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14 Februarie 2021 - Tema: God se liefde op ongewone plekke 

Groete en verwelkoming 

Oomblik van Stilte (Barend) 

You raise me up - Barend 

Votum 

14. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader  

15. aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die 

aarde sy bestaan te danke het.  

16. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle 

die krag sal gee om innerlik sterk te word,  

17. dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die 

liefde gewortel en gegrondves sal wees.  

18. Mag julle in staat wees om saam met, al die gelowiges te begryp hoe 

wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.  

19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag 

julle heeltemal vervul word met die volheid van God.  

20. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig 

meer te doen as wat ons bid of dink,  

21. aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met 

Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. 

Seëngroet 

Familie en vriende ek groet julle vanoggend met die woorde. “Genade en 

vrede vir julle van God ons Vader, van Onse Here Jesus Christus en deur 

die kragtige werking van die Heilige Gees” 
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Skriflesing 1 Johannes 4:7-12 

7 Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen 

wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  

8 Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. 

9 Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na 

die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.  

10 Werklike liefde is dít: 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. 

11 Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons 

mekaar ook lief te hê.  

12 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. 

Preek  

Familie en vriende in onse Here Jesus Christus 

God is groot.  Dit leer die Bybel ons op baie plekke.  En op net soveel 

plekke leer die Bybel ons wat God se grootheid alles beteken: Hy is 

genadig, Hy versorg, Hy bly getrou aan sy beloftes, Hy is regverdig, Hy is 

goed, Hy is geduldig.  Soos geen pa sy kinders kan versorg nie, so versorg 

God. 

En by dit alles, het ons vanoggend gelees, is God liefde.  En as ons dit 

sê, moet ons onmiddellik baie versigtig wees.   

Hoekom?  Want die liefde wat God is, en hoe ons soms oor die liefde 

dink, is nie dieselfde nie. 
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Hoe dink ons dikwels oor die liefde?  Ons dink dat die liefde iets is wat 

ons voel.   

God as liefde, sê ons gedeelte vanoggend, is nie alleen meer as dit nie, 

dit is eintlik glad nie dit nie.  Die liefde wat God is, is juis nie iets soos die 

liefde wat mense het en dit wat mense onder liefde verstaan nie.  Dit is 

nie eers iets soos die gevoel of liefde wat ons vir God het nie. 

Dit is veel meer.  Dit is iets tasbaars.  Dit is iets sigbaars.  Dit is ‘n daad. 

‘n Daad waarin God sy Seun vir ons na die wêreld toe stuur sodat ons die 

lewe kan hê.  Dit is dus ‘n daad met ‘n gevolg.   

• God gee, en ons ontvang. 

• Hy gee die liefde, en ons ontvang versoening vir ons sonde.   

• Hy gee die liefde, en ons ontvang die lewe.   

• God sterf sodat ons kan lewe.   

• God gee Homself weg aan ‘n kruis, sodat ons vir altyd kan lewe. 

As bewys daarvan dat ons hierdie daad ontvang het, sê vers 13 vir ons, 

het Hy aan ons elkeen sy Gees gegee.  Met ander woorde: om seker te 

maak dat ons nooit hoef te twyfel of ons werklik aan God behoort of nie, 

gee God aan ons ‘n waarborg — sy Gees.   

Dus: God het ons lief, daarom gee Hy aan ons sy Seun, en om seker te 

maak dat ons nooit hoef te twyfel dat ons ook deel van sy mense, sy 

kinders, is nie, gee Hy ons ook ons Gees.  Sodat dit ‘n bepaalde gevolg 

in ons lewe sal hê. 

Wat is hierdie gevolg?  Johannes noem hier ‘n paar dinge: 

• Omdat God sy liefde aan ons gee, moet ons nou ook ander liefhê; 

as ons dit doen, maak ons God sigbaar in hierdie wêreld; wanneer 

dit gebeur het God sy doel met ons in hierdie wêreld bereik; 
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• En wat meer is, as hierdie liefde werklik in ons is, sal ons nie bang 

wees vir die oordeelsdag nie, ons sal nie bang wees om God 

eendag te ontmoet nie, of dit nou is wanneer ons sterf of wanneer 

Jesus Christus eendag weer gaan kom. 

Met ander woorde: God se liefde vir ons, Jesus Christus, is genoeg dat 

ons rustig kan lewe, en rustig kan sterwe.   

Dat ons kan weet: in hierdie lewe God ons sal vergewe vir al ons 

oortredinge.  Hy vergewe.  Hy spreek ons vry. Hy maak ons weer heel 

wanneer ons gebroke is en Hy tel ons op sodat ons weer ;n positiewe 

uitkyk op die lewe het.  

God se liefde — Jesus Christus — is juis aan ons gegee sodat ons daar, 

na hierdie lewe, ewig by God kan wees.  En dat ons nie hoef te vrees dat 

dit nie so sal wees nie. 

Want so werklik as wat Jesus Christus was, so werklik is hierdie liefde van 

God.  Want Jesus Christus is sy liefde aan ons.  Watter wonderlike troos 

is dit alles nie! 

En dit geld ook vir ons: die van ons wat bely dat Jesus die Seun van God 

is, God bly in ons, en ons in God.  En as God werklik in ons bly, sal ons 

daarom ook nie bang wees om God te ontmoet nie.  Want die liefde — 

Jesus Christus — verdryf alle vrees. 

Want God se liefde is Christus.  En so werklik soos Hy gelewe en 

opgestaan het, so werklik is God se liefde.  Ons hoef nooit daaraan te 

twyfel nie.  Ons kan dit glo, en omdat ons dit glo, sal ons lewe.  Sonder 

vrees. 

Die laaste gedagte oor hierdie deel is, waar sien ons hierdie liefde raak? 

Hierdie liefde is nie op die gewone plekke te vinde nie.  
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Hierdie liefde kan nie geleef word as ons nie eers die liefde ontvang het 

nie. Ons moet daarom elke dag daarna strewe om hierdie liefde deel te 

maak van ons lewe. Ons moet elke dag uitgaan en sover ons gaan hierdie 

liefde wat ons ontvang het en wat niemand ooit sal kan wegvat nie gaan 

leef.  

Kyk vir ‘n oomblik om jou.  

Ken jy die persoon wat langs jou sit, wat voor en agter jou sit? Weet jy wie 

hulle is en wat hulle omstandighede is?  

Weet jy wat hierdie week of afgelope maand in hulle lewe gebeur het? 

Indien nie, dan is dalk tyd dat begin om waarlik die liefde wat jy verniet 

ontvang het te begin uitdeel en jy sal verbaas wees hoedat die liefde op 

die ongewone, onverwagte plekke sal uitkom.  

Ons is ‘n familie. Ons het nodig om hierdie liefde te versprei onder ons eie 

mense? 

Daarom bid ek vanoggend saam Paulus vir julle die einste gebed wat 

Paulus vir die gemeente in Efese gebid het. 

16. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle 

die krag sal gee om innerlik sterk te word,  

17. dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die 

liefde gewortel en gegrondves sal wees.  

18. Mag julle in staat wees om saam met, al die gelowiges te begryp hoe 

wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek.  

19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag 

julle heeltemal vervul word met die volheid van God.  
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20. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig 

meer te doen as wat ons bid of dink,  

21. aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met 

Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen 

Gebed 

Slotied  

Amazing Grace - Barend 

Seëngroet 

24“Die Here sal julle seen en julle beskerm;   

25. die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;  

26. die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee 

 

 


