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Wat is Liefde?

Johannes 3:16

Video

Audio

In hierdie reeks dagstukkies wil ons fokus op al die
verskillende aspekte van liefde. Ons wil gaan kyk
wat die verskillende skrywers in die Bybel hieroor
gesê het.

Sekerlik  die  bekendste  uitspraak  oor  goddelike
liefde lees ons in Johannes 3:16. Hierdie kan met
reg as die middelpunt van die Bybel gesien word -
dalk nie geografies nie, maar beslis in ‘n geestelike
sin. Hierdie enkele versie plaas alles wat ons in die
vier  evangelies  oor  Jesus  lees  in  ‘n  goddelike
perspektief. God se liefde vir die wêreld, en dit sluit
my en jou ook in, is so groot dat Hy bereid was om
sy Seun, Jesus daarvoor op te offer!

Wat word bedoel  met die woordjie “liefde” in  die
Nuwe  Testament?  Ek  dink  ons  kan  uit  al  die
verskillende  beskrywings  daarvan  oor  ‘n  wye
spektrum geskrifte  duidelik  aflei  dat  liefde  nie  ‘n
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emosionele  saak  is  nie.  Verliefdheid  wat
byvoorbeeld elkeen van ons as tieners getref het,
was suiwer emosie, of dalk ons hormone wat met
ons op loop geraak het. Ongelukkig is dit daardie
selfde  verliefdheid  wat  dikwels  ook  maak  dat
mense trou, en ‘n jaar of twee later, wanneer die
emosie opgedroog het, weer skei.

Ware liefde  kan dalk  beter  vertaal  word met  die
woordjie “lojaliteit”. Wat is dit wat twee mense vir
vyftig,  sestig  jaar  gelukkig  bymekaar  hou,  selfs
deur  die  swaar  tye en die  tye  wanneer  hulle  vir
mekaar  kan kwaad word? Dit  is  ‘n  onbeskryflike
liefdesband,  waarvan  intense  lojaliteit  ‘n
onlosmaaklike deel vorm. Dit behels onder meer ‘n
verpligting  teenoor  mekaar,  dat  die  een  na  die
ander sal omsien en dat hulle mekaar sal help en
bystaan deur dik en dun.

Dalk kan ons so ‘n ietsie hiervan sien in die liefde
van God vir die mens. Hy was bereid om alles op
te offer om ons te red. In ‘n liefdesverhouding is
daar  egter  twee kante.  God het  alreeds Sy kant
gebring,  en  nou  is  dit  die  mense  se  beurt  om
daarop  te  antwoord.  Jou  antwoord  is  nie  ‘n
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emosionele besluit nie, maar ‘n nugtere wilsbesluit
om God se liefdesaanbod te aanvaar. Dit is al wat
Hy  van  jou  vra.  Wat  daarop  volg  is  dat  die
liefdesverhouding gebou word tot ‘n sterk, stabiele
liefdesband.  Natúúrlik  is  daar  ook  emosie
betrokke, vir sommige mense baie meer as ander. 

Om  enige  liefdesverhouding  te  laat  slaag,  verg
harde werk. Die twee partye moet mekaar deeglik
leer ken. God ken my alreeds deur en deur, nou is
dit  my  beurt.  Hoe  leer  ek  Hom  ken?  Deur  die
openbaring wat oor Hom geskryf is, die Bybel te
bestudeer. Kommunikasie is van uiterste belang in
enige verhouding,  so  ook  in  my verhouding met
God.  Hy praat  met  my deur  die  Woord (daarom
moet  ek  dit  lees),  en  ek  gesels  met  Hom  deur
gebed.  Gebed  is  dus  nie  maar  net  iets  wat
verpligtend is vir elke Christen nie, maar dit is jou
kommunikasie met God.

Liefde beteken ook dat twee partye bereid is om
dinge vir mekaar te doen. Van God se kant af is die
sluise van die hemel oop, met alles wat Hy vir my
doen. Wat is ek bereid om vir Hom te doen?
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Maar kom ons kyk na enkele van die dinge wat Hy
bereid is om vir my te doen. In Johannes 3:16 lees
ons dat ek nie verlore sal gaan nie, maar die ewige
lewe kry. Om verlore te gaan, beteken dat jy van
die  Lewende  God  se  teenwoordigheid  afgesny
word. Dit beteken dat jy sonder Sy gawes en Sy
liefde  moet  klaarkom.  Dink maar  mooi  aan alles
wat ons van Hom af kry, dan is die implikasies van
so ‘n gedagte te verskriklik om aan te dink. As jy
egter besluit om in ‘n liefdesverhouding met Hom
te gaan, word hierdie moontlikheid totaal uitgesluit.
Maar  die  bonus is  dat  jy  boonop die  wonderlike
ewige lewe kry.  Dit  beteken dat  die  aardse fase
van jou lewe vir ewig verleng word anderkant die
afsterwe  van  jou  ou  liggaam,  jou  tydelike
“tentwoning”  soos  Paulus  dit  beskryf.  In
Openbaring kry  ons ‘n  klein  kykie in  die wonder
van  die  lewe  anderkant  daardie  poorte,  iets
waarna  elke  gelowige  met  groot  verwagting  en
opgewondenheid uitsien!

Maar wat dan nou van God se oordeel? Ons kry
dikwels die idee dat ons bang moet wees vir God.
Veral in die Ou Testament word Hy beskryf as ‘n
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God  wat  straf.  Inderdaad  kan  God  nie
ongeregtigheid verdra nie,  en anders  as ons eie
politieke stelsel waar korrupsie en ongeregtigheid
dikwels maar onder die mat ingevee word, is Hy
regverdig, en word dit gestraf. Hy wil ons egter nie
in die hemel “inboelie” deur ons met straf te dreig
nie.  Inteendeel:  Hy  wil  ons  in  Sy  liefdesarms
inroep. Jesus is nie gestuur om te kom straf nie,
maar om diegene wat alreeds veroordeel is te kom
red. Ek was verdoem tot die ewige straf, totdat ek
Jesus se roepstem herken het, en geantwoord het
deur  Sy  aanbod  te  aanvaar.  Vir  jare  het  Hy
gesoebat, maar ek het my doof gehou vir Sy stem.
Tot daardie wonderlike dag........

Teen  die  agtergrond  van  die  donker  wolke  van
verdoemenis en ewige verderf, straal die positiewe
lig van Jesus se sending om mense soos ek en jy
te  kom red.  Dit  is  soos iemand wat sy eie lewe
opoffer en in die briesende golwe van ‘n stormsee
inspring  om drenkelinge  wat  gedoem is  te  gaan
red. 

Gebed:
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Here, U liefde vir my is so onbeskryflik groot. Ek
bely dat my liefde vir U maar skraps is - help my
asseblief om my liefde ten volle uit te leef.
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Die Kroon van die Skepping

Genesis 1:26-28

Video

Audio

As ons oor liefde in die Bybel wil skryf, waar begin
jy?  Reg  by  die  begin,  by  die  skepping.  Op  die
laaste skeppingsdag wou die ganse skepping bars
van  opgewondenheid,  want  uiteindelik  was  alles
gereed vir die kroon op God se skepping.

Met groot sorg het God die heelal  gevorm tot  ‘n
meesterstuk. Die aarde word uniek gemaak sodat
lewe  daar  gevestig  kon  word.  Met  Sy  fyn
kunstenaarshande vorm God hierdie groen planeet
en maak dit bewoonbaar. Hy vestig plante daarop
om as kos te dien vir ‘n verskeidenheid diere, maar
ook  om  broodnodige  suurstof  te  vervaardig
waarsonder diere nie kan lewe nie. Wanneer alles
gereed  is,  vestig  Hy  die  seediere,  voëls  en
uiteindelik  ook  die  landdiere.  Dit  is  ‘n  absolute
juweel! Die aarde, alhoewel dit  relatief klein is in
die  heelal,  is  die  kroonjuweel  van  Sy  skepping.
God het gesien dat dit goed is! Maar dit was nog

12

https://mega.nz/file/eBIkgDJR#yknLIWHl5jMWCPBiRaIxJnH31a4lul0n07YnYcn18cQ
https://youtu.be/-GzY3wRtkYU


steeds nie klaar nie. Daar was nog één laaste item
op God se agenda.

Dan uiter Hy die verrassende woorde: “Kom Ons
maak  die  mens  as  ons  verteenwoordiger.”  God
wou iemand  op  hierdie  wonderlike  “kroonjuweel”
plaas om Hom te verteenwoordig. Daar moes iets
van Homself wees in hierdie persoon, en Hy wou
hom aanstel om Sy skepping te bestuur namens
Hom.

Let wel dat God hier van Homself in die meervoud
praat. Verwys dit na die Drie-eenheid, Vader, Seun
en Heilige Gees? Ons kan nie met sekerheid sê
nie,  maar  met  wie  God  hier  beraadslaag  is  nie
belangrik nie.  Die beeld wat gebruik word is wel
van uiterste belang. Wanneer God sê: “Kom Ons
maak die mens na Ons beeld,” sien jy dadelik die
prentjie van ‘n groot koning wat beraadslaag met
sy raadgewers wanneer hy ‘n baie besonderse en
belangrike taak aanpak.

Die mens is vir God baie besonders, en hy word
absoluut uniek en met groot liefde geskep, totaal
anders as enige van die ander skepsele. Hy word
God se verteenwoordiger en dit beteken dat daar
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‘n  besonderse  verhouding  tussen  hom  en  God
moes wees. As jy iemand verteenwoordig, stel jy
jouself in daardie persoon se plek, en om dit te kan
doen  moet  jy  hom  deeglik  ken  en  moet  julle
mekaar verstaan. Jy sal weet wat hy sou wou hê.
Jy is dus amper ‘n afbeelding van daardie persoon
wie jy verteenwoordig. So was die bedoeling van
God,  dat  die  mens  in  ‘n  besonderse verhouding
met Hom sou staan en Sy wil doen. Omdat God
die  Koning  by  uitstek  is,  kry  die  mens  dus  ook
outomaties  Koningsgesag.  Dus  sê  God  dat  die
mens moet heers oor die diere. Hy kry volle gesag
van God om te regeer oor die skepping namens
God. Maar hy kry ook die opdrag om die aarde te
vul en te bewerk.

Vandag weet ons baie goed dat mense nie almal
dieselfde is nie. Maar één ding staan uit soos ‘n
paal bo water, dat elke mens nog steeds vir God
iets besonders is, nét soos met die skepping van
die eerste mens. Ek en jy is steeds geskep na die
beeld  van  God.  Ons  is  steeds  Sy
verteenwoordigers, maak nie saak wie of wat ons
is nie. As ons Hom verteenwoordig, moet ons ook
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iets  van  Sy  beeld  vertoon,  iets  van  Sy
regverdigheid,  en  veral  van  Sy  groot  liefde.  Die
Bybel leer ons dat God liefde is, dus moet daardie
liefde  ook  in  ons  as  Sy  verteenwoordigers
reflekteer.

Die héél belangrikste element is natuurlik dat daar
‘n verhouding moet wees tussen ons en God. Hoe
kom  jy  in  so  ‘n  verhouding?  Eenvoudig,  deur
geloof  in  Jesus Christus.  Hiermee bedoel  ek nie
slegs om te glo dat Hy bestaan nie, maar ook om
Hom in die geloof aan te neem as jou Saligmaker.
As Sy verteenwoordiger leef jy dan Sy beeld van
liefde  uit  teenoor  God  in  die  eerste  plek  asook
teenoor  jou  medemens,  soos  wat  Jesus  vir  ons
kom demonstreer het. Hy het fisies op aarde kom
wys hoe so ‘n verteenwoordiger behoort te lewe.

Die  wonderlike  is  dat  dit  nie  maar  net  ‘n  paar
uitgesoekte,  spesiale  gelowiges  is  wat  God  kan
verteenwoordig  nie,  maar  dat  elke  gelowige  die
vermoë kry om dit te kan doen. Jy moet jouself net
gewillig verklaar.  Die Heilige Gees sal  jou daarin
lei.
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In  die  tweede  plek  gee  God  vir  my  en  jou  as
gelowiges ook elkeen dieselfde gesag om te heers
as wat die eerste mens gekry het. Die mag om te
kan heers is aan my en jou toevertrou. Jy kan dus
besluite neem oor jouself asook ander mense en
die  skepping.  Maar  jy  moet  dit  altyd  baie  goed
onthou, dat die mag om te heers ook ‘n baie groot
verantwoordelikheid  inhou.  Dit  beteken
byvoorbeeld nie dat jy maar kan maak en breek
soos jy wil nie. Om jou mag te misbruik en ander
mense uit te buit, is totaal verkeerd.

Om te heers beteken om met  oorleg te  bestuur,
bou,  beskerm,  bewaar.  Onthou,  jy  is  die
verteenwoordiger van God, en dus moet jy jouself
altyd  die  vraag  afvra  of  jy  steeds  namens  God
regeer  en Sy belange in  gedagte  hou,  en of  dit
dalk vir eie gewin gebeur.

Om  te  bewerk  is  eweneens  ‘n  groot
verantwoordelikheid.  Bewaar  ek  wanneer  ek
bewerk? Of buit ek God se skepping uit?

Gebed:

16



Here, dankie dat ek U verteenwoordiger kan wees.
Maak my asseblief  ‘n waardige verteenwoordiger
vir U.
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Noag se Opdrag

Genesis 6:11-16

Video

Audio

Duidelik hoor Noag die stem van God: “Noag, Ek
wil hê dat jy ‘n skip bou.”

“’n Skip Here? Waarom? Ek verstaan nie.....”

“Ek  het  besluit  om  ‘n  einde  te  maak  aan  alle
mense, want die aarde het ontaard in ‘n kookpot
van geweld.”

Ek wil  jou uitnooi om oor die volgende paar dae
saam  met  my  te  kyk  na  mense  wat  in  ‘n
besonderse  liefdesverhouding  met  God  gestaan
het. 

Baie jare het verbygegaan sedert daardie dag toe
God die kroon van Sy skepping, Adam met soveel
liefde  gevorm  het  uit  die  grond.  Daar  was  ‘n
wonderlike  liefdesverhouding  tussen  Adam  en
God, hulle het selfs saam gewandel deur die tuin.
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Maar alles het  intussen radikaal  verander.  Adam
was ongehoorsaam. Sy nasate het voortgebou op
sy  ongehoorsaamheid.  Die  mensdom  het
stelselmatig  boos  geword.  Uiteindelik  het  daar
slegs  een  enkele  persoon  oorgebly  wat  nog  vir
God lief  was,  wat  steeds in  ‘n  liefdesverhouding
met  Hom  geleef  het,  Noag.  Hy  het  God
onvoorwaardelik vertrou, selfs toe hy daardie totaal
onmoontlike opdrag kry.

Noag was ‘n man wat al aangestap het in die jare
toe hierdie opdrag van die Here aan hom kom. Hy
was  al  600  jaar  oud,  en  hy  het  die  dinge  sien
gebeur. Sy eie pa, Lameg was nie ‘n maklike entjie
mens  nie.  Jy  moes  net  skeef  kyk  na  hom,  dan
slaan hy jou uitmekaar.

Noag sug swaar as hy herkou aan die woorde van
die Here. “Ja, so kan dit beslis nie aangaan nie!”
dink hy. “Die Here is reg: Die aarde moet ‘n slag
skoongemaak word, want alles het sleg geword.”

In Noag se kop maal God se woorde rond. Hy weet
nie  mooi  wat  om  daarvan  te  maak  nie.  Hy  kry
sommer al klaar ‘n knop op sy maag as hy dink wat
die mense se reaksie gaan wees as hy hier in die
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middel  van die woestyn ‘n skip begin bou.  Hulle
gaan dink dat hy nou finaal siniel begin word het.
Hy  is  een  van  die  laaste  baie  ou  manne  wat
oorgebly het. Selfs Oupa Metusalag het uiteindelik
ook  nou  die  dag  die  lewensstryd  gewonne  km
gegee. Almal  het begin dink dat hy vir  altyd sou
lewe. 969 Jaar oud geword - so byna-byna het hy
die  duisend  kerf  bereik.  Ja,  Metusalag  en  Pa
Lameg is so kort na mekaar oorlede.

As Noag rondom hom kyk, sien hy die boosheid.
Niemand is meer sy lewe veilig nie.  Elkeen dink
net aan homself. Dit maak nie saak op wie se kop
jy trap om bo uit te kom nie, en wie in die proses
seerkry nie. Hy skud sy kop: “God is beslis reg!”

Maar skielik tref ‘n gedagte vir Noag: Maar hoe bou
‘n mens ‘n skip? Ek is g’n skeepsbouer nie? Waar
begin jy? Waarvan maak jy hom?

“Here, ek weet nie hoe nie!” pleit hy by God. “En
boonop,  waarom ‘n  skip  in  die  woestyn? Hier  is
mos nie water nie? Here, ek verstaan gladnie.....”

Dan  antwoord  die  Here  hom:  “Ek  gaan  ‘n
oorstroming  oor  die  aarde  laat  kom  om  al  wat

20



daarop lewe te verdelg, elke lewende ding onder
die hemel. Al wat lewe op die aarde gaan vernietig
word!”

“En die skip, Here, wie gaan in die skip wees?”

“Noag, Ek gaan met jou ‘n verbond sluit. Ek wil hê
dat jy en jou vrou en kinders op die skip klim. Ek
sal julle bewaar sodat julle kan bly lewe.”

Noag is baie verlig. Nou weet hy darem dat hy en
sy  gesin  veilig  gaan  wees.  Sjoe,  maar  dit  gaan
darem  verskriklik  wees  as  al  die  mense  moet
verdrink!  Maar  dan tref  ‘n  nuwe skokgedagte vir
Noag: Wat van die diere? Wanneer hierdie water
waarvan die Here praat gesak het, gaan die aarde
darem ‘n baie eensame plek wees as daar nie ‘n
paar diere ook oorbly nie. “Here.....” begin Noag.

Maar God weet al  lankal van sy bekommernisse
nog voordat Noag daaraan gedink het:  “Noag, jy
hoef nie bekommerd te wees oor die diere nie. Dit
gaan jou taak wees om twee van elke soort dier op
aarde bymekaar te maak en saam met jou op die
skip te neem.”
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Noag is  tevrede.  Maar dan begin hy sommetjies
maak, en skielik wil dinge nie meer in plek val nie.
“......van elke soort dier op aarde.....” het die Here
gesê. Noag se oë rek groot: “Here, U bedoel tog
seker nie.......”

“Ja Noag, álmal! Ook die leeus, olifante, renosters,
kameelperde én tiere.”

“Maar Here,  dan sal  dit  ‘n verskriklike groot  skip
moet wees!  En boonop, Here,  party van daardie
goeters  is  verskriklik  gevaarlik!  Hoe  gaan  ek  dit
óóit regkry?”

“Noag, vertrou My! In die eerste plek sal jou skip
groot  genoeg  wees.  Ek  sal  jou  nog  volledige
instruksies  hiervoor  gee.  En  Ek  sal  jou  vertel
presies wat jy moet maak en presies hoe om die
skip te bou. En wat die diere betref: daaroor hoef jy
jou nie te bekommer nie. Ek sal sorg dat selfs die
gevaarlike diere so mak soos lammetjies is.”

Noag  het  nog  baie  vrae,  maar  vir  eers  is  hy
tevrede.  Hoeveel  vrae loop ek en jy  nie  dikwels
mee rond nie? Ons sê dat ons God vertrou, maar
diep binne-in knaag dit. Ek moet die Evangelie met
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iemand gaan deel, maar ek weet nie mooi hoe nie.
Wees gerus, God sal jou die regte woorde gee. Al
wat Hy van jou vra, is om gewillig te wees. Hy het
mos die Heilige Gees vir jou gegee om jou ál die
nodige krag en wysheid te gee sodat jy die taak
kan verrig wat Hy jou gee. Hy sal jou nooit ‘n taak
gee wat groter is as wat jy kan hanteer nie.

Gebed:

Here, so dikwels knaag die vrae en onsekerheid in
ons. Leer my asseblief om U ten volle te vertrou vir
absoluut alles in my lewe.
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Abraham - Geloofsheld

Genesis 11:10-32

Video

Audio

In Genesis 11 lees ons die eerste keer van hom,
die  groot  geloofsheld  Abraham.  ’n  Volle  tien
geslagte  na  Noag  word  die  klein  Abrahampie
uiteindelik gebore, toe Pappa Tera nog in sy prille
jeug gestaan het, skaars sewentig jaar oud! Hulle
het gelukkig gewoon in Ur in die ooste, die huidige
Irak, naby die Persiese Golf. Op ‘n mooi dag kry
Pa  Tera  die  treklus,  en  hy  besluit  dat  die  land
Kanaän nét die regte plek sou wees om te gaan
tent opslaan. Hy kommandeer vir Abraham en sy
jong bruidjie, Sarai en sy kleinseun Lot op om in te
pak, en toe pak hulle die langpad aan. Ongelukkig
het ou Tera se GPS ‘n bietjie deurmekaar geraak,
want toe slaan hy skoon die verkeerde rigting in,
en hy beland in Haran, iewers op die grens tussen
Turkye  en  Sirië.  En  net  dáár  roep  Tera  halt,  en
slaan sy tentpenne in. Tot hiertoe en nie verder nie!
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Daar is hy toe ook ‘n paar jaar later dood op die
rype ouderdom van tweehonderd jaar.

Ja, Abraham moes seker baie teruggedink het aan
sy nostalgiese kleintyd, daar langs die kus van die
Persiese  Golf.  Waarom  sou  Pa  dan  nou  wou
wegtrek  van  so  ‘n  mooi  wêreld  en  hier  in  die
wildernis kom nesskrop. Dit was lekker daar!

Tera het sékerlik vir klein Abraham geleer van God,
nes  Oupa  Nahor  voor  hom,  en  Oupagrootjie
Serug. Met mooi gedigte het hy vir Abraham geleer
van die wonder van die skepping, en van oer-oupa
Adam en van voorvader Metusalag wat amper ‘n
duisend jaar oud geword het, en van Noag wat die
reuse skip op droë grond gebou het  omdat God
gesê  het  hy  moet.  Abraham  was  skaars  ‘n
baksteen hoog, toe ken hy al groot dele van die
oergeskiedenis uit sy kop. Natuurlik was daar nie
daardie jare ‘n Bybel nie - nie eers énige geskrifte
nie.  Die  enigste  manier  waarop  die
geloofswaarhede  aan  die  volgende  geslag
oorgedra  kon  word,  was  deur  die  kinders  van
kleins  af  die  dinge noukeurig  te  vertel  nes hulle
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voorgeslagte  gedoen  het  al  vir  die  afgelope
duisend jaar.

Van die skepping kon hy nie verstaan nie. Hoe was
daar dan lig nog voordat daar ‘n son en maan en
sterre was? Maar Pa Tera het gesê dat dit so was,
en Abraham moes dit maar net aanvaar en glo. En
net  dáár  is  waarskynlik  die  eerste  saadjie  van
geloof in die klein Abraham geplant, ‘n geloof wat
sou blom oor baie jare.

Hier wil ek nou net eers die storie onderbreek om
te verduidelik: In Genesis 11 word daar ‘n duidelike
streep getrek. Voor dit was vir ons vertel van die
oergeskiedenis, van God se betrokkenheid by die
wêreld  in  geheel.  In  Genesis  5  kry  ons
byvoorbeeld ‘n lang lys name van mense uit  die
oertyd, ‘n lys wat ons iets vertel van hoe die wêreld
ontwikkel  het.  Dit  vertel  ons  ook  van  uitstaande
figure  uit  die  voorgeskiedenis,  soos  Kain  wat  sy
broer vermoor het, en van Henog wat reguit hemel
toe  is  sonder  om  te  sterf.  En  natuurlik  van
Metusalag wat ‘n ongelooflike 969 jaar oud geword
het. En dan natuurlik Noag, die man wat die ark
gebou het.
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In Genesis 11 het ons ‘n soortgelyke lys, maar die
groot verskil is dat dit nou nie meer oergeskiedenis
is nie, maar die historiese tyd, met name en plekke
wat ons ken. Nog belangriker, is dat hierdie lys nou
gerig is op een enkele gesin, die gesin van God.
Later sal ons sien dat hierdie gesin ook nie net op
Abraham  gerig  is  nie,  maar  my  en  jou,  want
vandag  is  elke  gelowige  ‘n  geestelike
afstammeling  van  Abraham.  Abraham is  dus  die
skakel tussen die oertyd en die huidige.

