding met die Here. Hoe meer mentor ons ook ons kinders 

om eendag keuses rondom beginsels te maak en nie rondom wat gemaklik en 

gerieflik is nie! 

 

 

 

 



Slot: 

Ons hoofteks vanoggend is Filippense 2. Hier word ons herinner dat in ons 

dieselfde gesindheid moet wees as wat in ons Meester Jesus Christus is. As jy 

hierdie gesindheid in jouself wil opwek is dit doodgebore. Ek en jy kan nooit die 

voorbeeld van Jesus in ons eie krag navolg nie. Om die voorbeeld van Christus 

sonder die krag van Christus te volg is onmoontlik. Ons volg die voorbeeld van 

Jesus alleen vanuit dit wat God ons reeds gegee het: Ons lees daarvan in vers 1 en 

verder: die troos in Christus, die aansporing dat God my onvoorwaardelik liefhet en 

die gemeenskap deur die Gees wat my ook die meelewing en meegevoel van 

medegelowiges laat beleef. Vers 12 roep ons op om ons daarop toe te lê om as 

verloste mense te lewe, want dit is God wat ons gewillig en bekwaam maak om Sy 

wil uit te voer. Moet dit nie in hierdie gedeelte mis nie. Ek en jy kan onsself nooit 

genoeg oppsyche en opjack om Jesus se voorbeeld te volg nie. Ons het hierdie ryk 

teks in Kolossense 1:24 al die eerste Sondag van die jaar gelees: Daarvoor span ek 

my ook in (dis om sy roeping uit te leef) en bewyer ek my met die krag wat Hy gee 

en wat kragtig in my werk! 

 

Die Here Jesus het aan ons die voorbeeld kom stel van wat ware nederigheid is.Hy 

kom roep ons op om in Sy krag van die troon van selfbelang af te klim en ander te 

begin dien en onsself te verloën. Maar ons verstaan ware nederigheid of die Engelse 

humility so maklik verkeerd. Tom Holladay het dit vir my mooi saamgevat en 

daarmee wil ek afsluit: 

 

 

 

 

 

 



"Humility is not thinking less of myself, 

It is thinking more of others. 

Humility is not putting myself down, 

It is lifting God up. 

Humility is not denying my strengths, 

It is being openly honest about my weaknesses. 

Humility is seeing that without Christ I can do nothing, 

But in Christ I can do all things!" 

 

Amen 

 

Praktiese opdrag: 

Watter vaardighede het die Here my gegee waarmee ek ander kan help en van 

diens kan wees? 

Wie moet ek gaan dien al vermoed ek ek gaan basies niks daaruit terugkry 

nie? 

Hoe kan ek my kinders begelei en leer om meer onselfsugtig te lewe? 

 

 

 

  


