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Skriflesing:  1 Johannes 4: 7-12 

 

Prediking: 

Elkeen van ons worstel op een of 
ander stadium met ŉ baie sentrale 
vraag. 

 Kan jy met sekereheid sê dat die 
mense in jou lewe werklik vir jou lief 
is? Is jy oortuig van jou man, jou 
vrou, jou kinders, jou vriende se 
liefde? Is dit nie net miskien jou 
verbeelding nie?  Dalk is die liefde 
slegs woorde en niks meer nie? 

Baie van ons wonder oor dié vraag 
byna daagliks. Ons twyfel in ons eie 
waarde en ons twyfel in die mense om 
ons. Dinge gebeur, daar is rusie, 
konflik, ontrouheid en liefdeloosheid.  
Daar is duisende dinge wat gebeur wat 
daartoe ly dat ons in die liefde twyfel. 

Wat die liefde nog moeiliker maak is 
die feit dat ons daagliks gebombardeer 
word met die boodskap dat liefde 
eintlik baie eenvoudig is.  Jy moet 
maar net die regte man of vrou kry en 
alles sal dan in plek val.  Die lewe word 
dan gelyk gestel met ŉ feeverhaal met 
ŉ gelukkige einde.  Kyk ons films, 
televisie of lees ons boeke hoor ons 
die selfde boodskap.  Woon ek en jy ŉ 
troue by – sien ons twee verliefdes in 
mekaar se oë staar – wonder ons of 
die persoon wat langs my sit werklik vir 
my lief is. 

Natuurlik twyfel ons nie net oor die 
liefde van ons man of vrou, ons kinders 
of vriende nie! Somtyds wonder ons 
ook of God ons lief het.  Is God lief vir 
my?  Is só iets moontlik? 

Van kleins af hoor ons dat God liefde 
is.  Hy is ŉ nabye, intieme liefdevolle 
God. 

Ongelukkig gebeur die lewe dan.  
Dinge loop skeef, mense speel 
bankrot, hulle word met verskriklike 
siektes gediagnoseer.  Daar is 
epidemies, droogtes, hongersnood, 
oorloë en die dood. 

Word ons met armoede, siekte en die 
dood gekonfronteer wonder ons 
onwillekeurig oor God se liefde.  
Ervaar ons pyn en lyding wonder ons 
onwillekeurig waar God is. 

 Is God hier, is Hy lief vir my, word 
ek gestraf, bestaan God werklik? 

Juis in sulke oomblik wanneer ons 
twyfel oor God se liefde kom 1 
Johannes 4: 7-12 helder deur na ons.  
In essensie staan daar: 

“Ons kan seker wees dat God liefde is, 
en dat Hy vir elkeen van ons lief is, 
omdat Hy Jesus Christus vir ons gegee 
het.  Jesus se geboorte, lewe, lyding, 
sterwe en opstanding dien as bewys, 
as versekering, vir God se liefde vir 
ons.” 

God gee Sy Seun aan ons, en dit is die 
bewys dat God ons lief het.  Niks, maar 
niks kan ŉ streep deur die liefde trek 
nie.  Nie armoede, siekte, edemies of 
oorlog kan God se liefde vir ons 
wegvee nie.  En maak nie saak hoe 
groot jou sonde is nie – elkeen van ons 
kry deel aan God se liefde sonder dat 
ons dit verdien.  

In hierdie handeling van God, waar ons 
van Sy liefde verseker word, sien ons 
ook in die proses hoe die liefde lyk. 

God is lief vir die mensdom, Sy 
kinders, en daarom gaan God oor in 
aksie.  God se liefde is nie net woorde, 
of emosies nie, dit is net ŉ idee of 
konsep nie. Nee, werklike, 
diepgaande, Goddelike liefde gaan oor 
in selfopofferende dade.  God se liefde 
impliseer optrede. 

Dié liefde wat oorgaan in dade sien 
ons die duidelikste in Jesus se lewe.  
Die liefde wat Jesus vir sondaar mense 



het, is so groot dat Hy bereid is om 
alles op te offer. Liefde as daad sien 
ons die duidelikste daar waar Jesus 
aan die kruis hang, gestroop van alles. 

Ons kan dus seker wees van God se 
liefde -  ons het Jesus as soenoffer 
onvang. 

Ons het vandag begin deur te vra:  
Kan jy met sekereheid sê dat die 
mense in jou lewe werklik vir jou lief is? 

Dink ons mooi oor die vraag besef ons 
dat die antwoord op die vraag nie so 
belangrik is nie.  Jesus het gesterf en 
opgestaan vir die mensdom t.s.v. ons 
liefdeloosheid. 

Die beter vraag is dít:  Hoe oortuig jy 
jou man of vrou, jou kinder, jou vriende 
van jou liefde vir hulle? 

1 Johannes 4 gee ons die antwoord.  
Netsoos God ons van Sy liefde 
verseker deurdat Hy in dade oorgaan, 
deurdat Hy Jesus vir ons gee, so 
behoort ons ook ons geliefdes van ons 
liefde verseker deurdat ons liefde in 
aksie oorgaan. 

Dit beteken as’t ware dat ons Jesus se 
voorbeeld moet volg.  Hy het sy liefde 
aan ons getoon deurdat Hy aan 
homself gesterf het.  Netso behoort 
ons onself te verloën, ons kruis op te 
neem en aan ons self te sterf wanneer 
dit kom by ons verhoudings met ons 
naaste. 

Dit beteken dat ons mekaar moet 
vergewe, sal versoen, mekaar sal dra 
in die goeie en gedurende die slegte 
tye.  Op die wyse maak ons God aan 
mekaar en aan die wêreld sigbaar. 