Terloops,  Tera  het  hom die  naam Abram gegee,
maar  later  het  God  hom ‘n  nuwe  naam gegee:
Abraham.

Abraham  het  ‘n  jong  man  geword  met  ‘n  mooi
droom: om eendag ook hierdie wonderlike geloof
in God aan sy seun te kan oordra sodat die geloof
lewendig bly.

En toe gebeur dit:  Skielik word sy voete eendag
net  onder  hom  uitgeslaan  deur  ‘n  beeldskone
meisie. Eintlik het hulle mekaar baie goed geken
van  kleintyd  af,  want  Sarai  was  sy  half-suster.
Abraham het vir Pa Tera vertel van sy intensies, en
Tera het ingestem dat hulle kon trou.
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Die  jonge  Abraham  was  in  die  wolke!  Hy  het
gesweef, want dit is bitter min mans beskore om so
‘n mooi vrou te kan hê om jou tent met jou te deel.
Maar daar was ‘n ou probleempie: Na ‘n jaar van
hartstogtelike huwelik  verloop het,  was daar nog
nie ‘n teken van babavoetjies wat om die tent sou
hardloop  nie.  Twee  jaar  het  verbygegaan,  en
Abraham het moedeloos begin raak. Vyf jaar het
later  tien  geword,  en  steeds  was  daar  niks.
Abraham se mooi vrou, Sarai was onvrugbaar. Sou
hulle eendag kinderloos sterf? Sou die geloofspad
van  hierdie  gesin  van  God  skielik  hier  in  ‘n
doodloopstraat  eindig?  Hierdie  vraag  word  baie
jare later op verrassende wyse opgelos.

Waarom  pas  ons  Abraham  in  hierdie  reeks  oor
liefde in? Omdat hy vir God liefgehad het en Hom
gedien  het.  Natuurlik  het  hy  ook  sy  swakhede
gehad, maar Hy het God onvoorwaardelik vertrou
en sy lewe lank in ‘n liefdesverhouding met God
geleef.

Gebed:

Here,  dankie  vir  die  lewensvoorbeeld  wat  die
stoere ou geloofsheld, Abraham aan ons kon stel.
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Ek  wil  vanoggend  bid  vir  ‘n  geloof  so
onwankelbaar soos dié van Abraham.
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God se Offerlam

Genesis 22:8-19

Video

Audio

Meer as ‘n honderd jaar het verbygegaan sedert
Abraham sy eerste harde skree gegee het daar in
die verre Ur. Nou klim die gryse ou Abraham met
swaar treë die berg op, die berg wat die Here aan
hom uitgewys het waar hy sy seuntjie moet gaan
offer. Elke tree is vir hom ‘n pyniging. Nee, nie oor
sy hoë ouderdom nie, maar oor die vooruitsig om
sy enigste lieflingseun daar op die altaar te sien,
oopgespalk en geslag. Trane loop oor sy wange.
“Here,  God Almagtig,  moet ek dit  werklik doen?”
Die vraag maal deur sy gedagtes. Maar die Stem
van God is stil. Voor hom huppel klein Isak oor die
klippe  met  die  swaar  drag  hout  op  sy  rug,
opgewonde oor die nuwe avontuur wat voorlê, min
wetende wat op hom wag.

Uiteindelik is hulle bo. Met groot belangstelling hou
Isak sy pa dop waar hy begin voorbereidings tref
om ‘n altaar  te bou.  Ywerig dra hy swaar klippe
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aan vir  Pa Abraham,  maar  hy  laat  Pa maar  die
pakwerk  doen,  iets  wat  hy  al  baie  in  sy  lewe
gedoen het. Hy voel aan dat Pa vandag nie sy ou
gelukkige self is nie. Hy skryf dit maar toe aan die
ernstige werk van altaar-bou. Dis mos gróót sake
hierdie! Een ding wat hy egter nie kan kleinkry nie,
is die lam wat geoffer moet word. Pa vat mos altyd
‘n offerlam saam van die huis af, maar vandag het
hy  niks  by  hom  nie.  En  nou  is  die  slawe  ook
boonop daar onder in die verte. Daar is nie eers ‘n
kans dat hulle nog ‘n lam sal bring nie. “Pa?” Daar
is ‘n groot vraagteken in Isak se stem. “Pa, ons het
die hout, en ons het die vuur en die altaar en alles,
maar waar gaan ons ‘n offerlam kry?” Ja, hy het al
vroëer  daardie vraag gevra,  maar  Pa het  nie vir
hom  ‘n  bevredigende  antwoord  gegee  nie.  En
waarom kyk Pa hom dan nou so snaaks aan? En
waarom huil Pa dan so baie vanoggend?

Die  altaar  is  die  mooiste  wat  Abraham nog  óóit
gebou het. Hy maak veral seker dat die oppervlak
bo  gelyk  is,  en  dat  daar  nie  ongemaklike  skerp
punte uitsteek nie. ‘n Mens moet gemaklik daarop
kan lê. Die hout word versigtig op die altaar gepak,
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net groot genoeg vir ‘n jong seun om op te lê. Isak
voel aan dat iets nie baie lekker is nie. Pa se gesig
word al langer en stroewer, en hy sien sommer dat
daar iets baie swaar op sy hart druk.

“Kom  hier  my  seun.”  Die  ou  man  snik  nou
behóórlik,  en  hy  begin  om  die  protesterende
seuntjie  vas te  bind.  Met  groot  deernis  lê  hy  sy
enigste seun op die altaar neer.  Dan begin klein
Isak besef dat dit hý is wat geoffer gaan word! Hy
het al gehoor dat die heidene dit doen. Hulle offer
dikwels hulle kinders aan die gode. Pa sê dat dit
verskriklik  verkeerd  is,  maar  hier  doen  hy  nou
presies dieselfde ding! Met afgryse sien hy hoedat
Pa die groot mes optel. Die trane stroom van sy pa
se gesig af  en klein Isak gaan histeries aan die
huil. “Pa gaan my slag!” Sy klein verstandjie kan dit
net eenvoudig nie verwerk nie.

Op daardie oomblik weerklink ‘n vreemde stem uit
die hemel: “Abraham, Abraham!”

Pa kyk verwilderd op: “Hier is ek!”

Eers  baie  later,  toe  klein  Isak  al  ‘n  groot  man
geword het, het hy verstaan Wie se stem hierdie
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was. “Die Engel van die Here,”  het Pa aan hom
verduidelik.  Nee,  hierdie  was  eintlik  géén  engel
nie, maar die Seun van God, oftewel God Sélf! Só
belangrik  was  hierdie  gebeurtenis  dat  God
Persoonlik uit die hemel gekom het om Abraham te
keer en by hom te wees. Daardie oggend het Hy
geweet  dat  Hy  Sélf  tweeduisend  jaar  later  ook
soos klein Isak op ‘n altaar sou lê. Nee, eintlik sou
Hy aan ‘n kruis-altaar hang. En daar sou niemand
wees om te keer dat die offer sou voortgaan nie.
Dit sou die grootste liefdesoffer óóit wees!

“Los jou seun! Moenie iets aan hom doen nie. Nou
weet Ek dat jy my dien: jy het nie geweier om jou
seun, jou enigste seun aan My te offer nie.”  Die
Stem van God weerklink uit  die hemel.  Eers tóé
sien  Abraham  dit:  die  skaapram  wat  agter  hom
teen die bos staan, sy horings verstrengel in die
takke. Abraham lag en huil,  alles deurmekaar as
hy die baie verligte klein Isak losmaak en van die
brandstapel  afhaal.  “Dink  jy  óóit  dat  God  sou
toelaat dat ek jou rêrag offer my seun?” Abraham
druk sy seuntjie styf teen sy bors vas. Die skaap
word  in  Isak  se  plek  geoffer.  “Die  Here  het
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voorsien!” Abraham se hele wese jubel as hy met
oorgawe  die  skaapram  offer.  “Die  Here  het
voorsien!”

Die skaapram is geslag en geoffer in die plek van
Abraham se enigste seun, sodat hy kon lewe. God
se enigste Seun is geslag en geoffer in die plek
van my en jou, sodat ons kan lewe!

Dit is egter nie die enigste les wat ons uit hierdie
aangrypende  verhaal  leer  nie.  Ons  leer  ook  dat
ons soms, net soos Abraham, beproef en getoets
kan word. Abraham se toets was onmenslik groot,
maar  hy  het  bewys  dat  sy  geloof  alreeds  sterk
genoeg was om dit te kon slaag. God sal jou nie
bo jou vermoë toets nie. Vir die een persoon sal
die  toets  maar  klein  wees,  maar  vir  iemand wat
sterk  is  in  sy  geloof,  kan  die  toets  dikwels  baie
groot  wees.  Wees bly wanneer dit  jou tref,  want
dan weet jy dat God jou waardig ag om getoets te
word. En boonop bou elke toets jou geloof verder!

Vir  Abraham  het  die  Here  daarna  ‘n  baie  groot
seën uitgespreek omdat hy aan God gehoorsaam
was.
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Gebed:

O Here, hierdie aangrypende verhaal ruk my aan
die hart.  Hoeveel is ek bereid om op te offer ter
wille van U? Vanoggend laat ek my kop in skaamte
sak. Vergewe my asseblief, Here.
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Josef - Tronkvoël / Heerser

Genesis 41:1-57

Video

Audio

Die Skinker het hom vergeet! Almal het van Josef
vergeet  -  die  res  van  sy  lewe  sou  hy  in  die
stinkende kerker verslyt, en dit vir ‘n daad wat hy
gladnie eers gepleeg het nie!

Josef is die volgende persoon waarmee ons God
se wonderbare liefde verbind. Ons het Josef leer
ken as die dromertjie,  maar  terselfdertyd ook as
die bedorwe brokkie wat op sy broers geklik het.
Dan neem sy  broers  wraak  en verkoop  hom as
slaaf, waar hy in Potifar se huis beland, saam met
hierdie Egiptenaar se wellustige vrou. Sy probeer
hom verlei, maar Josef verset hom omdat hy God
eer. En dan beland hy onskuldig in die tronk.

Dan, een nag gebeur die ding wat God se plan in
werking stel, die ding waarvoor God Josef bestem
het.  Alles  begin  met  ‘n  afgryslike droom wat  die
Farao in die middel van die nag sopnat gesweet
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laat regop spring in sy kooi.  Hy skud sy kop om
seker  te  maak  dat  dit  ‘n  droom was  en  nie  die
werklikheid nie. Alles was so helder en werklik! Hy
kon sweer hy staan persoonlik self op die Nylrivier
se walle.  Farao se hart  klop in sy keel.  Hy sien
weer die prentjie voor hom: ‘n rustige prentjie waar
sewe spekvet koeie in die vleigras staan en wei.
En dan gebeur die bisarre  ding.  Uit  die Nylrivier
kom daar die aakligste maer gedrogte van koeie
uitgekruip -  óók sewe van hulle.  Die maer koeie
gryp die sewe vettes en vreet hulle op! Farao gril
vir die verskriklike beeld in sy kop. 

Later droom hy weer van sewe mooi uitgeswelde,
vet koringare wat op die land staan, en dan word
hulle  verslind  deur  sewe  maer,  uitgedorde
koringare. Met ‘n asem wat jaag, skrik Farao weer
wakker. Wat sou die betekenis wees?

Die volgende oggend laat roep hy sy raadgewers.
Hulle kry ‘n bitter omgekrapte Farao waar hy op en
af stap. “Ek het gedroom”, begin hy, en dan vertel
hy  hulle  van  die  verskriklike  drome.  Die  wyse
manne is stomgeslaan. Hulle het hiérdie kant toe
en dáárdie kant toe kleigetrap, maar hierdie droom
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is een te veel vir die jarelange opleiding wat hulle
het in die uitleg van drome. Die groot grap is dat
Farao beskou word as ‘n god, maar nou skielik is
hierdie “god” bang en kan hy nie eers sy eie drome
uitlê nie!

In die middel van hierdie chaos onthou die skinker
skielik van Josef, en dat hy daar in die tronk hulle
drome so absoluut akkuraat uitgelê het - alles het
presies gebeur soos Josef voorspel het.

Josef word laat haal. Hy word skoon geskeer en
netjies aangetrek, en voor die Farao gebring. Josef
besef onmiddellik sy afhanklikheid van God, en hy
laat  die  Farao  dadelik  baie  goed  verstaan
waarvandaan sy wysheid kom. “Nie ek nie,”  deel
Josef  hom mee,  “God is  die  Een wat  dié  goeie
antwoord vir u gee” (Gen 41:16).

En dan vertel die magtigste man op aarde vir Josef
van  sy  verskriklike  nagmerrie.  Sonder  om  eers
twee keer te dink, weet Josef wat die betekenis is.
Die  Heilige  Gees  lê  die  uitleg  daarvan  in  sy
gedagtes vas, en Josef vertel  vir  Farao dat daar
sewe  jaar  van  oorvloed  gaan  wees  en  daarna
sewe jaar van die allerverskriklikste hongersnood
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regoor die wêreld. Farao skrik hom asvaal - “Wat
gaan ons maak?”,  hyg hy.  Maar  Josef  staan al
klaar  gereed  met  ‘n  antwoord:  “Stel  ‘n  uiters
bekwame man aan om betyds voorsorg te tref.”

Farao is so beïndruk met die wysheid wat Josef
aan die dag lê, dat hy hierdie jong man, toe maar
pas  dertig  jaar  oud,  aanstel  om  die  saak  te
hanteer. Dit moes iemand wees “met die verstand
van ‘n god” -  letterlik:  “iemand in wie die Gees
van God is”  (v  38),  en  dit  is  duidelik  dat  Josef
presies  so  ‘n  persoon  is.  Saam  met  hierdie
aanstelling kry  Josef  die  magsposisie as tweede
hoogste  gesag  in  die  land.  Hy  kry  ook  ‘n  nuwe
naam, ‘n nuwe (?) vrou en ’n splinternuwe ryding,
(’n Rolls Royce?) alles dinge wat sy nuwe status
bevestig.

Oor die volgende sewe jaar bewys Josef dat die
Gees van God in hom is, en op briljante wyse bou
hy graanskure regoor die Koninkryk en vul hulle tot
oorlopens toe,  sodat  wanneer die sewe jaar  van
hongersnood  die  wêreld  tref,  Josef  tevrede  kon
terugsit met ‘n taak wat uit die boek voltooi is.
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Nou is die verhoog gereed vir die volgende toneel
in die geskiedenis van Jakob en sy seuns, die volk
in wording,  Israel.

Hierdie is ‘n verhaal vol aangrypende emosionele
belewenis wat my en jou meesleur. Net wanneer
ons wil  vra:  “Waar is God dan?” dan gebeur die
mees  aangrypende  wonderwerk  wanneer  God
ingryp. Dan sien ons dat Hy nog al  die tyd daar
was.  God  staan  nie  eensydig  nie.  In  Josef  se
verhaal leer ons God ken as die God van liefde,
die God wat die arrogante jong seun Josef vorm
na iemand wat waardig is om die volk van God van
'n sekere hongersnood te red. Maar ons leer Josef
ook ken as die man wat standvastig gebly het ten
spyte  van  'n  baie  verleidelike  aanbod,  selfs  al
beteken dit tronkstraf vir hom, net omdat hy God
liefgehad het. En wat steeds deur die jare in die
tronk sy volle vertroue op God behou het. Ons kan
werklik  van  Josef  leer  oor  liefde  vir  God  en
vertroue in Hom. 

Gebed:

Here, die verhaal van Josef laat my snak na my
asem. Dit laat my net weereens besef hoe groot U
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werklik  is.  Dankie  dat  ek  ‘n  Almagtige  God  kan
aanbid - ‘n God wat omgee en altyd daar is vir my.
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Moses - in Gesprek met God

Eksodus 33

Video

Audio

Moses  is  platgeslaan:  “Here,  hoe  gaan  ek  dit
alleen uithou met hierdie klomp?” Hy worstel met
die Here.

Moses  -  Baba  in  die  riete,  Egiptiese  prins,
moordenaar, vlugteling, bokwagter! Dit is hoe ons
hierdie  grootste  van al  die  leiers  aanvanklik  leer
ken.  Dan ontmoet  hy God teen die  hang van ‘n
berg in die woestyn. Die Here gesels met Moses
uit  ‘n  brandende  doringbos.  En  daar  begin  die
wonderlike  verhouding  tussen  God  en  Moses.
Weliswaar eers op ‘n baie wankelrige noot, want
hy kry ‘n opdrag van God, maar hy probeer met
elke moontlike verskoning om homself uit  hierdie
opdrag uit te wurm!

In groot liefde begin God om Moses te vorm en
sterk te maak vir sy groot taak om ‘n volk te red.
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En uiteindelik breek die groot dag aan dat hulle die
jare se slawerny afskud en die woestyn intrek.

Die nuwe Moses wat ons hiervandaan leer ken, is
‘n man wat God innig liefgehad het en gedurig met
God in gesprek was. Maar die gedurige gemor en
hardkoppigheid  van  hierdie  moeilike  volk  het
uiteindelik  sy  tol  geëis.  God  besluit  dat  Hy  nie
verder met die Israeliete gaan saamtrek nie! Dan
volg hierdie gesprek tussen God en Moses:

“As Ek nog ‘n oomblik saam met hulle trek, sal Ek
hulle uitdelg!” sê die Here vir Moses, “Maar Ek sal
later besluit wat ek met hulle sal doen.” Vir die volk
is dit ‘n groot skok as hulle hoor dat God nie meer
daar gaan wees nie. As ‘n teken van rou, haal hulle
al hulle juwele af. Wat sal God se besluit inhou?
Wat  sal  Hy  later  met  hulle  doen?  God  vra
gehoorsaamheid  van  Sy  volk,  maar  daar  is  g’n
teken van gehoorsaamheid by hulle nie.

As Moses terugdink oor die laaste paar maande se
trek deur die woestyn, dan wonder hy waarom die
Here dan nog so genadig is met hierdie klomp. As
hy die Here was, het hy hulle lankal van die gesig
van die aarde af weggevee. Al wat hulle kan doen
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is mor en kerm en kla, en as hy vir ‘n oomblik sy
rug  draai,  dan  gaan  staan  en  bou  hulle
afgodsbeelde!

Dan neem Moses ‘n besluit:  Hy gaan vir hom ‘n
tent opslaan ver buite die kamp van die Israeliete.
Daar kan hy alleen met God gaan gesels, want hy
wéét dat God steeds sy Vriend is, al is die volk so
afvallig. Hy noem hierdie ontmoetingsplek met die
Here “Die Tent van Ontmoeting.” Baie gou kom die
volk  agter  dat  Moses  gereeld  na  hierdie
geheimsinnige tent daar eenkant stap. En wanneer
die gryse ou man daar  instap,  dan sien hulle  ‘n
eienaardige ding gebeur. Die wolkkolom, wat nog
steeds saam met hulle is van die eerste dag dat
hulle uit Egipte getrek het, daal neer op Moses se
tent en gaan hang voor die ingang. “Dit is God wat
Moses ontmoet.” fluister hulle vir mekaar, en dan
word hulle gevul met groot ontsag. Uit eerbied vir
wat  daar  besig is  om te gebeur,  staan hulle  op.
Later word dit ‘n ritueel - wanneer hulle vir Moses
na die tent sien stap, staan die volk soos een man
op, en wanneer die wolkkolom neerdaal, dan buig
hulle in aanbidding. Het daar werklik iets met hulle
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gebeur? Het hulle berou oor die manier wat hulle
vir Moses en God behandel het? Slegs die tyd sal
leer.

Wanneer Moses die tent instap, voel hy die heilige
teenwoordigheid van God. Die Here is nie meer vir
hom ‘n Vreemdeling soos by daardie héél eerste
ontmoeting nie. Moses het geleer dat hy waarlik sy
hart kan oopmaak teenoor die Here, en hy gesels
dan ook met die Allerhoogste soos met ‘n Vriend.

Daar was ‘n jong man in Israel  wat nie voor die
goue kalf  gebuig het nie - ‘n man van integriteit,
wat in totale verwondering aanskou het hoe Moses
met die Here gesels. Joshua het mettertyd Moses
se assistent geword, en saam met sy meester na
die  Tent  van  Ontmoeting  gegaan,  en  in  stilswye
geluister na die gesprekke tussen Moses en God.
Hierdie jong man sou dit nog baie ver bring in die
lewe, en Moses het kennis geneem.

“Here,”  pleit  Moses  tydens  een  van  hulle  vele
gesprekke,  “moet  ons  asseblief  nie  hiervandaan
laat wegtrek as U nie met die volk saamgaan nie”,
smeek  die  desperate  Moses,  “dit  is  U  wat  ons
anders maak as al die ander volke!”
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“Ek ken jou op jou naam, Moses, en daarom sal Ek
doen wat jy vra.” kom God se antwoord.

Hoe lyk my en jou verhouding met God? Sal die
Here ook van my kan sê dat Hy my op my naam
ken? Of het  Hy al  van my vergeet  omdat ek so
selde met Hom gesels? En hoe lyk my gesprekke
met God? Is dit maar net vinnige wenslysies, of is
dit waarlik ‘n gesprek soos met ‘n intieme Vriend,
waar jy jou hart oopmaak en sommer net gesels?
Is daar nog ‘n brandende liefde vir God in my hart?
Hy het mý steeds innig lief! Moses moes in die tent
gaan gesels - vandag kan ek en jy enige plek en
enige tyd, heeldag lank met Hom gesels. Is dit nie
wonderlik nie!

Gebed:

Here, my God, dankie dat ek met U kan gesels, en
dat U my Vriend en Vertroueling is!
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Dawid - Dans vir die Here

2 Samuel 6:9-23

Video

Audio

Opgewonde, uitbundig dans hy in die stofpad af.
Daar is gróót fees. Die fluite speel vrolik, begelei
deur  liere,  en  voor  in  die  optog  skal  die
ramshorings  oorverdowend.  Dawid  is  op  sy
gelukkigste!

Maar dit was nie altyd so maklik nie, en beslis ook
nie altyd so vrolik nie.

Ongeveer  3000  jaar  gelede  word  klein  Dawid
gebore. Sy geboorte was ook nou nie juis ‘n groot
gebeurtenis nie, want hy was die laaste van ‘n hele
streep seuns, die agste outjie in die ry. En soos dit
maar  gewoonlik  met  die  jongste  gaan,  is  al  die
vuilwerk op hom afgeskuif. Wanneer al die ander
broers opwindende dinge doen, soos oorlog maak
teen  die  Filistyne,  moes  die  arme  Dawid  maar
droëbek iewers in die veld sit en skape oppas.
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Maar ledigheid  was beslis  nie deel  van die  jong
Dawid  se  lewe  nie.  Hy  het  die  tyd  in  die  veld
uitgekoop deur  te  oefen om sy troppie  skape te
beskerm op die mees effektiewe maniere. Hy het
nou wel nie die gevaarlike wapens van sy broers
gehad nie. Daar het nie ‘n vlymskerp swaard aan
sy  sy  gehang  nie.  Maar  hy  het  dít  wat  tot  sy
beskikking was tot die beste van sy vermoë benut,
soos sy knopkierie en sy slingervel.

Maar dit was nie ál waarmee Dawid homself besig
gehou  het  nie.  Daar  was  ook  sy  geliefde  lier.
Hierdie  eenvoudige  instrument  het  hy  meesterlik
leer  speel.  En  hy  het  liedjies  gekomponeer  om
God te verheerlik, want dáár in die natuur het daar
‘n  wonderlike  verhouding  van  liefde  ontstaan
tussen hom en die Here. “Die Here is my Herder,”
het hy gesing terwyl hy sy troppie skape sien wei.

Nou, vyftig jaar later is Dawid baie opgewonde. Die
Verbondsark  van  die  Here  was  op  pad  na
Jerusalem. So ver as wat die Ark deur die priesters
gedra word, word daar al die pad musiek gemaak,
op die ramshorings geblaas, gedans en feesgevier.
En die koning? Hy het nie maar op sy troon gesit
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en al hierdie dinge gade geslaan nie. Nee, hy het
met volle oorgawe saam gedans en gehuppel en
deelgeneem.  En  wanneer  hulle  Jerusalem
binnekom met die Ark, gaan daar ‘n groot gejuig op
van die hele volk. Dit weergalm deur die klowe en
oor die berge van die geluid van ramshorings en
die gejuig van die skare. En Dawid dans dat die
biesies bewe!

En dan lees ons in 2 Samuel 6:14-16 dat Dawid
net  ‘n  linne  skouerkleed  aangehad het,  ‘n  kleed
wat priesters dra. Intussen staan vroulief Mikal op
die  balkon  van  die  paleis  hierdie  optog  en
gadeslaan.  Maar  wat  vir  haar  ‘n  groot  vreugde
moes wees, word ‘n verskriklike verleentheid as sy
haar  man  hier  onder  voor  die  groot  skare  sien
dans  en  rondspring,  geklee  in  “slegs  ‘n
skouerkleed.”

Sy verag hom, maar waarom? Het sy gedink dat
dit nie fatsoenlik of waardig genoeg was, omdat hy
die priesterlike kleed gedra het en nie sy waardige
koninklike kleed nie? Of was dit dalk omdat hierdie
skouerkleed  die  enigste  kledingstuk  is  wat  hy
aangehad  het,  en  dat  met  al  die  gedansery  en
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gerondspring,  daar  dinge  gewys  het  wat  nie
betaamlik was om te vertoon nie? Ons kan maar
net raai. Kon dit nie dalk ook wees dat Mikal bloot
hoogmoedig was, en dat sy dit verag het dat haar
man,  die  koning,  hom so buitensporig  gedra het
nie?

Dawid het dikwels baie impulsief opgetree, sonder
om  mooi  te  dink  oor  wat  hy  doen.  As  jy  in  ‘n
leiersposisie is, moet jy dinge baie deeglik oordink.
Jy moet baie versigtig wees om nie die verkeerde
indruk te skep nie,  al  is  jou bedoelinge ook hóé
goed.  Dawid  het  ‘n  verantwoordelikheid  gehad
teenoor die volk, en hy moes vir hulle ‘n simbool
van integriteit wees.

In Dawid se paleis is dinge na hierdie insident nie
so lekker nie. Hy word uitgetrap deur Mikal omdat
hy  hom so  verspot  gedra  het.  Hy  het  skandelik
opgetree  en  “homself  ontbloot  voor  die  slavinne
van sy onderdane”. Huismoles! Dawid se vrou het
géén begrip vir sy vreugde nie. Wat ‘n antiklimaks!
Hy tree op deur haar emosionele uitbarsting met
logika te probeer uitredeneer, maar duidelik begryp
hy nie dat dit by haar ‘n emosionele saak is, en dat
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sy  maar  net  wou  trots  wees  op  haar  man  nie.
Verwyte word geslinger, en die huwelik beland op
die  rotse.  Tragies!  So  maklik  kon  alles  gered
gewees  het  as  hulle  maar  net  na  mekaar  wou
luister. En dit is presies waar baie huwelike vandag
sink, waar huweliksmaats eerder verwyt as om na
mekaar te luister.

Ons het Dawid leer ken as iemand wat baie foute
gehad het. Geweld was sy metgesel. Later is daar
egbreuk en selfs moord. Hy het géén beheer oor
sy  kinders  nie,  en  sy  gesin  word  geteister  deur
tragedie op tragedie.

Nogtans leer ons hom óók ken as iemand wat deur
al sy moeilikhede steeds aan die Here bly vasklou
het.  Hy  het  die  Here  innig  liefgehad.  Hy  het  dit
uitgestraal  wanneer  hy  uitbundig  voor  die
Verbondsark gedans het. En wanneer hy die mees
aangrypende  liedere  geskryf  en  gesing  het  en
hemelse musiek met sy lier gemaak het.

Straal my lewe ook die wonderlike liefde van die
Here uit  soos Dawid van ouds? Self  al  gaan dit
swaar? 
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Gebed:

Here, help my asseblief om na my huweliksmaat te
luister.
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Petrus, Het Jy My Lief?

Johannes 21:15-19

Video

Audio

Dit is die gelukkigste uurtjie wat Petrus nog óóit in
sy lewe beleef het. Na al die drama en hartseer en
die  grusame  dag  by  die  kruis,  sit  hy  nou  knus
langs sy geliefde Meester. En die grootste wonder
van almal is dat Jesus leef! Petrus voel sommer
hoedat sy hart  swel  van liefde vir  die opgestane
Messias.

“Simon seun  van  Johannes,  het  jy  My  baie  lief,
meer as hulle hier?”

Jesus se onverwagse vraag kom amper as 'n skok
vir Petrus. Maar sonder om te skroom antwoord hy
onmiddellik: “Ja Here, U weet dat ek U liefhet.”

“Laat  My  lammers  wei.”  antwoord  Jesus  hom.
Petrus  is  uit  die  veld  geslaan  –  waarom  skielik
hierdie vraag, en wat beteken Jesus se antwoord
hierop nou eintlik? Maar hy is te bang om te vra.
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Petrus  se  gedagtes  is  nou  in  'n  warboel:  “Maar
natúúrlik  het  ek  my  Meester  baie  lief.  Ek  sal
enigiets vir Hom doen. Is dit nie juis vir my wat Hy
keer-op-keer uitgesonder het nie?”

Weer dink hy aan die dag toe hulle op die meer
was. Petrus glimlag: “Hoe ampertjies het ek darem
daardie  dag  versuip!”  Hy  onthou  nog  hoe  bang
hulle was toe hulle die “spook” oor die golwe na
hulle skuit toe sien aangeloop kom. En hoe bly hy
was toe hy sien dat dit al die tyd Jesus was wat op
die water loop.

Hy onthou dit soos gister, hoe daardie begeerte in
hom gebrand het om ook soos Jesus op die see te
kan loop. Die Meester het mos vir hom gesê dat hy
en sy maats ook wonderwerke kan doen as hulle
maar net glo. Nee, dit was eintlik nie maar net 'n
begeerte om op die see te kon loop nie, maar hy
het begeer om by Jesus te kon wees!

En toe hy daardie eerste tree op die water gee, en
hy  sien  dat  hy  nie  sink  nie,  was  hy  in  ekstase!
Petrus se hart krimp ineen as hy ook onthou hoe
hy begin twyfel het toe die eerste groot brander op
hom afstorm. Waarom kon hy dan nie bly glo nie?
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Jesus het hom aan die hand gegryp en hom gered.

“Simon seun van Johannes, het jy my baie lief?”
hoor Petrus sy Meester se vraag 'n tweede keer.

“Ja Here, U weet dat ek U liefhet!” Simon se hart
klop in sy keel. Waarom sou Jesus hom die vraag
'n tweede keer vra? Wil Jesus hiermee dalk sê dat
Hy  nie  so  seker  is  of  Petrus  eerlik  is  met  sy
antwoord nie?

“Natúúrlik het ek Hom lief!” Nou kook dit in Petrus,
want hy wéét dat hy ernstig is hieroor en dat sy
antwoord eerlik is.

Maar dan hoor hy weer die stemmetjie hier in sy
binneste:  “Petrus,  wat  van  dáárdie
Donderdagaand? Het jy vergeet?”

Petrus se hart bons wild in sy binneste. Hoe kan
hy  óóit  vergeet  van  daardie  vervloekte
Donderdagaand. En van die haan! Was dit liefde?
Is dit liefde as jy lieg oor die Een wat jy liefhet, en
jy blaker dit vir almal uit dat jy daardie persoon nog
nóóit geken het nie?
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“Pas My skape op,”  hoor  hy  vaagweg Jesus se
stem.

“Hoe kan ek die Meester se skape oppas as ek vir
mense vertel dat ek Hom nie eers ken nie? Kan ek
ooit verwag dat Hy my vir hierdie verskriklike ding
sal vergewe? En waarom bemoei die Meester Hom
nog  steeds  met  my  na  alles  wat  ek  verkeerd
gedoen  het?”  Petrus  se  hart  is  stukkend.  Hy
verstaan gladnie!

“Simon seun van Johannes, het jy my lief?” hoor
hy Jesus 'n derde maal vra.

Dan breek iets in Petrus. Rou snikke ruk deur sy
liggaam: “Here U weet alles,” snik hy dit uit terwyl
trane  deur  sy  baard  stroom,  “U  weet  dat  ek  U
liefhet.”

“Laat My skape wei, Petrus.”

Die Here weet alles- ÁLLES! Natúúrlik weet Hy van
al Petrus se mislukkings en van al die kere wat hy
so liederlik gefaal het! En van daardie verskriklike
Donderdagaand.  Maar  ten  spyte  van  al  sy
swakhede en gebreke kry hy steeds die opdrag om
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Sy kudde op te pas. Hoe kan Jesus hom so vertrou
ten spyte van alles?

Vanoggend praat Jesus net so duidelik met my en
met jou, liewe vriend en vriendin. Jesus ken my en
jou óók deur en deur. Die Here weet alles - ÁLLES!
Soos Petrus kan ons ook maar net vanoggend in
trane voor Hom kom staan en ons harte uitstort,
want  ons  liefde  vir  Hom  skiet  so  verskriklik  ver
tekort.  Dag-vir-dag  bedroef  ons  Hom  met  ons
liefdelose optrede en ons talle sondes. Maar ten
spyte van dit alles het Hy ons steeds so onmeetlik
baie lief. Hy het elke sonde van my en jou reeds
vergewe en vergeet, en Sy opdrag aan ons is dan
ook vanoggend om te gaan skape oppas. Hoe jy
daardie opdrag gaan uitvoer is ‘n saak tussen jou
en Jesus. Party van ons het baie skape gekry om
na om te sien, en party net een skapie, maar die
Here gee vir elkeen na sy eie vermoë. Hy vra net
dat ons daardie skape wat Hy ons gegee het goed
moet versorg, met liefde.

Gebed:
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Here Jesus, dankie dat U my ook steeds vertrou
met U skape ten spyte van al my foute. Help my
om my taak uit te voer volgens U wil.
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Paulus - Een Laaste Briefie

2 Timoteus 1-4

Video

Audio

Paulus het een groot begeerte, om vir oulaas nog
'n brief te skryf aan sy geliefde “seun” Timoteus.
Hy weet dat dit soms maar baie swaar gaan met
die jong man wat in moeilike omstandighede die
leraar moet wees in die gemeente in Efese.

Paulus  pleit  by  die  tronkbewaarder  om  hom
asseblieftog toe te laat  om iemand in te kry wat
hom kan help om 'n brief te skryf. En wonder bo
wonder stem die man in.

'n  Paar  dae later  daag die  sekretaris  op met  sy
perkament, ink en skerpgemaakte gansveer, en hy
neem stelling in langs Paulus. Hy skrik as hy sien
hoe oud en vervalle Paulus geword het in hierdie
kort tyd. Maar ten spyte daarvan is daar steeds die
sprankel  in  Paulus  se  oë,  en  plooi  die  glimlag
steeds om sy mondhoeke.
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Hy begin skryf: “Aan Timoteus, my geliefde seun.
Genade,  barmhartigheid  en  vrede  van  God  die
Vader en Christus Jesus ons Here.”

Onwillekeurig dink Paulus aan die laaste keer toe
hy vir Timoteus gesien het, daar toe hulle in Efese
afskeid  geneem het.  Die  trane  het  onbeskaamd
oor Timoteus se wange gestroom. Het hy dalk toe
al  geweet  dat  dit  die  laaste  keer  sou  wees  wat
hulle mekaar sou sien?

“Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag
weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees,”
skryf Paulus, al weet hy dat dit nie sal gebeur nie.
“Ek dink ook aan jou opregte geloof wat al in jou
ouma Loïs en jou ma Eunice was, en wat, daarvan
is ek oortuig, ook in jou is.”

Die  sekretaris  kyk  Paulus  vraend  aan,  waar  hy
ingedagte  staan  en  dink  aan  hoe  hy  dit  vir
Timoteus moet stel. Paulus se innige gebed is dat
daardie  vuur  in  Timoteus  nooit  sal  blus  nie.  Ja,
inderdaad  moet  'n  mens  maar  gedurigdeur  die
vuur aanblaas sodat die krag van die Heilige Gees
ons kan vul met liefde en selfbeheersing.
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“Jy moenie skaam wees om die boodskap van die
Here te verkondig nie, en moet jou asseblief ook
nooit vir my skaam omdat ek in die tronk is vir die
Here nie.”

Paulus se gedagtes begin dwaal. “Hoe het ek hier
in die tronk beland?” kom die gedagte skielik by
hom op. En dan kry hy ‘n knop op die krop van sy
maag as hy terugdink aan die talle gelowiges wat
hy persoonlik tronk toe gesleep het in sy jong dae.
Hoe moes  daardie  arme mense  gevoel  het?  En
almal  van hulle  was onskuldig!  Al  wat  hulle  wou
doen, was om Jesus te volg!  Is  dit  dalk God se
straf vir daardie dade van hom, wat veroorsaak het
dat  hy  nou  hier  vasgekluister  sit  en  wag  op  sy
dood? Hy skud baie gou die gedagte af – Jesus
het hom mos gered en totaal vergewe!

Hy kry ‘n glimlag op sy gesig as hy weer terugdink
aan daardie dag op pad na Damaskus, die dag toe
Jesus uit die hemel aan hom verskyn het. Daardie
dag  het  daar  ‘n  totale  ommekeer  in  sy  lewe
plaasgevind. So ywerig soos hy was om die kerk
wortel  en tak uit  te roei,  so ywerig het hy skielik
geword om júís daardie selfde kerk te laat lewe!
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O ja, dit was nie maklik nie! Vir lank het almal hom
verwerp en vermy. Was dit nie vir dierbare mense
soos Barnabas wat die Here op sy pad gestuur het
nie,  dan  was  die  saak  vir  hom  verlore.  Hoe
wonderlik  is  die Here nie!  Só groot  Sy liefde en
genade! Na al  die verskriklike dinge wat hy teen
die  kerk  gedoen  het,  oorlaai  die  Here  hom met
tonne liefde.

En toe kom daardie wonderlike dag in Antiogië, toe
sy grootste droom waar geword het. Die gemeente
stuur  hom en  sy  goeie  vriend  Barnabas  om die
evangelie na die heidennasies uit  te dra!  Paulus
was in die wolke! Van dorp na dorp en stad na stad
gaan hulle en verkondig wyd en syd van God se
groot liefde en genade.

Kyk,  maanskyn en rose was dit  beslis  nie,  want
hulle is uitgejou, geslaan, weggejaag, in die tronk
gestop en selfs gestenig! Maar deur dit alles het
God se wonderbare liefde al  groter en sterker in
Paulus  gegroei.  En  daardie  selfde  liefde  het  hy
uitbasuin so ver as hy gegaan het.

Hy glimlag as hy dink aan daardie pynlike dag toe
hy  en  dierbare  ou  Silas  stukkend  geslaan  in
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kettings in die tronk in Filippi gelê het. Hy het van
die ondraaglike pyn probeer vergeet, en toe begin
hy maar te sing. En Silas val in saam met hom.
Hoe later, hoe kwater, totdat hulle vrolike lofliedere
deur die donker gange van die tronk weergalm het.
Groot  was  sy  vreugde  toe  die  rowwe,  heidense
tronkbewaarder daardie selfde aand nog sy hart vir
Jesus gegee het!

En ‘n paar jaar later, toe hy in die tronk in Rome sit,
en alles finaal verlore lyk, toe kom die liefdevolle
Vader en gee hom die wonderlike geleentheid om
steeds  die  gemeentes  te  bedien  deur  vir  hulle
briewe te skryf. Hy móés net vir almal vertel van
God se groot liefde. Maar ook hoe jy sélf daardie
liefde  weer  kan  en  móét  uitleef.  “Al  praat  ek
mense- en engeletale, maar ek het nie liefde nie,
dan maak ek net geraas!” het hy eenmaal geskryf.
Liefde! Dit is waaroor alles gaan!

“Die tyd van my dood is voor die deur,” skryf hy vir
Timoteus, “maar ek het die goeie wedloop afgelê;
ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit
volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my,
die lewe by God.”
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Vir oulaas, voordat hy die brief afsluit, spreek hy
die versugting uit dat Timoteus tog asseblief gou
vir hom sal kom kuier.

“Paulus, jou tyd het gekom!” hoor hy die soldaat
wat hom na sy verhoor moet neem.

“Dankie  Here,”  bid  Paulus,  “dankie  vir  U  groot
liefde en genade!”

Volgens oorlewering is  Paulus onthoof  onder die
regering van die wrede keiser Nero in Mei van die
jaar 68 nC. Skaars 'n maand later, op 9 Junie van
dieselfde jaar pleeg Nero selfmoord.

Paulus het 'n vol lewe gehad en 'n ryk nalatenskap
agtergelaat vir baie miljoene mense.

Gebed:

Here, dankie vir die wonderlike lewe van Paulus.
Dankie  vir  die  groot  liefde  wat  hy  so  prakties
uitgeleef  en  verkondig  het,  vir  alles  wat  Hy  ons
geleer  het  en  die  wonderlike  voorbeeld  wat  hy
gestel het.
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Het Jy MY Lief?

Johannes 13:31-38

Video

Audio

Moeder Theresa is deur die wêreld gesien as ‘n
ikoon  van  diensbaarheid  en  liefde.  Sy  is  vereer
met ‘n Nobel  Prys,  die hoogste eer wat enigeen
kan kry. Maar as ons na haar lewe gaan kyk, dan
is  dit  eintlik  ‘n  vaal  bestaan  van  harde  werk  en
swaarkry. Sy het daagliks te doene gehad met die
armstes van armes. Haar maer, verrimpelde gesig
was beslis nie dié van ’n filmster nie. In haar lewe
was daar absoluut geen glorie nie.

Wanneer Jesus vir Sy dissipels sê dat Sy tyd van
verheerliking aangebreek het,  dan moet  ons ook
hierdie heerlikheid in perspektief stel. In menslike
terme sien ons ‘n verheerliking as glans en glorie
en  alles  wat  blink.  By  ‘n  gala-aand  is  almal
uitgedos in die mooiste en duurste klere,  en die
edelstene skitter soos die sterre. Die verheerliktes
word net mooi dinge toegedig, al is hulle soms vrot
van binne.  En die kroon wat hulle ontvang,  mag
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dalk pragtig lyk en glorie uitspel,  maar dit  is ook
maar bitter verganklik en hol.

Jesus se verheerliking werk totaal anders: ‘n Nag
van angs in Getsemane, waar Hy bloed sweet en
worstel met God, lui Sy verheerliking in. Dan word
Hy  liederlik  verraai,  verkoop  vir  ‘n  handjievol
muntstukke  deur  een  van  Sy  vertrouelinge.  Hy
word gevange geneem en voor die hof gedaag, ‘n
hof waar valse getuienis voor Hom geslinger word.
Die  vriend  waarop  Sy  hoop  gebou  is  om  die
uitgestuurdes te lei, verloën Hom in sy grootste uur
van nood.

Ja,  dit  was  maar  die  begin  van  Jesus  se
verheerliking. Dit sou nog baie erger word, want Hy
sou  gespot  word,  op  gespoeg,  geslaan  en  van
bakboord  na  stuurboord  gestuur  word.  Die
hoogtepunt  van  Jesus  se  verheerliking  sou
aanbreek wanneer die soldate ruwe spykers deur
Hom kap teen die vloekhout vas, en waar Hy daar
sou hang as die bespotting van die ganse wêreld.
Daardie  plek  is  bedoel  slegs vir  die  slegste  van
misdadigers. Is dit verheerliking?
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Nie  alleen  is  hierdie  grusame  gebeure  ‘n
verheerliking  vir  Jesus  nie,  maar  ook  vir  God
almagtig. Want hierin kry die grootste liefdesdaad
van alle tye gestalte. Watter pa sal bereid wees om
sy enigste seun, die een wat hy liefhet, te laat offer
op ‘n grusame wyse sodat slegte mense gered kan
word?  Abraham  was  wel  bereid  om  sy  enigste
seun Isak te offer, maar dit was vir God, en dit was
baie  edel.  Nogtans  het  hy  nooit  tot  die  daad
oorgegaan  nie.  Wanneer  God  dus  Sy  enigste
Seun, die Een wat Hy liefhet ter slagting stuur om
geoffer te word, en dit sodat slegte mense wat Sy
vyande is, gered kan word, kan Hy alleen bekroon
word  met  die  hoogste  eer  en  verheerliking  wat
daar moontlik is. En Jesus, wat Hom vrywillig aan
hierdie  grusame  marteling  en  vernedering
onderwerp, móét net eenvoudig hiervoor verheerlik
en vereer word met die hoogste eer denkbaar. As
Moeder Theresa ‘n Nobelprys kon kry, hoeveel te
meer nie Jesus nie!

Alles kom eintlik neer op liefde. Soos reeds gesê,
was dit  die grootste liefdesdaad van alle tye. En
dan kom Jesus, en Hy verbind hierdie liefdesdaad
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ook aan ‘n nuwe gebod aan Sy dissipels:  “Julle
moet mekaar liefhê.”

“Aag, maar dis dan al ‘n ou gebod”, sou ons dalk
wou sê, want uit die Ou Testament leer ons dat ons
God moet liefhê en ons naaste soos onsself. Maar
die liefde waarvan Jesus hier praat, is baie dieper
as dit. “Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar
ook liefhê.”  Hoe lief het Jesus hulle? So lief, dat
Hy bereid was om die verskrikking van die kruis te
trotseer  vir  hulle.  En  natuurlik  geld  dieselfde
vandag ook vir jou en my! Hoe lief het ek en jy ons
medegelowiges? So lief  dat  ons selfs  die  ergste
marteling sal ondergaan vir hulle?

Hierdie  soort  liefde  het  eintlik  nie  eers  die  tien
gebooie  nodig  nie,  want  outomaties  sal  jy  nie
iemand anders se eiendom vat of hom doodmaak
of seermaak nie. Dit sal tweede natuur wees om
niks sleg van hom te sê nie. Maar hierdie liefde is
nog véél dieper: Wanneer Paulus die liefde besing
in  1  Kor  13,  dan is  dit  die  soort  liefde  waarvan
Jesus hier praat.

Ons sê baie maklik dat ons Jesus so liefhet, dalk
ook  ons  medegelowige  en  medemens,  dat  ons
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bereid is om enigiets te doen. In teorie is dit maklik,
maar wanneer dit in die praktyk kom, dan raak dit
‘n totaal ander storie. Ja, selfs die grote ou Petrus,
die  Rots,  die  een  met  die  sleutels  van  die
Koninkryk, moes dit  uitvind op die harde manier.
“Ek sal my lewe vir U aflê!” sê hy vol selfvertroue
vir  Jesus.  Maar  dan  moet  Jesus  hom  hard
neerbring aarde toe, want voor daardie droewige
nag  verby  sou  wees,  sou  die  einste  Petrus  nie
minder nie as drie keer vir Jesus verloën het. “Ek
sal my lewe vir U aflê!” Werklik?

Petrus was werklik lief vir Jesus. Sy optrede het dit
egter nie rêrag gewys nie, en hy het hard geval.
Nogtans het Jesus hom steeds lief, en ons sien ná
Jesus se hemelvaart hoedat Hy vir Petrus optel en
sterk maak deur die Heilige Gees. Die vraag aan
elkeen van ons is of ons Jesus waarlik liefhet? Hoe
groot en sterk is ons liefde vir Hom, en hoe groot is
ons liefde vir ons medegelowige?

Gebed:

Here, my liefde vir U en my medemens skiet so ver
tekort. Hef my op, asseblief Here.
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Bly in MY liefde

Johannes 15:1-17

Video

Audio

Die  aand  voor  Sy  kruisiging  gebruik  Jesus  die
beeld van die wingerdstok. “Bly in My,” het Jesus
by Sy dissipels gepleit. “Bly in My,” pleit Hy ook by
jou en my! In  die gelykenis sien ons hoedat die
lewenssap  bruis  deur  die  lote,  en  lewe  gee  in
oorvloed. Die sap gee ongekende groei en dit laat
die loot heerlike, stroopsoet,  sappige druiwe dra.
Lote  wat  in  Jesus  bly,  is  vasgeanker  aan  die
Wynstok. Dit is ook nie alleen die ewige lewe wat
hier ter sprake is nie, maar ‘n geestelike lewe wat
bruis en groei en vrugte dra. Die rede is dat Jesus
die “lewenssap” deur ons are laat bruis, net soos in
die Kaapse wingerd.

Wat is die doel van dit alles? Johannes sê in vers 8
dat dit is sodat die Vader hierdeur verheerlik kan
word.
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Jesus het al by verskeie geleenthede gesê dat die
Vader Hom liefhet. Dit is baie belangrik om dit te
weet.  Nou  vergelyk  Jesus  die  Vader  se  liefde
teenoor Hom met Sy liefde teenoor ons. Hy het Sy
dissipels (dit sluit natuurlik jou en my ook in) net so
lief as wat die Vader Hom het. Dit is ‘n baie groot
liefde! Jesus vra egter ook iets van ons. Dit  durf
nooit by ‘n eensydige liefde bly nie. Die vraag is al
baie  gevra:  “Hoe  bewys  ek  my  liefde  teenoor
Jesus?”  Hy  gee  hier  Persoonlik  die  antwoord  in
baie eenvoudige taal. Hy sê in die eerste plek dat
Hy nie sommer iets onmoontlik van ons vra nie. Hy
het  die voorbeeld kom stel.  Hy het  die opdragte
van die Vader kom uitvoer as bewys dat Hy ook die
Vader liefhet. Op dieselfde wyse móét ons Jesus
se liefde beantwoord deur Hom ook lief te hê. Die
bewys van ons liefde vir Hom, is om Sy voorbeeld
na te volg en Sy opdragte uit te voer. Let wel: Die
opdragte wat ons van Jesus kry is nie náástenby
so moeilik  as  die  opdrag wat  Hy van die  Vader
gekry het nie.

Wat  is  Jesus  se  opdrag  aan  ons?  Dit  is  ‘n
verskriklike  moeilike  een:  “Julle  moet  mekaar
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liefhê!” Is ek snaaks as ek sê dat dit baie moeilik
is?  Nee,  want  dit  kom  sommer  so  vanself  om
liefdeloos  op  te  tree.  Dit  kos  inspanning  en
selfbeheersing om in alle omstandighede mekaar
lief te hê, veral as iemand in ‘n krisis beland. Dit is
so maklik om hom te beskinder en swart te smeer.
Jy  maak  daardie  persoon  letterlik  dood  met  jou
woorde. Dit is moord! Liefde is om niks te sê wat ‘n
ander  persoon  kan  seermaak  nie,  maar
terselfdertyd ook positief teenoor daardie persoon
op te tree en te probeer help.

Om Jesus se opdrag uit te voer, beteken om liefde
te dink, liefde te voel, liefde te doen, liefde te leef.
Liefde moet die totale rigsnoer van jou lewe wees.
Het Jesus nie as Mens juis so geleef nie? Wat ‘n
wonderlike voorbeeld om na te streef!

Dit wil tóg vir my lyk asof daar twee norme gestel
word wat die uitleef van ons liefde betref.  In  die
eerste plek is daar die liefde wat in die wet beskryf
word, naamlik dat ek my naaste moet liefhê soos
ek myself het. Dit is wat die Here van my verwag.
Maar die liefde wat Jesus hier beskryf  is ‘n baie
meer intieme liefde, een wat nog meer intens is.
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Dit  is  die  liefdesband tussen  medegelowiges.  Jy
gaan  immers  jou  eie  broer  of  suster  baie  meer
liefhê  as  ‘n  vreemdeling.  Wel,  in  Jesus  is  alle
gelowiges boeties en sussies. Dit is dus egte naby-
familiebande wat ons aan mekaar bind.

Wat  behels  so  ‘n  liefde?  Paulus  het  dit  baie
duidelik uitgespel in 1 Kor. 13, waar hy onder meer
sê  dat  liefde  geduldig  is  en  vriendelik,  nie
grootpraterig, afgunstig, liggeraak of verwaand nie.
Onwelvoeglikheid en eie belang is twee dinge wat
nie in liefde se woordeboek voorkom nie, en van
boekhou oor die kwaad is daar geen sprake nie.
As  jy  Jesus  se  liefde  in  jou  het,  sal  jy  jou  nie
verlekker  in  onreg  nie,  maar  bly  wees  as  die
waarheid seëvier.

Maar  weereens  moet  ons  besef,  soos  ek  reeds
hier  bo  genoem het,  dat  alles  uiteindelik  primêr
gaan  oor  die  Vader,  en  dat  Hy  eerstens  in  die
uitleef  van  ons  liefde  verheerlik  word.  Dink  so
daaraan: as twee broers sou baklei, wie is dit wat
die  seerste  kry?  Hulle  ouers  word  deur  hulle
koppestamp seergemaak! Húlle is die ouens wat
die  meeste  ly  uit  die  onenigheid.  Aan die  ander
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kant: het jy al ooit gehoor hoe ‘n pa kan spog as hy
vertel van sy kinders wat so lief is vir mekaar? Dat
hulle  enigiets  sal  doen om mekaar  te  beskerm?
Daardie pa wil bars van trots! Daar is niks in die
lewe wat hom meer plesier verskaf nie.

God is ons Vader, en op presies dieselfde manier
maak ons Hom bly as ons ons liefde prakties en op
‘n  baie  tasbare  wyse  teenoor  ons  boeties  en
sussies  in  die  geloof  uitleef.  Liefde  teenoor  ons
medemens,  veral  ons  medegelowige  is
onlosmaaklik deel van ons liefde teenoor God. As
ons mekaar nie liefhet nie, is die uitleef van ons
liefde teenoor God nutteloos.

Jesus sluit hierdie perikoop af, deur terug te kom
na die gedagte van die wynstok. Die dissipels, en
dit sluit natuurlik ons ook in, is aangestel om uit te
gaan  en  vrugte  te  dra.  Soos  die  heerlike  soet,
sappige  druiwekorrels  aan  die  wingerdlote,  so
moet  ons  liefde  ook  vir  mekaar  wees,  soet,
sappige  vrugte.  Maar  dit  is  nie  maar  net  ‘n
versoekie van Jesus nie, dit is ‘n bevel: “Dit beveel
Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!” (v. 17)

Gebed:
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Here,  ek  staan  vanoggend  diep  skuldig  voor  U,
want my liefde vir my medegelowiges is afgewater.
Help my asseblief om hulle onvoorwaardelik lief te
hê.
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Hartsgesindheid

Matteus 3:1-12

Video

Audio

In  vanoggend se Skrifgedeelte  kom die  woordjie
“Liefde” nie eers een keer voor nie. Ons lees net
van Johannes die Doper wat swael en vuur preek.
Hy beklemtoon die gedagte van bekering. Nou wat
het  dit  dan  met  liefde  te  doen? Dit  het  alles  te
make met ‘n hartsgesindheid, en dit is presies wat
liefde is, ‘n spesifieke hartsgesindheid.

Johannes was ‘n baie reguit man, en hy het gesê
presies wat hy gedink het, sonder om doekies om
te  draai.  Dit  sou  hom  uiteindelik  sy  lewe  kos!
Johannes was egter só ernstig oor sy boodskap,
en sy liefde vir die Here was só groot dat hy nie vir
‘n oomblik geskroom het om dít wat op sy hart was
uit  te  blaker  nie.  Selfs  nie  eers  teenoor  die
geskokte  koning  of  die  kerkleiers  nie!  Ten spyte
van sy pynlike reguit  boodskap, het  die Jode na
hom toe gestroom, en in groot getalle het mense
tot bekering gekom.
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Waarom  was  daar  so  baie  mense  wat  agter
Johannes aangestroom het? Daar was sékerlik die
honger  na  ware,  onafgewaterde  Godsdiens.
Johannes  het  vir  hulle  iets  gebied  wat  die
Skrifgeleerdes nie kon bied nie.

Hy  het  iewers  in  die  woestyn  gepreek,  en  sy
voorkoms  was  rof.  Sy  klere  was  van  growwe
kameelhaar  en  daar  was  ‘n  indrukwekkende
leergordel om sy heupe. Die ergste was egter dat
hy van sprinkane en veldheuning geleef  het!  Dit
moes hulle sékerlik laat dink het aan die prentjie
wat  hulle  in  hulle  gedagtes  saamgedra  het  van
Elia, ‘n profeet wat óók ‘n lang tyd in die woestyn
deurgebring het.  Hier  was nou ‘n wáre man van
God! Angus Buchan?

Johannes het  die mense só aangegryp dat  daar
selfs van die kerkleiers, Fariseërs en Sadduseërs
gekom  het  om  hulle  deur  hom  te  laat  doop.
Johannes  het  egter  dwarsdeur  hulle  motiewe
gesien, en vir hulle presies gesê wat hy van hulle
gedink het:  “Addergeslag!”  het hy hulle uitgekryt.
Hulle wou maar net gedoop word om vroom te lyk.
Was hulle ooit  rêrag bereid om reg te maak wat
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verkeerd was in hulle lewens? Wanneer Jesus in
jou lewe kom, moet jy met jou lewenswyse wys dat
Hy waarlik deel van jou lewe geword het. As jou
dade van liefde teenoor God en jou medemens nie
sigbaar word nie, dan beteken dit dat jy nie ernstig
was toe jy jou hart aan Hom gegee het nie.

Ek  was  eenmaal  ernstig  oor  die  vingers  getik
omdat  ek  geskryf  het  dat  dit  slegs  nodig  is  om
Jesus aan te neem om die ewige lewe te verwerf,
en dat jy gladnie die wet hoef te onderhou nie. Die
persoon was hoogs ontsteld,  en het  gevra of dit
dan reg is dat ’n mens dan maar kan gaan sonde
doen soos jy lus voel? Inderdaad was sy héétemal
reg!  Maar  laat  my  eers  toe  om  my  stelling  te
kwalifiseer: Geen wetsonderhouding sal ooit vir jou
saligheid besorg nie! Alleen die kosbare bloed van
Jesus, met ander woorde om in Jesus te glo, kan
jou in die hemel bring. MAAR, wanneer Jesus die
dag in jou lewe ingekom het, moet daar ‘n radikale
hartsverandering in jou kom. Nou gaan jy ophou
om sonde te doen, en jou lewe gaan mooi word,
nie  omdat  dit  jou  die  saligheid  kan  verdien  nie,
want Jesus het mos alreeds die saligheid namens
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jou verdien! Jy doen dit uit dankbaarheid vir God
se groot genade oor jou. Jou lewe moet wys dat jy
werklik  ernstig  was  oor  jou  besluit  om Jesus  te
volg. Dit mag nie maar net ‘n besluit wees wat jy
moes neem omdat mense dit van jou verwag het
nie. Jakobus het dit so mooi gestel: “Wat help dit
as  iemand  glo,  maar  sy  dade  bevestig  dit  nie?”
Jakobus 2:14

Dit is presies wat Johannes vir die kerkleiers gesê
het: hulle het hulle laat doop net vir die skyn, en
hulle  lewens het  gladnie gewys dat  hulle  ernstig
was nie. Inderdaad is die wet nie belangrik vir jou
saligheid nie, maar die wet is uiters belangrik in die
oë van God, en Hy wil  hê dat ons die wet moet
onderhou. Daar is egter ‘n reuse klemverskuiwing
in die wet: dit is nou nie meer ‘n lang lys van moets
en moenies wat jy slaafs moet navolg nie. Dit moet
‘n gesindheid wees wat in jou hart geskryf is.

Jesus het die hele wet opgesom deur te sê dat dit
gaan  oor  liefde.  Eerstens  liefde  vir  God  maar
terselfdertyd  ook  liefde  vir  jou  medemens.  As  jy
werklik vir God lief is, dan sál jy mos Sy Naam eer
en die afgode in jou lewe uitsmyt. Dan is dit  nie
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meer ‘n wet nie, maar ‘n gesindheid. As jy lief is vir
jou medemens, sal jy hom mos op geen manier wil
seermaak nie! Of dit dan nou sy besittings betref,
sy goeie naam of op wátter manier ookal. Om die
waarheid  te  sê,  as  jy  werklik  vir  jou  medemens
omgee,  sal  jy  uit  jou pad uit  gaan om hom met
liefde  te  oorlaai  en  met  vriendelikheid,  omgee,
gasvryheid en nog baie meer. Dan is dit mos nie
meer ‘n wet nie, maar ‘n lewenswyse! Dit is presies
wat  Johannes  bedoel  het.  Vir  die  kerkleiers  van
daardie  tyd  het  dit  net  gegaan  om  die
onderhouding van wette ten alle koste en nie oor
die regte hartsgesindheid en lewenswyse nie. Ten
spyte van die feit dat hulle hulle laat doop het, was
hulle later briesend kwaad vir Jesus, en het hulle
Hom  uiteindelik  laat  vermoor.  Hulle  het  Hom
onskuldig aan die kruis laat vasspyker!

Is dit liefde?

Wat is my hartsgesindheid? Om watter rede gaan
ek kerk toe en doen ek goed aan andere? Is dit om
beter te lyk vir die wêreld? Of is dit waarlik ‘n lewe
van dankbaarheid wat diep uit my hart uit borrel?
As  daardie  hartsgesindheid  van  Jesus  se  liefde
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deel  van  my  lewe  is,  sal  ek  waarlik  my  liefde
prakties uitleef, nie uit pligsbesef nie, maar omdat
dit ‘n integrale deel van my lewe is!

Gebed:

Here,  kweek  asseblief  in  my  hart  die  regte
gesindheid teenoor U en my medemens, een van
ware liefde en deernis.
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Liefde vir jou Vyand

Matteus 5:43-48

Video

Audio

Oorlog is ‘n verskriklike ding,  en ek dink ons ou
wêreld  het  die  afgelope  klompie  jare  genoeg
gehad daarvan.  As jy  vandag een van die  oues
van dae is, dan sal jy seker nog die verskrikking
van die tweede wêreld oorlog onthou. En baie van
ons  middeljarige  manne  het  nog  in  die
angswekkende grensoorlog geveg. Maar dit is juis
in sulke grusame omstandighede waar  jy  mense
die  mees  absurde  dinge  sien  doen,  dikwels  in
haglike omstandighede. Dit gebeur baiekeer dat ‘n
man sy eie lewe waag om een van sy makkers wat
gewond is, te red. Maar soms gebeur dit ook dat
iemand sy lewe waag om een van die vyand te red
wat gewond is. En dan wonder ons wat in daardie
man se gedagtes omgegaan het!

Ek  het  ‘n  paar  jaar  gelede  verslae  gestaan  toe
daar  weereens  ‘n  sinnelose  moord  gepleeg  is,
hierdie  slag  op  ‘n  jong  predikant.  Die  natuurlike
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reaksie van die jong man se pa moes wees om in
woede die wrede aanvaller te vervloek. Hy het dit
egter nie gedoen nie! Die onverstaanbare reaksie
van die verslae pa was om te sê dat hy bid vir sy
seun se moordenaar! En dan was daar die egpaar,
Louis en Hettie Brittz  wat wreed aangeval  is,  en
boonop  is  Hettie  verkrag.  Hettie  en  Louis  se
reaksie was dat hulle daardie verkragter vergewe.
Hulle dra absoluut géén wrok teen hom nie!

Ons natuurlike reaksie is om dadelik te vra hoe dit
dan moontlik is? ‘n Mens kan mos net eenvoudig
nie anders as om so ‘n gewetenlose skurk te haat
nie! En wat van jou vyand in die oorlog? Jy móét
hom mos haat! Of hoe?

Dit laat my dink aan die storie wat Oorl’e Jan Spies
vertel het van Dawid en Jonathan. Dawid was ‘n
skaap, en Jonathan ‘n mak leeu, en die twee het
saam op die plaas grootgeword en plaas daarvan
dat Jonathan vir Dawid wou opvreet, soos natuurlik
in enige leeu se aard, het die tweetjies die grootste
van pêlle geword.  Maar op ‘n dag kom die boer
van die dorp af gery, en toe sien hy ‘n ding wat sy
hare laat regop staan: in die lang gras is Jonathan
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besig  om sy  maatjie,  Dawid  te  bekruip  waar  hy
rustig  staan  en  wei,  en  hy  kon  sommer  die
moordgedagtes  op  Jonathan  se  gesig  lees.  Die
boer is briesend kwaad, en hy spring uit die motor
uit  met  sy  sambok,  en  hy  gee  die  verbaasde
Jonathan ‘n loesing wat hy nooit sou vergeet nie.
Die leeu is toe boonop nog baie parmantig ook met
hom,  maar  na  ‘n  paar  sambokhale  kies  hy  die
hasepad. Die boer klim toe weer in sy motor en ry
tot by die huis, en wat hy daar sien gee hom toe so
byna-byna ‘n hartaanval: hier lê Jonathan al die tyd
rustig  en slaap! Was dit  ‘n wilde leeu wat hy so
vreesloos met die sambok bygekom het?

Jesus se sesde teenstelling laat  die hare op jou
nek regop staan, wanneer Hy sê dat jy jou vyand
moet liefhê. Jou eerste reaksie is om te sê: “Here,
nou maak U ‘n fout! ‘n Mens kan mos nie!” Dis nie
in die mens se natuurlike aard nie en dit druis in
teen  alles  wat  mens  is  binne-in  jou!  Is  dit
hoegenaamd  menslik  moontlik  om  aan  so  ‘n
opdrag van Jesus gehoor te gee? Maak jy nie nou
‘n moordkuil  van jou hart as jy sulke dinge moet
doen nie?
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Kom ons wees nou maar eerlik met mekaar: dit is
nie menslik moontlik om jou vyande lief te hê nie.
Maar  dit  is  nie  waaroor  dit  primêr  gaan nie!  Dit
gaan  allereers  oor  God,  en  hoe  Hy  is.  Vers  45
beskryf  die  onbeskryflike  goedheid  van  God  en
hoe Hy ál Sy gawes skenk aan goeies sowel as
slegtes. Hy gee onbeperk aan vriend en vyand. Hy
is bereid om die gawe van die ewige lewe te gee
aan enige mens wat slegs bereid is om in Jesus te
glo.  En dikwels is  dit  mense wat  in  die  grootste
vyandskap met God geleef  het.  Hy is bereid om
daardie vyandskap te vergewe en daardie rebel ‘n
nuwe hart te gee, en boonop Sy Gees in daardie
mens te gee.

God wil hê dat daar iets van daardie soort liefde in
ons sal deurskemer. Ons moet wees soos Hy is!
Natuurlik is dit nie moontlik nie, maar Hy wil hê dat
ons ten minste moet probeer, érnstig probeer om
só ‘n liefde na te streef. Dit is eers in die lig van
God se liefde,  en  dan spesifiek  Sy liefde  vir  Sy
vyande,  dat  hierdie  opdrag  van  Jesus  begin  sin
maak.  In  teorie  klink  dit  onmoontlik,  maar  in  die
praktyk is dit al oor en oor bewys dat hierdie soort
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liefde wél uitvoerbaar is. Wees kreatief! Dit sal net
van jóú afhang, van hoe vindingryk jy hierdie liefde
kan deurvoer, en hoe jy daarmee kan woeker. Nee,
eintlik  is  dit  nie  heeltemal  waar  nie,  want  alleen
deur die krag wat die Heilige Gees jou gee, raak
hierdie opdrag uitvoerbaar. As ek bereid is om die
Heilige Gees toe te laat om in my en deur my te
werk, dan word dit moontlik.

As Jesus dus sê dat ons so volmaak moet wees
soos  God,  dan  bedoel  Hy  dat  daar  by  ons  ‘n
deurlopende  strewe  moet  wees  na  hierdie
volmaaktheid. Nee, natuurlik sal ons dit nooit ten
volle kan bereik nie, maar ons durf nooit ophou om
daardie pad te stap van “probeer” nie, en jy moet
daardie pad met oorgawe loop. Sommige mense
gaan baie verder op die pad vorder as ander. Dit
moet egter vir elkeen van ons ‘n liefdesreis wees,
een waar ons ons liefde uitleef teenoor God en ons
naaste. Ja, en selfs ook vir ons vyande! Dit  kan
egter  alleen  geskied  in  die  krag  van  die  Heilige
Gees.

Gebed:
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Here,  ek  staan  diep  skuldig  voor  U wanneer  dit
gaan oor liefde vir my vyande. Gee my asseblief ‘n
ware hart van liefde.
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Doen Goed Aan Ander

Matteus 7:1-12

Video

Audio

As daar een gedeelte in die Bybel is wat ons aspris
verkeerd verstaan, dan is dit die gedeelte uit Jesus
se  bergpreek  van die  splinter  in  die  oog en die
pêrels voor die varke. Hoe dikwels het jy, en beslis
ek ook, nie al vir iemand gesê: “Gaan kyk eers na
die balk in jou oog voor jy na die splinter in my oog
kyk!” nie? En hoeveel maal in jou lewe het jy nie al
vererg opgemerk dat jy nie jou pêrels voor varke
gooi  nie?  Wat  presies  het  Jesus  met  hierdie
uitdrukkings bedoel?

Dit  gaan  hier  oor  die  idee  van  “Oorvloediger
Geregtigheid” wat Jesus probeer tuisbring. Hierdie
stukkie  kan  ons  dalk  opsom  met  die  woorde:
“Doen  Goed  Aan  Ander.”  In  vers  1  tot  6
verduidelik Jesus hoe ander NIE gedien moet word
nie, en in vers 7 tot 12 sê Hy hoe dit  WEL moet
gebeur.
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In  die  eerste  gedeelte  staan  die  gedagte  uit:
“Moenie  Oordeel  Nie”.  Daardie  is  baie  handige
woorde om agter te skuil wanneer ons iets doen,
en ons wil  ons dade probeer regverdig. As jy dit
egter doen, misbruik jy die Woord van God, want
dit  is  nooit  wat  Jesus  hiermee  bedoel  het  nie.
Jesus wil hiermee vir my en jou sê dat ons na ons
eie  foute  moet  kyk  voordat  ons  ander  mense
veroordeel. Op TV sien ons die mense van die arm
buurte  klippe  gooi  en  betoog  omdat  daar  nie
dienslewering is nie. Dikwels moet hulle vir weke
gaan sonder water. Daar is nie sanitasie nie. Hulle
lewe onder haglike omstandighede. Vir jare nou al
soebat hulle en smeek en kla, maar niks gebeur
nie. En nou is hulle woedend. Ons eerste reaksie
is  dat  jy  nie  jou  probleme  op  só  ‘n  wyse  moet
hanteer  nie.  Jy  moet  dit  mos  op  ‘n  “beskaafde”
manier doen!

Maar my vraag is: as ek in daardie selfde situasie
was, sou ek nie dalk ook woedend geword het nie?
Sou ek nie dalk saam ge-toi-toi het nie? Raak ons
nie soms woedend in ‘n verkeersknoop nie, veral
as die een of ander vent hier voor ons indruk? Of
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met die totale onbeholpenheid of korrupsie van die
een of ander staatsamptenaar? Hierdie is maar ‘n
voorbeeld,  maar  ons  is  baie  gou  om  mense  te
oordeel sonder om na myself te kyk, en eers seker
te maak of my eie lewe skoon en rein is. As my eie
lewe  nie  onbevlek  is  nie,  durf  ek  nie  ‘n  ander
veroordeel  nie!  In  1  Kor  9:27  sê  Paulus  dat  hy
nooit eers daarvan sal droom om iemand anders
tot die stryd op te roep as hy self nie eers behoorlik
gekwalifiseer is nie.

Maar wat dan van Matteus 18:15-20, waar Jesus
pertinent sê dat ek my mede-gelowige moet tereg
wys as hy sondig? Inderdaad wil Jesus hier juis sê
dat  ek  my  lewe  so  moet  hou,  dat  ek  die
vrymoedigheid sal hê om vir my mede-sondaar te
kan  vertel  waar  hy  sy  genade  vandaan  kan
ontvang.  Ek  gaan  hom  dus  nie  uit  die  hoogte
veroordeel nie, maar in nederigheid en veral liefde,
en  met  my  eie  swakhede  in  gedagte  met  hom
gesels.  Maar  eers  wanneer  ek  self  behóórlik
skoongevee het voor my eie deur.

Dit  sluit  dan ook  aan by  die  volgende gedeelte,
want as jy jou “waardevolle raad” uit die hoogte vir
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iemand  aanbied,  sal  jy  net  sulke  “waardevolle
raad” terug ontvang, want daardie persoon sal dit
baie beslis nie waardeer nie, en dan is dit soos om
jou pêrels voor die varke te gooi! Hulle sal dit dan
net eenvoudig in die modder in vertrap!

Nou hoe moet ek dan my naaste dien? Met groot
liefde!  Vers  12  som  dit  op  dat  ons  aan  ander
mense moet doen wat ons aan onsself gedoen wil
hê.  Jesus  sê  dat  die  Wet  en  die  Profete  dit
bevestig. Ons moet egter versigtig wees hoe ons
hierdie woorde vertolk, want wat vir die een mens
lekker is, is vir die ander ‘n pyn. Weereens moet ek
beklemtoon dat jy nooit ‘n enkele versie kan neem
en dit wet maak nie! Jy moet dit lees in die konteks
waarin dit geskryf is. Die norm is hier nie hoe dit vir
JOU goed lyk  om te  doen nie,  maar  WAT God
VEREIS.  As  jy  kyk  na  die  res  van  Jesus  se
bergpreek,  sien  jy  duidelik  hoe  God  verwag dat
ons ons medemens moet behandel. Daar is sekere
riglyne,  en  die  belangrikste  hiervan  is  liefde.  Dit
beteken om in liefde uit te reik na jou medemens
en selfs,  soos ons gister  gesien het,  ook na jou
vyand!
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1 Kor 13 vertel vir ons baie mooi presies hoe ons
in liefde te werk gaan met hierdie dinge. Daar sê
Paulus  onder  meer  dat  liefde  geduldig  is  en
vriendelik en beslis nie grootpraterig en verwaand
nie. Boonop dat dit ook nie liggeraak is nie. As ons
Paulus  se  voorskrifte  in  gedagte  hou,  kan  ons
begin om daardie liefde prakties  uit  te  leef  soos
wat Jesus wil hê dat ons dit moet doen. Ons is dit
aan mekaar verskuldig! Eers wanneer ons hierdie
dinge begin  regkry,  dan begin ons die  ware wet
van God vervul.

Die pynlike vraag is vanoggend: wat gebeur as ek
dit nie regkry nie? Sê nou maar ek probeer hard,
maar  dit  is  vir  my  onmoontlik  om  my  liefde
behoorlik  uit  te  leef?  Dan  vra  ek  my  genadige
Vader  in  die  Hemel.  Hy  staan  altyd  gereed  om
goeie gawes vir my te gee, ja, en óók vir jou! Ja,
inderdaad gee Hy selfs ook die gawe van Sy liefde
waar ons dikwels so ver tekort skiet, sodat ons ook
daardie liefde tot ons volle potensiaal kan uitleef,
nie alleen teenoor God nie maar ook teenoor ons
medemens.

Gebed:
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Here,  ek  bely  vanoggend  dat  ek  dikwels  so
beterweterig is - so graag die splinters in ander se
oë wil raaksien terwyl ek self ‘n reuse balk in my
eie oog het. Vergewe my en lei my asseblief op die
regte pad - die pad van volkome liefde.
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Liefde In Praktyk

Matteus 8:1-17

Video

Audio

In  die  wonderlike  preek  van  Jesus  op  die  berg,
waarvan  ons  in  Matteus  5  lees,  sien  ons  met
watter gesag Jesus gepraat het. Wat Hy daar gesê
het,  het  die  skares  stom  gelaat,  en  duisende
mense het  behóórlik  aan Sy lippe gehang. Maar
blote  woorde  beteken  niks  as  dit  nie  met  dade
bevestig kan word nie. Hierdie waarheid sien ons
dikwels  by  die  manne en  vroue  in  hoë  politieke
kringe.  Daar  word  keer  op  keer  die  mooiste
inspirerende toesprake gehou en die wonderlikste
beloftes  gemaak.  En  dan  kom  daar  gewoonlik
dadels van. Ons sien dit in ons land gebeur, en die
man op straat  raak woedend omdat  die  beloftes
leeg  bly.  Die  afgelope  jare  het  ons  gesien  hoe
mense woedend in opstand kom omdat daar net
beloftes van huise en dienslewering is, maar daar
kom absoluut niks van nie. Vullis en rommel lê die
dorpe vol  en die rioolstelsels werk nie meer nie.
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Ons riviere en damme word vergiftig omdat dit net
by praat  bly en die woorde nie in dade oorgaan
nie.

Matteus haal drie insidente aan wat wys dat Jesus
soveel  anders  is.  Die  eerste  is  van ‘n melaatse
man wat sy lewe waag om Jesus te kom opsoek
tussen  die  groot  skare  mense.  Slegs  ‘n  enkele
woord  van  Jesus  was  genoeg  om  hom  van  sy
verskriklike  siekte  te  genees.  Iemand  met
melaatsheid was in daardie jare  ‘n  uitgeworpene
uit die samelewing. Niemand wou of kon enigiets
met hulle te doene gehad het nie. Die wet het hulle
selfs verbied om enige kontak met mense te hê,
want hulle velkwaal kon dodelik aansteeklik wees.
Hy  kon  swaar  gestraf  word  as  hy  tussen  ander
mense  sou  instap.  Hierdie  desperate  man waag
dus baie deur na Jesus te gaan en boonop tussen
die skare deur te loop. Aan die ander kant, durf ‘n
gesonde  persoon  nie  ‘n  melaatse  aanraak  nie,
want dan was hy sélf onrein. Jesus skroom nie om
die  melaatse  aan  te  raak  nie.  Hy  plaas  Sy  eie
reputasie op die spel en wys so dat liefde dus van
jou meer vra as wat gewoonlik verwag word.
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Die tweede persoon waarvan ons vanoggend hoor,
is iemand wat die Jode met haat vervul het by die
blote noem van sy naam. Alhoewel hy ‘n man van
aansien was, en ‘n goeie posisie in die weermag
beklee het, was hy nie ‘n Jood nie, en die Jode het
hom geminag met ‘n passie, want hy was deel van
hulle  vyand,  hulle  onderdrukkers,  die  Romeine.
Hoe durf hy, wat absoluut geen deel het aan die
Jode en hulle geloof nie, by Jesus, die Seun van
Dawid,  kom aanklop om hulp? Maar die situasie
was nog veel erger: dit was nie eers vir homself of
sy familie nie, maar vir ‘n stuk nikswerd eiendom,
‘n slaaf! Hierdie offisier kom verneder homself om
vir ‘n Jood om hulp te kom vra vir ‘n slaaf! Ek sien
hier ‘n man wat werklik omgegee het, want ‘n slaaf
was in daardie dae die absolute laagste klas mens,
en  hulle  was  dikwels  soos  diere  behandel.
Nogtans het hierdie geharde Romein die deernis in
sy  hart  gehad  om  om  te  gee  vir  daardie  slaaf.
Jesus sien sy deernis en sy geloof  raak,  en die
man word oombliklik genees. Hiermee wys Jesus
dat Hy nie alleen mooi dinge kon sê nie, maar dit
prakties uitgeleef het. As Hy sê dat jy jou vyand
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moet  liefhê,  wys  Hy hoe jy  daardie  liefde  in  die
praktyk moet toepas.

Die  derde  insident  het  ook  te  doene  met  ‘n
uitgeworpene uit  die samelewing. Nie alleen was
sy  ‘n  vrou,  wat  terloops  ook  maar  net  ‘n  stuk
eiendom in die Joodse kultuur was nie,  maar sy
was boonop ‘n skoonma! Sy het daar gelê met ‘n
hoë koors, en sy het nie eers vir hulp gevra nie,
want sy het geweet dat sy nie hulp werd was nie.
As vrou was sy minder belangrik, maar vir Jesus
was sy van die uiterste belang, want sy is ‘n mens!
Sonder dat sy daarvoor vra,  vat Jesus haar aan
die  hand,  en  skielik  is  die  koors  weg,  en  is  sy
sprankelend gesond!

Matteus  skryf  dat  daar  daardie  nag  nog  talle
mense  na  Jesus  gekom  het,  en  Hy  het  al  die
siekes gesond gemaak en bose geeste uitgedryf!

Ek het aan die begin gesê dat woorde sonder dade
betekenisloos  is.  Jesus  het  hier  gedemonstreer
hoe ons die dinge waarvan Hy gepraat het kan en
moet uitleef. Vir ‘n gelowige om bloot maar te sê:
“Ek glo in Jesus!” is betekenisloos as die dinge wat
jy doen nie wys wat daardie geloof  beteken nie.
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Jou dade is in werklikheid ‘n stempel op dít wat jy
bely.  Vandag demonstreer  Jesus prakties  dat  dit
nie alleen maar genoeg is om te sê dat jy lief is vir
jou naaste nie, maar dat jy moet uitspring en iets
daadwerklik doen om sy nood te verlig. Maar Hy
gaan veel  verder,  en Hy demonstreer dat  dit  nie
noodwendig die mense is in jou vriendekring of jou
familiekring wat jou praktiese liefde moet ontvang
nie,  maar  ook  die  mense  daar  buite.  Die
uitgeworpenes uit die samelewing het dikwels jou
praktiese liefde baie nodiger as die mense wat vir
jou  maklik  is  om  lief  te  hê.  Die  vuil,  stinkende
boemelaar, die bedelaar, die buurman wat jou so
baie moeilikheid gee, die omgesukkelde baas wat
almal haat, hulle is almal mense en ook God se
kinders!

Kom ons maak ‘n punt  daarvan om vandag ons
liefde prakties uit te leef aan elkeen wat oor ons
pad kom!

Gebed:

Here,  ek  moet  vanoggend  bely  dat  my  geloof
dikwels  net  teoreties  is,  en  dat  die  praktiese
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ontbreek. Help my asseblief om my liefde waarlik
uit te leef.
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Om Jesus vir Iemand te Wees

Matteus 22:34-45

Video

Audio

Gister het ons gesels oor die praktiese uitleef van
liefde.  Vanoggend  wil  ek  dan  graag  met  jou  ‘n
pragtige verhaal deel wat ek eenmaal gelees het
oor praktiese liefde.

‘n Groep verkoopsmanne het ‘n lang en moeilike
seminaar in Chicago bygewoon. Uiteindelik was dit
verby, en daardie Vrydagaand sou hulle terug kon
wees by die huis, betyds vir aandete. So laat hulle
toe ook hulle vrouens weet.

Die  seminaar  het  ongelukkig  ‘n  bietjie  langer
aangehou  as  beplan,  en  hulle  moes  jaag  om
betyds  vir  hulle  vlug  te  wees.  Op  die  lughawe
moes die manne hardloop, want die vliegtuig wag
nie vir jou nie. In sy haas kry een kêrel nie mooi sy
draai nie, en hy hardloop per ongeluk teen ‘n tafel
vas  waarop  ’n  reuse  hoop  appels  netjies
opgestapel was. Appels rol  in alle rigtings, totdat
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die hele vloer besaai is met vrugte. Wat ‘n gemors!
Die manne was laat vir hulle vlug, dus was daar
nie tyd om nog te stop om die situasie te probeer
red nie. Hulle kyk nie eers om nie!

Wel,  een  kêrel  het  wél  so  in  die  hardloop  half
omgekyk, en tot sy skok sien hy die arme meisie
wat  lyk  of  sy  op  moedverloor  se  vlakte  staan
tussen  die  rollende  appels.  Skielik  kry  hy  haar
innig jammer, en hy draai om om te help om die
gemors gou op te klaar. Hy beduie vir sy maters
dat  hulle  maar  moes  aangaan.  Hulle  moes  net
asseblieftog  sy  vrou  laat  weet  dat  hy  laat  sou
wees. Hy sou wel later ‘n ander vlug kry. Maar hy
kon nie die arme meisiekind so los met die gemors
wat hulle veroorsaak het nie!

Wat hy by die appelstalletjie aantref, het hom diep
geraak. Die 16-jarige meisietjie wat hy daar aantref
was in trane van pure frustrasie. Toe eers merk hy
dat sy blind is. Sy het nie die vaagste benul waar
om te begin soek vir haar appels nie. En terwyl sy
desperaat probeer om die appels op te tel, stroom
die  hordes  mense  verby  en  vertrap  haar  ware
sonder om eers op haar ag te slaan!
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Die man spring in en help haar om alles op te ruim
en weer die appels netjies op die tafel uit te pak. In
die proses het daar egter ‘n klompie van die appels
beskadig geraak. Hy pak hulle apart in ‘n sakkie,
en toe haal  hy $40 uit  sy sak en gee dit  vir  die
meisie  om  die  skade  te  dek  wat  sy  maats
veroorsaak het. “Ek hoop nie ons het jou dag te
erg bederf nie,” sê hy goedig terwyl hy omdraai om
te  gaan  reël  vir  'n  ander  vlug  huistoe.  Maar  hy
word  tot  stilstand  geruk  toe  die  meisie  uit  die
bloute vir hom vra: “Meneer, is jy nie dalk Jesus
nie?”

Die kêrel het uiteindelik ‘n later vlug huistoe gekry,
maar  die  meisie  se  vraag  het  bly  brand  in  sy
gemoed: “Is jy nie dalk Jesus nie?”

Op die oog af klink dit amper na ‘n lasterlike vraag,
maar gaan dink 'n bietjie mooi  hieroor:  is dit  nie
dalk wat die wêreld daar buite van jou en my moet
dink nie? Het ek al ooit vir iemand in nood soveel
beteken  dat  die  persoon  Jesus  in  my  sien?
Inderdaad  moet  ons  Jesus  se  liefde  prakties  só
uitleef  dat  mense  Jesus  in  ons  kan  raaksien.
Liefde is nie ‘n gevoel  of  lippetaal  nie,  dit  is  die
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praktiese  uitleef  van  wat  Jesus  vir  ons  as
voorbeeld kom gee het.

As ek sê dat ek Jesus ken, behoort ek te lewe en
doen  soos  wat  Jesus  sou  doen  as  Hy  in  my
skoene sou wees. Om Jesus te ken beteken baie
meer  as  net  om  kerk  toe  te  gaan  of  om
Bybelversies te ken of gereeld te bid. Dit beteken
dat ek die Woord uitleef in elke situasie wat ek dag
vir  dag beleef.  Dit  beteken dat  ek die  nood van
mense sal raaksien. Dit beteken egter veel meer,
dat ek dit nie net raaksien nie, nie alleen vir hulle
jammer  voel  nie,  maar  dat  ek  daadwerklik  iets
positief gaan doen aan die situasie.

Ek lees ’n ruk gelede ’n koerantberig oor ‘n polisie
offisier wat doodluiters staan en toekyk het terwyl
’n skurk besig was om iemand te beroof. Toe hy
later  gekonfronteer  word  oor  sy  traak-my-nie-
agtige houding,  trek hy bloot  sy skouers op:  “Ek
was  op  pad  kantoor  toe.”  Hy  was  in  ‘n  situasie
waar hy as opgeleide polisieman iemand kon help.
Hy  het  egter  die  arme  persoon  se  nood  totaal
geïgnoreer.
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So  maklik  kon  die  appel-kêrel  ook  maar  sy  oë
toegeknyp  het  en  aangegaan  het  met  sy  lewe,
saam met sy maats gehardloop het. Hy kon betyds
sy vlug gehaal het en die aand saam met sy gesin
spandeer het. Niemand sou eers geweet het van
die blinde meisie se dilemma nie. Vir haar sou dit
egter in ‘n ramp eindig. Die klein opoffering wat hy
gemaak  het,  het  vir  iemand  gewys  dat  Jesus
vandag steeds  ‘n  werklikheid  is.  Dat  Hy vandag
steeds omgee vir gewone mense.

Ek  daag  jou  uit  om  vandag  Jesus  te  wees  vir
iemand!

Gebed:

Here, gee asseblief vandag vir my die passie in my
hart om die nood in mense raak te sien. Maar dat
ek nie maar net sal verbystap nie, maar gee my
ook die krag en moed dat ek sal omdraai en iets
daadwerklik doen aan die situasie.
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Vergelding of Liefde?

Romeine 12:17-21

Video

Audio

"Moenie  kwaad  met  kwaad  vergeld  nie.  Wees
goedgesind  teenoor  ALLE mense.”  So  skryf
Paulus.

"Paulus kon darem maklik praat! Hy leef nie in die
wêreld  waarin  ons vandag lewe nie!"  So lyk  my
reaksie moontlik.

Hierdie  twee  eenvoudige  sinnetjies  van  Paulus
druis teen ons hele mens-wees in. Maar is hy dan
nou  rêrag  so  onregverdig?  Hoe  het  Paulus  se
wêreld dan gelyk?

As  ons  so  ‘n  bietjie  deur  die  geskiedenisboeke
gaan blaai, kom ons op dinge af wat jou nekhare
laat regop staan. Rome was die hoofsentrum van
vervolging van die Christene. Die hele wêreld het
boonop neergesien op hierdie “Christen-sekte”.

'n Paar jaar nadat Paulus hierdie brief geskryf het,
het  die  groot  vervolging in  al  sy  walglike woede
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losgebars,  veral  onder  die  regering  van  die
beginsellose,  wrede Nero.  Vir  die  “vermaak”  van
die  Romeinse  burgers  is  Christene  aan  pale
vasgebind,  met  teer  besmeer  en  aan  die  brand
gesteek  om  as  lewende  fakkels  te  dien  in  die
donker strate van Rome. Ander is weer, sommer
vir die pure pret van die genotsugtige Romeine in
die berugte Kolosseum saam met  uitgehongerde
leeus en ander wilde diere in die arena losgelaat.
Vir  die  arme  gelowiges  was  daar  geen
ontsnapkans  nie,  en  hulle  is  lewendig  verskeur.
Daar word vertel van ‘n vrou wat op ‘n bul se rug
vasgemaak is en tussen die leeus ingejaag is! Wat
‘n aaklige dood om te sterf! Dit was ‘n alledaagse
gesig om gelowiges te sien wat gekruisig is nes
Jesus.  Terwyl  hulle  in  uitmergelende  pyn  daar
hang,  moes  hulle  boonop  die  spotlag  van  die
bloeddorstige  Romeinse  mans  en  meisies
aanhoor. Baie gelowiges was onthoof, verbrand of
doodgemartel  terwyl  die  owerhede  hulle  probeer
dwing het om hulle geloof af te sweer. Ander weer
is  bloot  voëlvry  verklaar.  Dit  het  beteken  dat
enigeen hulle besittings kon afneem, spot, martel
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of selfs doodmaak, en geen haan sou daarna kraai
nie!

"Moenie  kwaad  met  kwaad  vergeld  nie.  Wees
goedgesind teenoor  ALLE mense.”  Is  dit  hoe jy
reageer op sulke wreedheid en onreg? Hoe het die
Christene  in  Nero  se  tyd  gereageer?
Asemrowende verhale is vertel van gelowiges wat
Paulus  se  woorde  onthou  het  en  terwyl  hulle
wreedaardig gesterf het, het hulle lofliedere tot eer
van God deur die arena weerklink.  Dit  moes die
Romeinse toeskouers ‘n pyn gegee het, want hulle
het spesifiek gekom om te sien hoe die Christene
krepeer  van angs.  Daar is  ook talle  verhale  van
Romeine wat tot bekering gekom het spesifiek as
gevolg van wat hulle daar sien gebeur het!

Die  Christene  was  so  totaal  anders  as  die
ongelowiges.  Kan dieselfde van my en jou gesê
word?

Vandag wonder ek of ons ooit sulke opofferings vir
ons  geloof  sal  maak?  Ons  het  dit  vandag  mos
eintlik  baie  lekker!  Alhoewel  fisieke  vervolging
steeds ’n alledaagse ding is in sekere dele van die
wêreld, is ons in die vrye wêreld hoofsaaklik aan
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geestelike vervolging blootgestel. In ‘n sekere sin
is dit dalk net so erg, indien nie erger nie as fisieke
vervolging.  Spot,  veragting,  neutraliteit,
onbetrokkenheid,  afsydigheid,  hierdie  is  almal
dinge wat  jou geestelik  kan doodmaak en totaal
afkraak.

Dikwels kom hierdie dinge op ons pad met ‘n doel.
Ons moet onthou dat om ‘n gelowige te wees, nie
beteken  dat  jou  paadjie  hier  op  aarde  met
maanskyn  en  soet  roosblare  besaai  is  nie.
Christen-wees is beslis nie vir sissies nie! God sal
soms toelaat dat die bose ons seermaak, en wat is
my reaksie dan? Wraak sweer? Vergelding? As jy
byvoorbeeld  gespot  word  oor  jou
geloofsoortuigings,  is  jou  natuurlike  reaksie  om
terug te baklei of dalk in jou dop te kruip en te huil
daaroor. Vir jou spotters is dit soos vet op die vuur,
want dit is presies wat hulle wil sien!

Dit  is  nou  presies  waar  liefde  inkom.  My eerste
reaksie daarop behoort te wees dat ek te alle tye
sal probeer om die vervolging te gebruik om God
se  Naam  groot  te  maak,  en  op  daardie  manier
liefde teenoor Hom uit te leef.  As jy byvoorbeeld
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daaroor  glimlag  en dit  duidelik  maak dat  hierdie
dinge jou net nader aan God dryf, sal hulle gespot
versuur,  want hulle het nie hulle doel  bereik nie.
Maar  nog  meer:  net  miskien  sal  een  van  hulle
besef wat God se vryspraak aan jou kan doen, en
dat  hy  sélf  daardeur  tot  bekering  kom.  As  dit
gebeur, dan was die bietjie vervolging wat jy moes
verduur  deur  en  deur  die  moeite  werd.  Dan
beteken dit eintlik dat jy nie alleen liefde aan God
betoon het deur Sy Naam groot te maak nie, maar
dat  jy  liefde  aan jou  medemens betuig  het  deur
hom die geleentheid te bied om ook deel te kan hê
aan die ewige lewe.

Paulus vra dus van my dat ek positief, liefdevol en
opofferend betrokke moet raak by die ongelowiges
wat oor my pad kom. Selfs al verwerp of spot of
vervolg  hulle  my,  moet  ek  steeds  God  se
wonderbare  lig  en  liefde  teenoor  hulle  uitstraal.
Onthou:  Jesus  het  gesterf  vir  sondaars,  nie  vir
goeie mense nie. Onthou ook dat Hy jóú gered het,
in gróót liefde, en dít terwyl jy nog Sy vyand was
nes die ander ouens wat jou vervolg! Sal ons nie
dieselfde doen teenoor ons medemens nie?
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Gebed:

Here,  gee  my  die  deursettingsvermoë,  durf  en
genade  om U  liefde  teenoor  almal  uit  te  straal,
selfs wanneer ek vervolg word.
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Leef Liefde

Romeine 13:8-14

Video

Audio

“Make love, not war!” pryk op die plakkaat van die
verslonste  kêrel  met  die  blommetjieshemp  en
deurmekaar  baard.  Sy  hare  is  blond  gebleik  en
hang op sy  skouers.  Dis  die  sestigerjare  en die
betogers  waarvan hy deel  is,  se groot  strewe is
liefde, vrede en vreedsaamheid.

Dit klink alles baie mooi en edel, totdat jy gaan kyk
hoe dit in die praktyk gewerk het. “Vrye liefde,” was
die  woord  van  die  dag,  met  die  klem  op  "Vry!"
Hierdie  klomp  het  in  kommunes  saamgebly  in
groot  eenvoud,  amper  ‘n  plakkersbestaan,
verkieslik by die see, waar hulle heeldag lank op
hulle branderplanke kon baljaar. “Vrede,” was hulle
groet aan jou, en as jy dalk ‘n polisieman was, dan
is  jy  uitgevloek  met  “Vrede  vir  jou  ook,  vark!”
Gedurig  slaags  met  die  polisie,  want  hulle  het
gewoonlik  geplak waar  dit  onwettig  was,  en dan
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was daar die walglike soet walm van dagga wat
gedurigdeur oor hulle kamp gehang het.

Dit klink vir ons vandag baie romanties, maar daar
was een reuse leemte in hierdie beweging:  God
was  totaal  afwesig.  Dit  was  ‘n  vals  liefde  wat
wêreldvrede  probeer  bewerkstellig  het  deur  alle
gesag  te  probeer  ondermyn  met  ‘n  vreedsame
verset. Soms, wanneer hulle met plakkate deur die
strate  slenter,  het  die  vreedsaamheid  verdwyn,
veral wanneer hulle met die polisie slaags geraak
het.

Die  Hippies  se  siening  van  liefde  was  ‘n  totale
mistasting van die betekenis van die woord. Liefde
het vir hulle net een ding beteken, en die gevolg
was stringe vuil kindertjies wat nie geweet het wie
hulle pa’s was nie!

Wat  beteken  liefde  werklik?  Paulus  sê  dat  om
liefde uit te leef, beteken dat jy die hele wet van
God prakties uitleef. Moord, diefstal en egbreuk is
baie  beslis  nie  deel  van  iemand  se  lewe  as  hy
liefde uitleef nie. Maar dit gaan veel verder as net
om fisies nie die slegte dinge te doen nie. Dit gaan
ook  oor  die  dinge  wat  in  jou  hart  broei,  jou
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begeertes!  Iemand  wat  ‘n  begeerte  troetel  sal
naderhand so behep wees daarmee dat dit soos ‘n
sweer  oopbars  wanneer  hy  toegee  aan  sy  vuil
gedagtes. As jy die sexy sekretaresse aankyk met
oë wat die klere van haar lyf afstroop, het jy maar
net ‘n klein bietjie aanmoediging van haar kant af
nodig om tot die daad oor te gaan en ‘n hele gesin
(dalk twee) se lewens te verwoes!

Paulus  beklemtoon  Jesus  se  woorde,  dat  die
ganse wet daarin lê om jou medemens lief te hê.
Beslis nie met ‘n erotiese "eros" liefde nie, maar ‘n
ware  self-opofferende  "agapé"  liefde  soos  wat
Jesus  dit  uitgeleef  het.  Liefde  wat  iemand
seermaak,  is  nie  ware  liefde  nie,  want  Paulus
verduidelik  dat  ware  liefde  nie  iemand  kwaad
aandoen  nie,  maar  die  wet  van  God  ten  volle
uitleef.

Die wet van God is nie ‘n klomp moets en moenies
wat jou op die ou end totaal verwar en uitput nie.
Die wet is eerder ‘n lewenshouding waar God die
uitgangspunt van alles is. Dit is ‘n lewenshouding
waar jy in die eerste plek doen wat God van jou
verwag, nie wat mense van jou verwag nie! Hierdie
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lewenshouding  kan  saamgevat  word  in  die
woordjie:  “LIEFDE”.  Nou  moet  ons  ook  baie
duidelik besef dat liefde nie ‘n emosie of ‘n gevoel
is  nie,  maar  dit  is  ‘n  praktiese  daad  van
selfopoffering waarin God se eer gedien word en
waar ander mense se belange voorrang geniet.

Wat beteken dit in die praktyk? As ek maar ‘n paar
voorbeelde kan noem: om borrellende vreugde en
vrede uit  te  straal  in  jou werkplek,  doen jy  klaar
twee dinge: jy weerkaats die liefde van God, sodat
jou kollegas Jesus in en deur jou kan sien, maar
terselfdertyd skep jy ‘n baie aansteeklike atmosfeer
wat werkspanning verlig vir almal. Doen dinge vir
iemand anders  sonder  om iets  terug  te  verwag,
soos om ‘n eensame sieke in die hospitaal of die
ouetehuis  te  besoek  en  sommer  net  te  gesels.
Gaan vertroos iemand wat droefheid beleef, al is
dit vir jouself ‘n bitter kruis. Wys vir iemand dat jy
waarlik omgee.

Om liefde prakties uit te leef, sal dalk ook van jou
vra om jouself te bekwaam om die evangelie met
iemand anders te kan deel. Deur ‘n ernstige studie
van  die  Woord  te  maak,  gee  dit  jou  nie  alleen
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kennis  om met  ander  daaroor  te  kan  praat  nie,
maar terselfdertyd bring dit jouself ook nader aan
God, en sodoende leef jy jou liefde teenoor Hom
uit.

Paulus wil dit vir ons op die hart druk dat die tyd
min geword het. As ons vandag na die tekens van
die  tye  kyk,  sien  ons  duidelik  hoedat  die  aarde
voortsnel  na  sy  einde,  teen  ‘n  verbysterende
spoed. Al die geweld, korrupsie en oorloë, al die
droogtes,  hongersnood,  aardbewings,
verwoestende vloede, aardverwarming en nou ook
Kovid 19 - alles dui daarop dat die einde naby is.
Nou  het  dit  tyd  geword  dat  ons  met  ‘n  nuwe
dringendheid hierdie  liefde  uitleef  op  alle  vlakke.
Dat ons die evangelie verkondig aan almal wat wil
luister, en selfs aan diegene wat nie wil luister nie.

Gebed:

Here, maak asseblief ‘n vuur in my wakker om U
wonderbare liefde brandend te leef.
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Aanvaar Mekaar in Liefde

Romeine 14:1-12

Video

Audio

Opgewonde stap  ek  die  oggend die  kerk  binne.
Die  moderne  gemeente  in  Welkom gaan  vir  die
eerste  keer  die  voorsang  by  die  erediens  met
kitaarbegeleiding doen. ‘n Tinteling vloei deur my
jong  are  wanneer  die  briljante  musikant  sy
verskyning maak. Met groot entoesiasme spoor hy
die gemeente aan tot lofprysing, en ek is seker die
engele in die hemel sing saam!

Maar alles is nie pluis in die paradys nie, die slang
is ook daar! In die ouderlingsbanke sit ‘n omie en
borrel en kook. Uiteindelik kan hy dit nie meer hou
nie, en hy spring op en storm die kerk luidrugtig uit
terwyl  hy hardop iets  mompel  van ‘n “sirkus”  en
“heiligskennis”.  Hy  is,  soos  ou  Genis  van
Koöperasiestories, diep, diep beswaard oor hierdie
nuwe onheilige instrument wat nou die heiligdom
van die kerk ingesmokkel word!
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My eerste reaksie was om die man net  daar en
dan te veroordeel. Hoe kan iemand so kleingeestig
wees? Wat  is  verkeerd  met  ‘n  kitaar?  Hy is  erg
verkramp, dis al! Dit het baie mooipraat en soebat
gekos om hierdie geskil in die kerk op te los, want
mense het kant gekies. Sommige was verheug oor
‘n vernuwing in die kerk,  maar ander het  gevoel
dat dit nou darem ‘n bietjie dik vir ‘n daalder is, en
skielik is die gemeente in twee kampe, en die arme
dominee moet vure doodslaan!

In  Rome was daar  ook verdeeldheid:  in  die een
hoek het  die  Joodse gelowiges gesit,  wat  vereis
het dat die Sabbat steeds onderhou moes word,
en dat varkvleis 'n euwel is. Hulle het ‘n swetterjoel
reëls  en  regulasies  vir  die  geloof  gehad.  In  die
ander hoek was die gelowiges uit die heidennasies
wat  bloot  die  vryspraak  van  Jesus  aanvaar  het
sonder enige voorbehoud. Vir húlle was al hierdie
Joodse  fieterjasies  pure  twak.  Die  Jode  wou
hierdie “losbandige” klomp probeer bekeer, en op
húlle beurt het hulle weer probeer om die Jode van
hulle  verkramptheid  te  verlos.  En  daar  raak  die
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hele klomp aan die stry, en die arme Paulus moet
vure doodslaan!

Vandag kom hierdie soort verskille nog stééds hard
en  duidelik  voor  in  die  kerk,  en  selfs  binne
gemeentes.  Ek  voel  dit  kort-kort  aan  my  eie
baadjie met die skryf van hierdie dagstukkies, want
as  ek  per  ongeluk  iets  skryf  wat  iemand  se
geloofsoortuiging  raak,  dan  word  ek  gelooi!  Ek
moet bitter versigtig wees wat ek sê, want ek skryf
vir  mense  wat  wyd-uiteenlopende
geloofsoortuigings het!

Selfs  binne  denominasies,  soos  byvoorbeeld  die
NG Kerk,  kom daar  dikwels  groot  verskille  voor
tussen verskillende gemeentes.  In  Ballito,  wat  ‘n
vakansiedorp is, is die kleredrag in die kerk redelik
informeel,  veral  met  vakansietye.  In  ander
gemeentes sal ek weer baie skeef aangekyk word
as ek die kerk instap en ek dra nie ‘n pak klere en
‘n das nie. In sommige gemeentes is die enigste
manier  van  begeleiding  wat  toegelaat  word  die
statige  ou  orrel,  terwyl  ander  weer  vrolik  en
opgeruimd  saam  met  ‘n  volledige  orkes  sing.
Sommige  gemeentes  word  deur  die  ander
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uitgekryt as “verkramp”, terwyl hulle weer op hulle
beurt die ander klomp beskuldig dat hulle “liberaal”
is. Wie is reg? Kies jy dalk ook kant? Maar Paulus
skreeu:  “Hokaai!  Stop  die  lôrrie!  Laat  los
daardie nuttelose gestry!”

Paulus pleit in vanoggend se Skrifgedeelte dat ons
mekaar in liefde moet aanvaar. Ons het by ‘n paar
geleenthede in Ballito interkerklike dienste gehou.
Vir my as stoere NG lidmaat was dit ongemaklik en
vreemd wanneer almal gelyktydig hardop begin bid
of wanneer mense in die kerk ronddans. Vir hulle
was  dit  weer  ewe  ongemaklik  wanneer  ons
stywenek klomp alles stil en stemmig probeer hou.
Maar  ons  gun  mekaar  hulle  verskillende
aanbiddingsmaniere. Ons moet probeer om op alle
terreine  ons  verpligtinge  as  gelowiges  teenoor
mekaar na te kom sonder om voorwaardes te stel
dat sekere “probleme” eers opgelos sal word. Daar
is  sekere kantlynsake waaroor ons as gelowiges
nooit sal saamstem nie.

Waarom moet ons mekaar aanvaar soos ons is? In
die eerste plek omdat God ons almal aangeneem
het  MET FOUTE EN AL! Dieselfde  genade wat
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aan my bewys is, is ook aan jou bewys, al verskil
ons. En niks kan ons van Jesus se liefde skei nie,
nie eers ons menings nie! Boonop glo ek met my
hele hart en siel en verstand dat die Heilige Gees
wat  binne-in  my  woon,  my  lei.  Lei  Hy  jóú  as
gelowige  nie  ook  nie?  Natúúrlik!  En  so  ook  die
ander gelowiges,  waarvan sommige radikaal  van
my verskil. Hoe durf ek dan sê dat hulle verkeerd
is!  Al  stem ons nie saam oor sekere standpunte
nie, het ons één gemeenskaplike doel, naamlik om
God  te  verheerlik.  Nog  meer:  Hy  verheerlik
Homself deur óns!

Alles  kom  eintlik  neer  op  een  enkele  woordjie:
LIEFDE!  As ons waarlik ons liefde wil uitleef, sal
ons mekaar ons verskille gun. Sodoende leef ons
liefde teenoor mekaar uit, maar leef ons ook liefde
teenoor  God  uit,  want  hierdeur  maak  ons  Sy
heilige Naam groot!

Gebed:

Here, hou asseblief my oog gevestig op U alleen,
sodat ek in liefde verby die verskille kan kyk en U
in my medegelowiges sal raaksien!
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Wees Sensitief

Romeine 14:13-23

Video

Audio

In  die vorige oordenking het  ons gesien dat  ons
mekaar moet ruimte gee in die geloof, aangesien
daar  tóg  verskille  gaan  wees,  en  ons  nooit  oor
sekere  kantlynsake  gaan  saamstem  nie.  Ek  kry
soms briewe van persone met ongemaklike vrae
waaroor gelowiges nie saamstem nie. Dikwels kom
so ’n vraag werklik uit die hart, en dan probeer ek
die persoon so goed moontlik antwoord, maar só
dikwels word ek uitgelok met sulke vrae, net om ‘n
argument te begin. Dit is ‘n gevaarlike praktyk om
mense so uit te lok met strikvrae, want sodoende
kan  jy  in  ‘n  swakker  persoon  twyfel  saai  met
onherstelbare gevolge.

En dit  is  juis  oor  hierdie  gevoellose optrede wat
Paulus  vanoggend  gesels.  Nie  alleen  moet  ons
mekaar  se  standpunte  respekteer  nie,  maar  ek
moet  ook  sélf  so  optree  dat  ek  nie  vir  ‘n  ander
persoon ‘n struikelblok sal wees nie, al beteken dit
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dan ook dat ek sélf iets daarvoor moet opoffer. Om
‘n  argument  oor  ‘n  geloofsaak  te  wen  met  slim
redenasies, laat my dalk goed voel, maar dit kan
beteken dat ek die ander persoon verloor het vir
verdere gesprek omdat  hy daardeur  verneder  is.
En dit is beslis liefdeloos!

Paulus noem die voorbeeld van kos wat vir sekere
gelowiges taboe is as gevolg van hulle geloof. Vir
die Joodse gelowiges was onrein vleis ‘n baie teer
sakie!  Varkvleis  by name, was iets wat hulle  nie
met ‘n tang aangeraak het nie. Paulus sê dat as jy
saam met so ‘n persoon eet as gasheer, dan sorg
jy maar liewer dat daar nie varkvleis op die tafel is
nie,  al  is  dit  ook hóé lekker,  want dit  is  vir  hom
aanstootlik,  en  net  miskien  kan  dit  ‘n  muur  bou
tussen hom en die evangelie.

Eintlik  gaan  die  hele  ding  daaroor  dat  kerklike
verdeeldheid ten alle koste vermy moet word, en
dat  ons verskille baie sensitief  sal  hanteer sodat
daar eerder opgebou as afgebreek sal word. Dit is
veral diegene wat sterker staan in die geloof wat
uit liefde die inisiatief sal neem en opofferings sal
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maak om diegene wat nog swak is te dra en te
versterk.

Die  riglyne  wat  Paulus  hiervoor  gee,  is  in  die
eerste plek om niks te doen wat jou medegelowige
kan laat val nie. Ek is byvoorbeeld baie lief vir my
glasie  rooiwyn,  maar  wanneer  ek  saam  met
iemand is wat 'n probleem met alkohol het, sal ek
my mond nie aan wyn sit nie, want dit mag dalk net
vir hom ‘n struikeling wees. Wees baie sensitief vir
ander se probleme!

Op ’n sendingstasie vra ek eenmaal ’n jong meisie
uit  oor  haar  kleredrag:  sy  loop  deur  die  veld,
geklee in ’n ongemaklike lang rok wat tot op haar
voete  hang.  “Dit  is  hoe  goeie  vrouens  hier
aantrek,” verduidelik sy, en al is dit vir haar bitter
ongemaklik en onprakties, wil sy eerder só aantrek
as om aanstoot te gee, want sodoende kan sy dalk
iemand bereik met die evangelie. Dit is hoe liefde
mos werk!

As  jou  kleredrag  dalk  kan  beteken  dat  iemand
anders  daardeur  kan struikel,  moet  jy  dit  eerder
verander,  al  het  jy  sélf  geen  probleem daarmee
nie.  Wees  met  ander  woorde  hipersensitief  vir
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medegelowiges  se  standpunte,  want  jy  kan  nie
bekostig dat enigeen vir wie Christus gesterf het,
struikel nie.

Dan moet jy natuurlik ook waak dat jy nie ‘n goeie
saak ‘n slegte naam gee nie. Jy moet altyd onthou
waaroor dit éintlik gaan, en nie in jou ywer vir ‘n
saak  vergeet  dat  alles  eintlik  rondom  die  Here
draai nie. Die klassieke voorbeeld is dat die stad
Konstantinopel  deur  heidene  ingeneem is  terwyl
die Christenleiers besig was met ‘n vurige debat
oor hoeveel duiwels daar op die Pous se hoed kan
dans. Kleredragkode in die kerk en presies waar
die ouderlinge moet sit, het soveel van die kerk se
tyd en aandag in beslag geneem dat die vrede en
vreugde  van  gelowiges  se  verlossing  totaal
vergete geraak het. Dan het liefde totaal in die slag
gebly!

Paulus pleit dat ons opbouend sal wees. Bly liewer
weg  van  die  dinge  wat  kan  afbreuk  doen  aan
iemand  anders  se  geloof.  Sodoende  bewys  jy
liefde aan jou mede-gelowige.  Maar terselfdertyd
moet jy ook nie bang wees om anders te dink as
iemand anders nie.  Ons mag maar in liefde van

126



mekaar  verskil!  En  ons  moet  júís  met  mekaar
kommunikeer en hieroor gesels! Ek durf egter nooit
my  standpunte  op  enigiemand  probeer  afdwing
nie. En as iemand my in ‘n hoek probeer druk, dan
moet  ek  probeer  om  op  ‘n  baie  sensitiewe  en
liefdevolle  manier  die  onderwerp  te  verander
eerder as om in ‘n argument betrokke te raak.

Die  groot  geheim  is  dat  daar  by  my  nie  die
geringste  twyfel  moet  wees  oor  my  eie
geloofsoortuigings  nie.  Terselfdertyd  moet  ek
biddend  alles  wat  ek  doen  op  só  ‘n  liefdevolle
manier doen dat ek my medegelowiges met wie ek
in aanraking kom nader aan God sal lei eerder as
om ‘n struikelblok te wees. Ek moet seker maak
dat ek te alle tye tot eer van God besig is om die
opofferende  liefde  van  Jesus  vir  my
medegelowiges sowel  as ongelowiges sigbaar te
maak, veral vir diegene wat swakker as ek is in die
geloof.

Gebed:

Here, maak my asseblief  baie sensitief  vir  ander
mense,  sodat  ek  vir  niemand  ‘n  struikelblok  sal
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wees nie, maar U wonderlike Naam in al my doen
en late sal verheerlik.
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Deernis

Romeine 15:1-13

Video

Audio

Dis  Sondagoggend,  en  dinge  het  vir  my  nie  so
goed begin voor kerk nie. Net so effens verslaap
en nou is ek laat. Ek is half ongeduldig as ek by
die kerk aankom want daar is nog ‘n duisend en
een dinge om te doen voordat die erediens begin.
Vir  diegene  wat  nie  die  diens  kan  bywoon  nie,
omdat  Kovid-19  mense  steeds  versigtig  maak,
beteken dit  dat ek die video kamera moet opstel
om  die  diens  uit  te  saai.  Die  dominee  moet  sy
mikrofoon kry en alles moet eers behoorlik getoets
word.

Haastig storm ek die kerk binne. En dan sak my
hart  in  my  skoene:  As  ek  haar  sien,  weet  ek
sommer  dat  hier  vanoggend  vir  my  groot
swarigheid voorlê. Sy wag my in en val  sommer
met  die  deur  in  die  huis:  “Louis,  ek  het  ‘n
probleem.....” Ek prewel ‘n oorhaastige skietgebed:
“Asseblieftog net nie nóú nie!” My desperate gebed
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word egter nie verhoor nie, en terwyl ek met my
hande  vol  kamera's  en  driepote  staan,  stort  sy
haar hart  uit.  Sannie het ‘n baie kwetsende ding
teenoor haar gesê, en sy weet nie hoe om dit te
verwerk nie. Wat moet sy doen? Sal ek nie maar
asseblief met Sannie gaan praat nie? Sy voel nou
vreeslik depressief, en het ek nie dalk raad nie?

Ek staan en rondtrippel van ongeduld want sy gee
my nie eers kans vir ‘n dwars woordjie nie. “En dan
is daar die ding wat die dominee laas Sondag gesê
het - ek verstaan dit gladnie”, teem sy voort, “Kan
jy asseblief verduidelik......”

Ek wil skree: “STOP DIE BUS!!!!!”

Ken  jy  daardie  gevoel?  As  gevestigde  gelowige
wat al deur die meul gegaan het, sien baie jong of
swak gelowiges dikwels na jou op, want jy is mos
‘n “steunpilaar” in die geloof. En so dikwels gebeur
dit dat mense jou grensloos irriteer júís om daardie
rede.  Dit  is  veral  die  arme predikante  wat  moet
deurloop,  en  dikwels  vure  moet  doodslaan
wanneer iemand seergemaak voel oor ‘n ander se
handeling.  Of  hy  moet  skielik  Skrifgedeeltes
opdiep oor die een of ander kwelling wat iemand
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het  wat  hom  slapelose  nagte  gee.  En  dit  moet
sommer dádelik geskied! Die ergste is as dit pas
voor  die  erediens  gebeur,  en  die  arme dominee
moet dan nog op sy preek konsentreer ook! Mense
kan  soms baie  onsensitief  wees.  Dan betrap  ek
myself nog dat ek presies dieselfde dinge doen!

Paulus wil  vanoggend in groot  liefde gesels  met
ons as  “ou”  gelowiges  wanneer  hy  sê  dat  as  jy
sterk staan in die geloof, moet jy bereid wees om
diegene wat swakker is se swakhede te verdra. Dit
is beslis nie maklik nie, want dikwels sien ons die
dinge  waaroor  hulle  kerm  as  totaal  onbenullig.
Maar  vir  hulle  is  dit  uiters  belangrik!  As  jy
terugdink, sal jy dalk vir jouself lag, want miskien
het  jy  met  dieselfde  soort  kwelvraag  rondgeloop
jare gelede. En dan is dit ook nét so belangrik om
deeglik te besef, dat al staan jy sterk in die geloof,
dan is daar nog steeds swakhede in jou eie lewe
en geloof.

Wanneer  die  Bybel  ons  hier  leer  dat  ons  die
swakkeres moet verdra, beteken dit nie dat ons op
die tande moet kners, diep en swaar sug en dan
anderpad  kyk  nie.  Nee,  dit  vra  van  ons  uiterste
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deernis en liefde! Dit vra van my om totaal weg te
kyk van my eie probleme of voorkeure en in liefde,
geduld en groot deernis na my medegelowige se
probleem te kyk. Wat ek as’t ware moet doen, is
om  my  medegelowige  se  gedagtes  en
omstandighede  as  my  eie  aan  te  neem,  en  te
probeer  dink  soos  wat  hy  sou  dink.  Uit  my  eie
jarelange geloofsondervinding kan ek dan put wat
goed  en  opbouend  is,  en  hom  die  nodige
motivering gee wat hom sal opbou. Neem Jesus as
jou eie motivering en voorbeeld, en tree op teenoor
jou medegelowige soos wat Jesus teenoor jou sou
optree.  Dink  maar  net  met  hoeveel  liefde  en
geduld Jesus teenoor jóú opgetree het!

Nou lyk dit dalk vir jou asof gelowiges uitgelewer is
aan  mekaar  se  nukke  en  grille.  As  Sannie  sê:
“Kwê!”  dan moet  ek spring!  Waar is  die kerk  se
standvastigheid  dan?  Natuurlik  is  daar
standvastigheid in die kerk, maar die bron daarvan
is nie mense nie, maar God self. Hy het Sy wil vir
ons  in  die  Bybel  laat  opteken  sodat  gelowiges
daardeur  bemoedig  kan  word,  hoop  kan  kry  en
daardeur gerig kan word.
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Oor  alle  sake  wat  werklik  vir  ‘n  gelowige  van
belang is om ‘n ware verhouding met God te kan
hê, is daar duidelikheid in die Skrif. Nie alleen wil
God hê dat ons daarvolgens moet lewe nie, maar
Hy wil  ook hê dat ons baie sensitief en liefdevol
moet wees teenoor medegelowiges, en veral  die
swakkeres in die geloof, en dat ons met hulle sal
deel  in  die  dinge  wat  werklik  belangrik  is.  Op
hierdie manier dra ons by tot die eensgesindheid
en liefde in die kerk,  en verheerlik ons God ook
daarin.

Dan sal  ons dalk saam met  Paulus die  pragtige
loflied kan sing wat hy opgeteken het in vers 9 tot
12: "Daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot
eer van U Naam sal ek 'n lofpsalm sing....... Prys
die Here, alle nasies! Loof Hom, alle volke!" Ons
gelowiges  behoort  meer  aandag te  gee  aan  die
gesamentlike verheerliking van God, en baie meer
energie en liefde daarin te sit.

Gebed:

Here, maak my asseblief baie sensitief vir mede-
gelowiges, en gee my hope geduld!
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Liefde in Praktyk

Galasiërs 5:13-15

Video

Audio

Die  berigte  was  in  die  koerante:  Dominee  en
Ouderling raak slaags! In detail is daar beskryf hoe
die twee mekaar getakel en geslaan het, want die
een sou kwansuis  by die  ander  se vrou gekuier
het.  Die vuil  wasgoed is gewas en opgehang vir
die hele wêreld om te sien, en toe maak die hele
onaangename storie nog ‘n draai in die kerkraad,
die ring én die hof! Hierdie spektakel het wérklik 'n
paar jaar gelede afgespeel.

Ek werk eenmaal saam met ‘n kêrel wat neus-in-
die-lug  homself  hoogheilig  hou,  'n  priester  in  sy
gemeente, en hoog aangeskrewe in sy kerk. Preek
heeldag lank vir my oor dít en dát, en alles wat ek
doen. Toe, op ‘n mooi dag los hy sy vrou sommer
net só en trek by ‘n ander jong dingetjie in, openlik
en skaamteloos.  Toe ek hom daaroor  uitvra,  toe
trek hy net sy skouers op. “Sonde is in die vlees”,
verduidelik hy, “maar ek leef in die Gees, en dáár
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is nie sonde nie!” En toe wonder ek, want ek kon
dit gladnie verstaan nie!

Paulus skryf in Galasiërs baie oor vryheid - vryheid
van die wet, vryheid van al die fieterjasies van die
kerk en vryspraak van die sonde. Omdat jy vry is
van die wet, hoef jy nie naarstigtelik die wet na te
kom in die hoop dat God jou gaan vryspreek nie.

Paulus  het  egter  baie  goed  besef  dat  mense
hierdie gedagte totaal verkeerd gaan verstaan nes
daardie priester wat so vieslik met sy vrou gemors
het.  As  jy  vry  is  van  die  wet,  soos  Paulus  so
herhaaldelik gesê het, dan kan jy mos maar leef
nes jy wil, solank jy maar net in Jesus glo! “Moenie
julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te
doen nie!” waarsku Paulus egter baie ernstig.

Alle  mense  is  onderworpe  aan  hulle  sondige
natuur,  en  dit  sluit  jou  en  my  ook  in!  Die  groot
gevaar is dat jy kan toelaat dat jou sondige natuur
met jou op loop gaan met die Christelike vryheid
wat jy in Jesus gekry het. Dit is van uiterste belang
om te  weet  dat  vryheid  twee  dinge  beteken:  dit
beteken in die eerste plek dat ek vry is sodat ek
sekere slaafse dinge nie hoef te doen nie. Maar in
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die tweede plek is ek óók vry om ander dinge wel
te dóén. “Maar dien mekaar in liefde”, sê Paulus so
aangrypend in vers 5. Christelike vryheid beteken
júís  dat  my  medemens  vir  my  belangrik  word.
Sulke vryheid word gevoed deur liefde! Nog meer:
liefde  word  my “baas,”  en  ek  word  as’t  ware  ‘n
“slaaf” van die liefde deur my vryheid, hoe absurd
dit ookal mag klink! Eers wanneer ek hierdie begrip
reg verstaan, sal ek ophou om te sê: “Ek doen wat
ék wil!” Dan sal ek eerder my Christelike vryheid
op ‘n verantwoordelike manier gebruik deur te sê:
“Ek doen wat God wil.”

Liefde  is  nie  altyd  maklik  nie,  veral  as  mede-
gelowiges  soms  onredelik  optree  en  jou  dalk
woedend maak. Paulus skryf in vers 15: “Julle byt
en verskeur  mekaar;  pasop dat  julle  mekaar  nie
later  heeltemal  verslind  nie!”  Ek  was  eenmaal
getuie toe ‘n ouderling en ‘n jeugwerker mekaar te
lyf wou gaan. Die ouderling het die jongmense se
fasiliteite uitverhuur sonder dat hulle ‘n sê daarin
gehad het,  en die vonke het  gespat.  Ons het  ‘n
vergadering gehou om die situasie te ontlont, maar
dit het net vet op hulle vuur gegooi. En toe vat die
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twee  manne  mekaar!  Het  ons  nie  daardie  aand
tussenbeide getree nie, dan was daar lelike dinge!
Die hartseer is dat albei die manne diep gelowiges
was en waarlik erns gemaak het met hulle geloof.
Elkeen was vas oortuig dat hy die regte ding doen,
maar daar was ‘n botsing van belange. Die een het
die finansies as prioriteit  gesien terwyl die ander
die jongmense se belange op die hart wou dra. En
daar was nie kommunikasie nie!

Paulus haal ‘n gedeelte aan uit die Wet in Levitikus
19:18 om die beginsel  van liefde te beklemtoon.
Daar staan:  “Jy mag nie wraak neem of  ‘n  grief
koester  teenoor jou volksgenoot nie,  jy  moet  jou
naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.” Jesus
het  dieselfde  gedeelte  aangehaal  toe  die
Skrifgeleerdes Hom oor die Wet probeer vastrek
het. Liefde is die spil waarom alles draai. Alhoewel
hierdie aanhaling uit die Wet kom, moet jy in jou
Christelike  vryheid  dit  nie  sien  as  ‘n  wet  wat  jy
naarstigtelik moet nakom nie, maar dit eerder sien
as ‘n lewenswyse, ‘n riglyn om volgens God se wil
te leef. In die eerste plek is dit God se groot liefde
wat vir ons die vryheid gegee het, en juis daarom
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moet liefde jou lewe oorheers. Dit is in die eerste
plek  liefde  vir  God,  en  dit  is  nie  ‘n  gedwonge,
vreesgevulde liefde vir Hom nie, maar ‘n vrye uit-
die-hart  liefde.  En  in  die  tweede  plek  is  dit
terselfdertyd  liefde  vir  jou  medemens.  Vir  jou
mede-gelowiges  moet  daar  veral  ’n  besonderse,
intense  broederlike  liefde  wees.  Liefde  vir  jou
medemens gaan egter veel verder, dit beteken ook
liefde  teenoor  nie-gelowiges  en  selfs  vir  jou
vyande! Daar moet ‘n passie wees wat jou dring
om in liefde eerder goed as sleg teenoor hulle te
doen.

Om sulke liefde uit te leef, is dikwels maar uiters
moeilik, veral as jy dit in jou eie krag probeer doen.
Maar daarvoor gee die Heilige Gees ons die krag
wanneer ons dit die nodigste het. Laat Hom toe om
dit te doen!

Gebed:

Here, vul my asseblief met U liefde, en neem die
haat en wraak uit my hart uit.
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Jannie se Plaatkoekies

Efesiërs 1:3-5

Video

Audio

Hou mense van jou? Wel, ek dink baie mense hou
nogal van my! Party het my selfs lief! So sal ek ten
minste graag wil glo! Waarom sou mense van my
hou?  Aag,  ek  is  vriendelik  en  ek  het  ‘n  mooi
glimlag.  En ek skryf  dagstukkies.  Dalk  hou hulle
van my omdat ek hard werk. Ek wil graag glo dat
ek baie vir ander mense beteken. Elkeen van ons
wil graag hê dat mense van ons hou, en veral dat
hulle vir ons lief is.

Die probleem is, dat ons so maklik ook wil dink dat
God vir ons lief is oor ons mooi eienskappe. Hy is
lief vir my omdat ek hard werk in Sy koninkryk of
omdat ek so baie goed doen vir ander mense. Hy
is lief vir my omdat ek elke Sondag kerk toe gaan,
gereeld my Bybel lees en bid. Of omdat ek Hom
gereeld loof en prys en lofliedere vir Hom sing.

140

https://mega.nz/file/XdQgTRrZ#b8E63UyotjqVJ3cFs9vt8s-cFLjLL478lvRWOMOxieI
https://youtu.be/hLDTsoHlRe0


Die feit is egter dat God se liefde vir my absoluut
niks te doen het met wat ek alles vir Hom doen, of
hoe lief ek vir Hom is nie. Inderdaad is daar wél ‘n
“omdat”, maar hierdie “omdat” lê by God. Hy het
my lief omdat Hy my lief wíl hê. Hy het my lief ten
spyte van al my gebrekkige pogings om vir Hom
lief te probeer wees en dinge vir Hom te probeer
doen.

Vergewe my as ek jou hierdie storie al  ‘n dosyn
keer vertel het! Maar lees hom gerus maar weer ‘n
slag.

Klein Jannie besluit  om vir Mamma en Pappa te
verras deur die Saterdagoggend vir hulle ontbyt te
maak. Hy spring uit die bed, en op pad kombuis
toe besluit hy dat plaatkoekies nét die regte ding
is. Hy haal vier eiers uit die yskas, maar sommer
met  die  intrapslag  gebeur  die  eerste  oepsie
alreeds,  want  vier  eiers  is  te  veel  vir  sy  klein
handjies,  en  twee  van  hulle  val  flenters  op  die
vloer. Eerste groot gemors!

Jannie laat nie toe dat die taai gemors hom afsit
nie. Hy haal ‘n bak uit die kas uit en gooi ‘n paar
koppies  meelblom  in.  Ongelukkig  mors  van  die
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meel  op  die  vloer,  nogal  rég  op  die  stukkende
eiers, en nou is dit éérs ‘n gemors. Gelukkig sien
hy  dit  nie  raak  nie,  want  hy  staan  hoog  bo  die
aarde op ‘n stoel en werk.

Stap een is om die eiers in die meel te kry. Hy kap
‘n eier teen die rand van die bak, soos hy Mamma
sien doen het. Dit wil egter nie so lekker werk nie,
net helfte van die eier beland in die bak, dop en al.
Die  ander  helfte  spat  oor  die  toonbank.  Maar
Jannie is min gepla!

Nou  trek  hy  die  suikerpotjie  nader  en  meet
noukeurig ‘n paar handjiesvol suiker af. Nou is sy
handjies  een  taai  gemors  en  sy  vingers  klou
aanmekaar vas. Hy klouter van die stoel af om die
melk uit die yskas te kry, maar in die proses stamp
hy die suikerpot van die toonbank af sodat dit aan
skerwe  spat  op  die  vloer.  En  suiker  lê  die  hele
kombuisvloer vol. Jannie het egter nie nou tyd om
daaroor  te  bekommer nie,  die plaatkoekies moet
klaar kom! Hy klouter  weer op die stoel  en gooi
melk by die meel en begin heftig roer.

Op  daardie  oomblik  kom  Kat  die  kombuis
ingemarsjeer. Hy spring op die toonbank en kom
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ruik aan die taai gemors in die bak. Jannie vererg
hom vir Kat en hy swaai ‘n wilde hou na hom met
die houtlepel. In die proses stamp hy die bak per
ongeluk raak. Dit kantel. Jannie gryp tevergeefs na
die bak, maar dit tol buite sy bereik en val met ‘n
harde slag van die toonbank af  en maak nóg ‘n
groter gemors van die reuse gemors op die vloer!

Vir Jannie is dit die laaste strooi.  Sy lippie begin
onbedaarlik  te  bewe.  As  hy  omkyk,  sien  hy  vir
Pappa in die deur staan. Jannie bars in trane uit. Al
sy beste pogings het net  mooi  op niks uitgeloop
nie!  Sy liggaampie ruk soos die rou snikke deur
hom  skeur.  Pappa  moet  baie  mooi  in  die  taai
gemors trap om nie nog op ‘n glasstuk óók te trap
nie. Hy tel vir Jannie van die stoel af en druk hom
styf teen sy bors vas. “Pappa is baie lief vir jou!”
troos hy.

Hoe lief het die Here jou?

Hy het my en jou uitgekies om Sy kinders te wees,
ten spyte van die feit  dat  ons in vyandskap met
Hom geleef het. Hy het ons ryklik geseën met al
die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is
(vers 3). Ons sal nooit werklik ons verlossing kan
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verstaan nie, want dit is só onbegryplik. Hy het Sy
besluit  oor ons alreeds geneem nog voordat ons
gebore is. As dit van ons goeie hoedanighede of
mooi  werke moes afhang, sou ons nóóit  kinders
van God kon word  nie.  Dit  was alleen Sy groot
liefde en genade vir sondaars soos ek en jy wat
van ons Sy kinders gemaak het.

Wat moet my reaksie hierop wees? Liefde! Liefde
vir my medemens, maar veral liefde vir God deur
Hom dankbaar te loof en prys en Hom te dien met
alles in my! Hy het immers juis vir óns uitverkies,
ten spyte van al  die gemors wat ons aangevang
het.  Ons  moet  soos  Paulus  dit  uitjubel  in  ‘n
lofprysing oor hoe groot en goed die Here werklik
is. Sy genade oor my is asemrowend groot. Ek kan
Hom nooit genoeg dankie sê daarvoor nie.

Gebed:

Here, al my lof en dank en aanbidding gaan aan U,
want  U is  groot  en aan U genade is  daar  geen
einde nie. Dankie vir die onbeperkte liefde wat U
elke dag oor my uitstort!
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Liefde Beteken Opoffering

Filippense 2:19-30

Video

Audio

Paulus skryf die mooiste getuigskrif oor Timoteus.
Hierdie jong man was maar altyd daar vir Paulus,
en  hy  het  hom  deur  dik  en  dun  bygestaan.  Hy
moes dikwels Paulus se voete, oë en ore wees,
veral  deur  die  jare  wat  Paulus  ‘n  gevangene  in
Rome was, toe hy nie by gemeentes kon uitkom
nie.  Timoteus  moes  namens  Paulus  gaan
probleme oplos in gemeentes of hulle bloot gaan
besoek om by Paulus verslag te kom doen oor hoe
dit  in  gemeentes  gaan.  Dit  was groot  opoffering
wat gespruit het uit ‘n baie besonderse liefde.

Maar Timoteus was nie die enigste wat vir Paulus
gehelp het nie. Ons lees van verskeie mense wat
hulle gereeld met hom bemoei het en versterk het,
Lukas  was  so  ‘n  persoon,  en  ons  weet  dat  hy
dikwels  die  briewe  wat  Paulus  gedikteer  het  vir
hom geskryf het. Paulus se oë was baie swak, en
hy het gesukkel om te lees of skryf.
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En dan was daar Epafroditos. Dit gebeur soms dat
iemand oor  jou  lewe gestuur  word  wat  absoluut
alles sal opoffer om jou by te staan, net wanneer jy
dink  dat  alles  vir  jou  verlore  is.  Dit  is  slegs  die
grootste liefde vir die Here, en saam daarmee ‘n
alles-opofferende  liefde  vir  daardie  persoon,  wat
kan maak dat jy iemand so getrou bystaan in uiters
moeilike omstandighede.

Dit  sou  net  menslik  wees  as  Paulus  uiters
gefrustreerd  sou  wees  in  sy  omstandighede.  Hy
het  ‘n  baie  aktiewe  lewe  gelei  en  hy  kon  net
eenvoudig nie stilsit nie. Selfs voor sy bekering al
het hy die wêreld vol gereis om Christene te gaan
uitsnuffel sodat hulle vervolg kon word. Toe gebeur
Damaskus,  en  vir  die  eerste  keer  word  hy  deur
God tot  stilstand geruk,  nie  alleen omdat  hy nie
kon sien nie, maar die opgestane Jesus het hom
diep  aangeraak  en  hom  gevul  met  liefde.  Eers
moes  hy  alleen  daardie  ontmoeting  met  Jesus
verwerk. Daarna word iemand oor sy pad gestuur
om  dit  vir  hom  te  verduidelik.  Lees  gerus  die
verhaal in Handelinge 9.
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‘n Paar jaar later word Paulus deur Barnabas na
die gemeente in Antiogië gebring om hom daar te
help.  Daar  kry  hy  uiteindelik  die  roeping  om
sendingwerk  te  gaan doen saam met  Barnabas.
Vir  Paulus  was  dit  ‘n  dag  van  groot
opgewondenheid. Hy het hierdie roeping met baie
groot entoesiasme aangegryp, en onmiddellik het
hy ‘n groot  liefde vir  sendingwerk ontwikkel.  Van
dorp na dorp en land na land het hy gereis, en in
die  proses  baie  duisende  kilometers  afgelê,
meestal  te  voet.  Hy  het  selde  lank  in  een  plek
gebly.  Wanneer  hy  tevrede  was  dat  die
evangelieboodskap  inslag  gevind  het,  het  hy
vertrek  na  die  volgende  bestemming.  Dikwels  is
die  proses  aangehelp  deur  ongelukkige
teenstanders  wat  hom  hardhandig  die  dorp
uitgesmyt het. Maar dan het hy bloot die stof van
sy klere afgeskud en jubelend voortgegaan!

Paulus  het  ook  by  etlike  geleenthede  die
gemeente in Jerusalem gaan besoek. Dit was juis
tydens  een  so  ‘n  besoek  waar  hy  in  die  tronk
beland het.
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En nou sit  hy  met  hande afgekap omdat  hy nie
eers sy voet by die vertrek durf uitsit nie. Jaar in,
jaar  uit  in  dieselfde  kamertjie!  Later  sou  dit  nog
erger word as sy huisarres vervang word met ‘n
pikdonker,  vuil,  stinkende  tronksel  en  kettings.
Maar  selfs  in  hierdie  omstandighede  straal  die
liefde uit Paulus. Die Here stuur dan mense oor sy
lewe,  mense  wat  omgee  en  hulle  liefde  op  ‘n
besonderse manier uitleef, soos die wegloper-slaaf
Onesimus wat daar in die gevangenis by Paulus
tot bekering gekom het. Na sy bekering was hy vir
Paulus goud werd (Filemon 8-10).

Dikwels het gemeentes ook in liefde uitgereik na
Paulus.  So  het  die  gemeente  in  Filippi  vir
Epafroditos gestuur om Paulus in die tronk te gaan
bystaan, en saam met hom ook geld om hom te
versorg.  Vir  hierdie  man  moes  dit  ‘n  baie  groot
opoffering gewees het,  want hy moes vir  ‘n lang
tyd  ver  van  sy  huis,  familie  en  vriende  in  ‘n
vreemde, goddelose land deurbring. Maar dit doen
hy met liefde, blydskap en toewyding. Selfs toe hy
siek word, so siek dat hy by die dood omdraai, bly
hy steeds getrou op sy pos. Hy laat weet nie eers
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sy mense van sy siekte nie, uit vrees dat hulle hom
dalk  sou  laat  haal  en  terugneem  na  Filippi.  Vir
Paulus was dit ‘n riem onder die hart dat hierdie
man se liefde so groot was dat hy álles sou opoffer
om hom by te staan.

Dit  sou  selfsugtig  wees  van  Paulus  as  hy  vir
Epafroditos langer daar sou hou, maar selfsug is ‘n
eienskap  wat  jy  nie  by  Paulus  sou  kry  nie.  En
daarom stuur hy vir Epafroditos terug na sy mense.
Saam met hom stuur hy die Filippense-brief met ‘n
pragtige  getuigskrif  van  Epafroditos  wat  sy  lewe
gewaag het om Paulus by te staan.

Hierdie verhaal is nie opgeteken vir ons om Paulus
en Epafroditos te bewonder nie, maar om iets te
leer  uit  hulle  voorbeeld.  Paulus  se  onselfsugtige
optrede  en  sy  allesoorheersende  liefde  vir  die
evangelie moet vir ons ‘n norm in ons lewe wees.
Selfs  wanneer  dit  swaar  gaan,  moet  ons  steeds
eerder  aan  ander  dink.  Oor  Epafroditos  se
opoffering  moet  ek  myself  die  vraag afvra  of  ek
bereid sou wees om alles op te offer vir  iemand
wat in die nood is of vir die Evangelie? Dit is hoe
ware liefde  prakties  uitgeleef  word.  En dan mag
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ons natuurlik nooit vergeet dat God dikwels sulke
mense oor ons lewenspad stuur, of dalk andersom,
dat God óns oor iemand anders se pad stuur. Dan
mag ons nie weier nie!

Gebed:

Here,  maak  my  asseblief  gewillig  om  te  gaan
wanneer  U  my  stuur.  Dankie  ook  vir  wonderlike
mense wat U oor my lewenspad stuur.
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Shay se Bofbalwedstryd

Kolossense 3:5-17

Video

Audio

Ons kan liefde op baie verskillende maniere uitleef.
Ek wil dit verduidelik met ‘n storie, die ware verhaal
van Shay se bofbalwedstryd.

Vanoggend  se  storietjie  het  ek  ook  al  voorheen
vertel, maar weereens is dit ‘n verhaal wat jy maar
oor en oor kan hoor. Dit is geskryf deur E J Nolan
en gaan oor ‘n pa wat by ‘n skool vir verstandelik
gestremde kinders vir ‘n groep ouers van sy seun
Shay vertel het.

Terwyl jy die stilte met ‘n mes kan sny, vertel die
pa: “Ek glo dat wanneer ‘n kind soos Shay - fisies
en verstandelik gestremd - in die wêreld kom, dan
is daar geleentheid vir mense om  ware deernis te
wys - dan sien jy wat werklik in die binneste van
mense aangaan.”

En toe vertel hy van ‘n insident met sy seun.
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Hy en Shay het eendag verby ‘n park gestap waar
‘n klompie seuns besig was om bofbal  te  speel.
Shay vra toe ‘n baie seer vraag: “Dink Pappa hulle
sal  my  laat  saamspeel?”  Die  pa  se  hart  het
inmekaar  gekrimp,  want  hy  ken  kinders,  en  hy
weet  hoe wreed hulle  kan wees.  In  hierdie  spel
gaan  dit  om  wen,  en  watter  kind  sal  dan  nou
iemand soos Shay in sy span wil hê, as hy voor sy
siel  weet  dat  dit  kan  maak  dat  hulle  span  die
wedstryd sal verloor. Terselfdertyd weet hy ook wat
dit vir Shay sou beteken as hy toegelaat word om
saam te speel. Dit sou hom daardie broodnodige
gevoel gee van dat hy êrens behoort,  en dat hy
aanvaar word ten spyte van sy gestremdheid.

Met angs in sy hart gaan vra hy vir een van die
seuns op die veld of daar nie dalk ‘n kans is dat
Shay  kan  saamspeel  nie.  Die  seun  kyk  eers
vraend om na sy maats vir hulp, en toe draai hy
om: “Ons is agter met ses lopies. Ons speel nou in
die  agste  beurt,  ek  dink  ons  kan  hom  in  die
negende beurt inpas.”

Sukkel-sukkel loop Shay na die spanbank toe. As
sy ore nie in die pad was nie, was die glimlag reg
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rondom. Hy word uitgereik met ‘n spantrui, en sy
pa moet sukkel om die trane weg te sluk, maar die
gloed  in  sy  hart  straal  uit  op  sy  gesig.  Shay  is
aanvaar nét soos hy is!

Teen die einde van die agste beurt  het Shay se
span wél ‘n paar lopies aangeteken, maar hulle is
steeds  agter  met  drie  lopies.  Toe  die  negende
beurt aanbreek kry Shay ‘n handskoen, en hy draf
op die veld. Hy is in ekstase! Die span teken nog
lopies aan, ten spyte van (of dalk as gevolg van)
die  feit  dat  daar  nooit  ’n  bal  in  Shay se  rigting
gekom het nie.  Die einde van die wedstryd is in
sig.  As  hulle  nog  een  lopie  aanteken,  dan  wen
Shay se span. Daar sak ‘n ongemaklikheid oor die
veld  toe,  want  dit  is  Shay  se  beurt  om  te  kolf.
Sonder aarseling gee die kaptein vir Shay die kolf.
Hy het nog nooit in sy lewe eers ‘n kolf vasgehou
nie!

Shay gaan staan onbeholpe op die bof. Die ander
span  se  balgooier  sien  dadelik  dat  hy  hierdie
situasie baie mooi sal moet hanteer. Shay se span
het  hulle  oorwinning  prysgegee  vir  Shay  se
oomblik van glorie. Hy loop ‘n paar treë nader, en
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rol die bal versigtig in Shay se rigting. Shay slaan
woes  na  die  bal,  maar  dis  totaal  mis.  Met  die
tweede bal kom hy nog ‘n bietjie nader. Dié slag
slaan Shay die bal wonder-bo-wonder raak, maar
dit rol terug reg in die balgooier se hande in. Die
einde van die spel! Die balgooier mik om die bal vir
die outjie by die bof te gooi en dan die wedstryd te
wen, maar toe doen hy ‘n snaakse ding: hy gooi
die bal  hoog oor  die seun se kop,  sodat  hy ver
moet hardloop om die bal te kry. “Hardloop, Shay!
Eerste bof! Hardloop!” Shay is verwilderd, hy het
nog nooit in sy lewe so ver gehardloop nie, maar
hy maak dit uitasem tot by die eerste bof. “Tweede
bof,  Shay,  tweede bof!”  skree die  hele  veld  nou
saam,  as  Shay  lomp  aanstrompel.  Intussen  kry
een van die outjies die bal in die hande, en hy mik
om Shay uit  te gooi  en die held van sy span te
word, maar toe besef hy wat aan die gang is, en hy
gooi  ‘n  wilde  gooi  bo-oor  die  volgende  seun  se
kop, sodat dié weereens ver moet hardloop vir die
bal. Shay waggel uitasem voort na die derde bof:
“Shay,  Shay,  Shay!”,  weergalm  dit  oor  die  veld,
“Shay, al  die pad Shay!”  Iemand moet hom help
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om die  regte  draaie  te  maak  sodat  Shay  onder
groot gejuig die wedstryd vir sy span wen.

“Daardie dag”, sê die pa saggies, terwyl trane oor
sy  wange  stroom,  “het  die  kinders  van  albei
spanne gewys wat ware liefde is!” Daardie selfde
jaar nog is Shay dood, maar tot sy dood toe het
daardie oorwinning wat kinders hom met empatie
gegun het, ‘n trotse gloed op sy wange gesit.

Wat  daardie dag gebeur het  is  presies die soort
liefde  waarvan  Paulus  in  Kolossense  3:14  skryf
wanneer  hy  sê:  “Bo  dit  alles  moet  julle  mekaar
liefhê.  Dit  is  die  band  wat  julle  tot  volmaakte
eenheid saambind.”

Gebed:

Here, as ek hierdie verhaaltjie hoor, dan moet ek
my kop in skaamte laat sak, want ek skiet so bitter
ver  tekort  in  my  liefde  teenoor  my  medemens.
Vergewe my asseblief, en gee vir my ‘n gloed van
liefde in my hart.
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Ware Vriendskap

1 Tessalonisense 1:1

Video

Audio

Ware vriendskap is  iets  wat  baie  skaars  geword
het.  Om  waarlik  ‘n  vriend  vir  iemand  te  wees,
beteken  ‘n  baie  besonderse  alles-opofferende
liefde vir die persoon.

Dit was vroeg in die somer van die jaar 50nC. toe
Paulus  en  Silas,  vergesel  van  die  jong  kêrel,
Timoteus  in  die  stad  Tessalonika  aankom.  Hulle
doel  was  baie  eenvoudig  dat  soveel  moontlik
mense  in  die  stad  die  verlossingsboodskap  van
Jesus moes hoor en aanneem. Paulus se strategie
was om eers die Jode in ‘n stad te bearbei, omdat
hulle  alreeds  van  God  geweet  het.  Hy  was
natuurlik  ‘n  gerespekteerde  Fariseër  en
leermeester,  dus  kon  hulle  toegang  kry  tot  die
plaaslike sinagoge. Hulle prediking in Tessalonika
gaan goed en ‘n paar Jode kom selfs tot bekering.
Maar  dit  was  die  Grieke,  en  veral  ‘n  klomp
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vooraanstaande Griekse vrouens wat aan hierdie
sendelinge se lippe gehang het.

Toe die Jode die Grieke se reaksie sien, raak hulle
afgunstig,  en  beraam  ‘n  slinkse  plan  om  van
Paulus  ontslae  te  raak.  Hulle  koop  ‘n  paar
leeglêers  om  om  ‘n  opstand  te  bewerkstellig.
Skaars drie weke na hulle aankoms moes Paulus
en sy geselskap vlug vir hulle lewens!

Timoteus en Silas  bly  in  die  omgewing agter  by
Berea,  terwyl  Paulus  verder  gaan  na  die  stad
Atene.  Maar  die  bloedjong  gemeentetjie  van
Tessalonika bly deurentyd in Paulus se gedagtes.
Sou hulle dit ooit oorleef? Sou hulle geloof staande
kon  bly?  Skaars  het  hy  in  Atene  aangeland,  of
Paulus skryf ‘n brief aan die bloedjong gemeente
in  Tessalonika,  sodat  hulle  nie  sou  vergeet  wat
hulle geleer was nie. Timoteus moes die brief daar
gaan aflewer.

Liewe  Timoteus,  half  Jood,  half  Griek,  maar  ‘n
wonderlike  toegewyde  gelowige  en  vriend.
Natuurlik  sou  Timoteus  nie  skroom  om terug  te
gaan nie, al was die stad hulle so vyandig gesind.
Daardie jongman sou dit nog baie ver bring in die
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lewe! Inderdaad was Timoteus se lewe nie sonder
sy probleme nie. Omdat sy pa ‘n Griek was, was
hy  natuurlik  nooit  besny  soos  die  ander  klein
Joodjies nie. Paulus het moeilikheid sien kom, as
hy vir Timoteus in ‘n sinagoge sou invat sonder dat
hy besny is. Die arme Timoteus moes toe mooitjies
maar  op  sy  tande  byt  terwyl  Paulus  die  pynlike
operasietjie uitvoer. Wat jy nie alles moet opoffer
vir vriendskap en die Evangelie nie! Maar later sou
dit  beteken  dat  Paulus  met  vrymoedigheid  vir
Timoteus na die gemeente in Efese kon stuur om
daar die herder van die gemeente te word.

“Van  Paulus,  Silvanus  en  Timoteus.”  het  Paulus
begin skryf aan sy brief aan Tessalonika. Terwyl hy
skryf, dink hy aan sy twee metgeselle. Hoeveel het
hulle nie al saam deurgemaak nie! Saam kon hulle
‘n bruisende bediening tot stand bring in verskeie
stede.  Natuurlik  was  dit  slegs  moontlik  deur  die
wonderlike krag wat die Heilige Gees hulle gegee
het! Maar saam moes hulle ook al ‘n paar keer vlug
vir hulle lewens, veral wanneer die Jode hulle sin
gekry  het!  En  dan  was  daar  die  keer  toe  Silas
saam  met  hom  opgesluit  was  in  die  kerker.  Hy
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onthou nog hoe seer hulle lywe was nadat hulle
gegésel was, en hoe hulle daar in Filippi se tronk
vasgeketting was. Toe hulle nie kon lê van die rou
sere aan hulle lywe nie, het hulle maar begin sing.
Dit het immers die pyn verdryf. Later het hulle twee
se vrolike lofliedere dwarsdeur die skrikwekkende
nag  weergalm  deur  die  hele  tronk.  En  toe,  die
ongelooflike  wonderwerk,  toe  ‘n  engel  hulle  kom
bevry  het.  Hy  het  die  kettings  gebreek  en  die
tronkdeure oopgegooi. Paulus glimlag as hy dink
aan  die  tronkbewaarder  se  vreesbevange  gesig.
“Ja,  ou  Silas,  ek  en jy  het  al  saam ‘n  sak  sout
opgeëet!  Wat  sou ek doen sonder  julle  twee ou
staatmakers?”  Dis  tog  wonderlik  hoe  sulke
swaarky saam ‘n vriendskap nog hegter smee!

Natuurlik kom Silas al ‘n baie lang pad saam met
Paulus.  Selfs  nog  voor  die  eerste  sendingreis
plaasgevind het, het die ringkoppe in Jerusalem vir
Silas saam met Paulus en Barnabas na Antiogië
gestuur om dinge daar te gaan uitsorteer.

Ware vriende,  wat lief  is  vir  jou en bereid is om
saam met jou te staan deur dik en dun, is goud
werd. Dit is hemels om te weet dat daar iemand is
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wat sy lewe vir jou sal opoffer, en enigiets vir jou
sal doen. Onselfsugtig! 

Die  vraag  vanoggend  is,  of  ek  bereid  is  om
dieselfde vir iemand anders te doen. Dit gaan nie
in die lewe oor die goeie vriende wat ek het nie,
maar of ek sélf ‘n goeie vriend vir iemand is. Jesus
het vir ons die voorbeeld gestel van wat ‘n goeie
vriend behoort te doen. Hy het in liefde absoluut
alles in die lewe opgeoffer  ter  wille van ons.  Hy
was bereid om reuse skares mense te trotseer om
mense gesond te maak, kos te gee, te leer. Vir Sy
twaalftal binnekring-manne het Hy met groot liefde
en geduld Hom afgesloof, om hulle te leer en op te
lei  vir  hulle  groot  lewenstaak.  Toe  Sy  intieme
vriende  Hom  verlaat,  weggehardloop  en  selfs
verloën  het,  het  Hy  steeds  Sy  liefde  vir  hulle
behou. Hy het verder gegaan en Sy lewe op die
mees grusame moontlike wyse gegee sodat hulle
kon lewe. Is ek en jy bereid om soveel op te offer
vir ons vriende?

Gebed:
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Here, dankie vir wonderlike vriende deur my lewe,
maar  veral  dankie  vir  wat  U vir  my gedoen het.
Here, maak my asseblief ‘n goeie vriend.
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Ware Broederliefde

1 Tessalonisense 4:9-12

Video

Audio

As ons as gelowiges maar net bymekaar kan staan
en in mekaar glo, sal dit baie beter gaan met die
kerk!  Ons  is  immers  bloedfamilie,  gered  deur
dieselfde  kosbare  bloed  van  Jesus  Christus,  en
kinders van God. Dus is ons boeties en sussies
van  mekaar.  Paulus  bepleit  in  vers  9  en  10  vir
broederliefde. Ja, hy het gesien dat die gelowiges
van Tessalonika mekaar wel  liefhet,  maar hy vra
dat  daardie liefdesband nog hegter gebind word:
“Ons versoek julle egter dringend broers: Lê julle
nog meer daarop toe.”

Wat beteken so ‘n broederliefde? Dit is die soort
liefde wat jou bereid maak om alles op te offer ter
wille van jou mede-gelowiges. Dit is ‘n liefde wat
absoluut  teen  die  grein  van  jou  natuurlike
geaardheid ingaan. Hierdie liefde vra byvoorbeeld
van jou om medegelowiges te aanvaar net  soos
hulle is, met gebreke en al. Ek durf nie ‘n mede-
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gelowige verwerp bloot omdat hy in sonde verval
het nie. Dit is juis dán wat hulle ons die nodigste
het! Ek durf my nie bo ‘n ander gelowige verhef en
sê dat ek hoogheilig is nie. Onthou: enigeen kan
struikel! Die afgelope jare het ons met groot skok
verneem  van  groot,  gerespekteerde  evangeliste
wat hard geval het. Dieselfde kan met jou en my
gebeur! Niemand is onfeilbaar nie, en daar is nie ‘n
enkele mens sonder sonde nie!

Die feit is dat die Here se genade oor jou en my so
onbegryplik groot is dat Hy bereid was om al ons
sondes  te  vergewe,  selfs  die  sondes  wat  ons
steeds  elke  dag  doen.  Die  minste  wat  ons  kan
doen is  om ook ons medegelowiges te  vergewe
waar hulle  gestruikel  het  en om hulle  op hierdie
wyse onvoorwaardelik lief  te hê. Dit  is  beslis nie
maklik nie! As ons dit egter regkry, verkondig ons
nie alleen lewensvrede en harmonie nie, maar ons
bewerkstellig  dit!  Maar  hierdie  liefde  moet  eintlik
baie  verder  gaan:  dit  moet  ‘n  praktiese,
opofferende  uitleef  wees  van  dit  wat  ons
verkondig. Dit help nie dat ek maar net vir iemand
sê: “Ek is lief vir jou” nie! Liefde is om daadwerklik,
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fisies en prakties iets te doen vir ‘n ander. Wanneer
ons só ons liefde vir mekaar prakties uitleef, dan
straal  ons in werklikheid God se liefde uit,  sodat
die wêreld Sy wonderbare liefde in ons weerkaats
kan sien. Dan preek ons ‘n kragtige preek sonder
die nodigheid om ‘n woord te sê! Dan het ons ons
doel bereik!

Daar is tóg ‘n verskil tussen die liefdesgebod, om
jou  naaste  lief  te  hê  en  hierdie  broederliefde
waarvan  Paulus  praat  en  wat  Jesus  ook  vir  Sy
dissipels gegee het kort voor Sy kruisiging. Kom ek
verduidelik:  wanneer  ek  ‘n  vreemdeling  in  die
straat raakloop, sal ek hom dalk vriendelik groet.
As dit egter ‘n familielid is, sal ek hom omhels en
soen.  Daar  is  ‘n  spesiale  liefdesband.  Omdat
gelowiges “bloedfamilie” is, behoort ons dieselfde
soort  liefde  teenoor  mekaar  uit  te  leef.  Hierdie
liefde  behoort  te  strek  regoor  alle  denominasie
grense heen, want ons is almal een in Christus.

In vers 11 en 12 gee Jesus ons, by monde van
Paulus opdragte vir ons instelling teenoor ons werk
en  geldsake.  Die  Tessalonisense  het  ‘n
wederkoms-beheptheid gehad. Hulle het verstaan
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dat Jesus se wederkoms enige dag kon kom, en
dat  hulle  daarvoor  moes  sit  en  wag.  ‘n
Wederkoms-verwagting moet vir jou ‘n adrenalien-
inspuiting wees, sodat jy jou moue oprol en harder
werk.  Hulle  siening  was  egter:  “Jesus  kom
binnekort om al ons probleme op te los. Waarom
moet ek dan nou myself vermoei?” Hierdie mense
was nog baie jonk in die geloof, dus praat Paulus
saggies en baie diplomaties en por hulle aan om
skouer aan die wiel te sit. In sy tweede brief praat
hy egter hard as hy sê: “As iemand nie wil werk
nie, moet hy ook nie eet nie!”

Teen  hierdie  agtergrond  gee  Paulus  drie
eenvoudige opdragte:  lewe rustig,  hou jou  besig
met  jou  eie  sake  en  voorsien  self  in  jou  eie
lewensonderhoud.

Die oproep om rustig te lewe, is nie maar sommer
so in die algemeen nie, maar dit geld ook vir die
werksituasie. Dit beteken dat hulle nie heethoofde
moet wees nie, maar dit ‘n saak van erns en eer
moet  maak  om  rustig  te  wees  in  jou  werk.  En
natuurlik geld presies dieselfde vandag vir jou en
my ook.
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Die tweede oproep beteken letterlik  dat  jy  nie ‘n
wysneus moet wees wat vir ander wil voorskryf wat
hulle  moet  doen  nie,  en  dit  terwyl  jy  sélf  in  ‘n
leunstoel sit. Doen jy jóú werk, daar waar God jou
geplaas het.

Die derde oproep is om finansieel onafhanklik te
wees.  Moenie  ‘n  leeglêer  wees  nie!  Moenie  op
iemand anders steun vir lewensonderhoud nie. Dit
beteken ook dat jy jou geldsake slim moet hanteer
en nie dom dinge aanvang nie.

Deur hierdie drie opdragte uit  te  voer,  dwing jou
eerbare lewenswyse ander se agting af en jy word
‘n  spieël  waarin  die  wêreld  God kan sien.  Maar
terselfdertyd is dit  ook ‘n manier om liefde uit  te
leef,  want  jy  is  vir  niemand  ‘n  oorlas  nie,  en
terselfdertyd gee dit jou die middele om in liefde te
kan uitreik na ander wat nie so bevoorreg is as jy
nie. Dan kan jy dus vir jou broer in Christus wat
swaarkry in liefde bystaan.

Gebed:
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Here, kweek asseblief by my ‘n ware broederliefde
vir  my  medegelowiges,  ‘n  liefde  wat
onvoorwaardelik vergewe en waarlik omgee.
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Weduwees

1 Timoteus 5:1-8

Video

Audio

As jou lewensmaat van die afgelope 50 jaar skielik
nie meer daar is nie, dan is daar ‘n reuse leemte in
jou lewe. Wanneer die een met wie jy elke dag kon
gesels,  jou  vreugdes  en  bekommernisse  deel,
skielik net nie meer daar is nie, raak jy uitgehonger
vir  ‘n  bietjie  gesels.  In  ons  gemeente  is  daar  'n
groot  aantal  weduwees.  Wanneer  jy  met  hulle
gesels, kry jy dikwels nie ‘n enkele woord in nie. Jy
luister  maar  net  terwyl  hulle  aanhou  vertel  en
vertel. Gewoonlik is dit oor die mooi tye saam met
hulle maat wat nou nie meer daar is nie.

Jy sal dalk vra: “Maar waar is hulle kinders dan?”
Die  kinders  en  kleinkinders  is  versprei  oor  die
wêreld,  Kanada,  Engeland,  Australië,  Amerika.
Omdat  die  kinders,  en  veral  die  kleinkinders  so
verskriklik ver is, maak dit die verlange nóg groter!
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Paulus  gee  praktiese  raad  wat  nodig  is  in
verskillende  omstandighede  waarin  gelowiges
hulleself  kan  bevind.  Hy  praat  uit  rype  ervaring,
want hy het al deur die meule gegaan. En spesifiek
vir  Timoteus wat  in  Efese is,  kan hy goeie  raad
gee, want hy het sélf vir drie jaar daar gewerk. Ons
kan almal baie baat vind om praktiese raad te kry
van iemand wat al lank in die bediening staan. Dit
is  ook  van  baie  groot  waarde  om  gereeld  met
ander gelowiges saam te kom en julle probleme en
blydskap  met  mekaar  te  bespreek.  Dit  is
bemoedigend, opbouend en vertroostend.

Kom ons kyk ‘n bietjie wat Paulus se raad is aan
Timoteus:  In  die  eerste  twee  verse  verduidelik
Paulus hoe om te “vermaan”. Hierdie woordjie is ‘n
samestelling van twee woorde: “om te roep” en “tot
by”.  Ons kan dit  dus só verstaan:  dat jy iemand
roep om by God uit te kom. Daar is ook iets van
aanspreek, vertroosting en bemoediging opgesluit
in die woordjie. Dus kan ons sê dat dit beteken om
mekaar  bemoedigend  op  Bybelse  voorskrifte  te
wys.  Paulus gee vier  verskillende situasies waar
vermaning toegepas word, en dan verduidelik hy
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dat jy elkeen anders moet benader. Jy moet dit dus
met takt en oorleg doen, en die goue reël is dat jy
iemand  wat  jy  vermaan  moet  behandel  asof  hy
deel van jou eie gesin is, met ander woorde met
groot liefde!

Een van die grootste tameletjies in Efese, was die
weduwees.  Hy  spandeer  baie  tyd  aan  hierdie
onderwerp,  want  in  Efese  was  dit  ‘n  reuse,
knellende  probleem.  Vir  hulle  was  daar  geen
pensioen,  welsyn  of  regte  nie,  en  as  alleenvrou
was  'n  weduwee  weerloos  uitgelewer  aan  die
genade. Boonop was sy haar lewensmaat kwyt, en
sy  was dus  baie  eensaam.  Paulus  sê  dat  sulke
weduwees beslis ‘n plek in die gemeente het, en
dat hulle daar ‘n diens kan lewer.

In ons eie land het die staat vir baie jare ‘n groot
deel  van  die  verantwoordelikheid  van  die
versorging van oumense gedra. Vandag is dit egter
baie anders. Dit is nie meer die staat se taak nie,
maar  ‘n  gesinstaak.  Gelowiges  moet  gemotiveer
word om hierdie verantwoordelikheid teenoor hulle
oumense te aanvaar. Dit is immers volgens die wil
van God. Paulus spel dit baie duidelik uit in 1 Tim.
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5:4. Jy lees ook daarvan in die Tien Gebooie: “Eer
jou vader en jou moeder.” Paulus is só ernstig oor
hierdie saak, dat hy in vers 8 sê dat iemand wat dit
nie nakom nie, slegter is as ‘n ongelowige!

Maar  wat  dan  van  die  weduwees  wat  alleen
agtergelaat is sonder kinders om vir hulle te sorg?
Dit is presies waar liefde inkom, want hulle is ons,
die gemeente se verantwoordelikheid!  Dikwels  is
fisiese versorging of fondse nie die grootste nood
van  sulke  oumense  nie,  maar  eensaamheid.  ‘n
Kuiertjie of selfs ‘n Whatsapp boodskappie op die
regte  tyd,  kan  wondere  doen.  Maar  nog  beter,
probeer  hulle  so  ver  moontlik  betrek  in  die
gemeente se aktiwiteite sodat hulle kan weet dat
hulle nie afgeskryf is nie, maar steeds nodig is.

Maar  ‘n  weduwee  het  self  ook  ‘n
verantwoordelikheid.  Sy  moet  nie  haar  nood
probeer uitspel met ‘n uitspattige lewe, om so te
probeer aandag trek nie. Dis nie ek wat so sê nie,
maar Paulus sê so in vers 6.  Bring jou nood na
God in gebed, en Hy sal die regte mense op jou
lewenspad stuur.
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In  ons  eie  gemeente  is  die  Vrouediens  aktief
betrokke  om  die  nood  te  verlig  by  ‘n  tehuis  vir
bejaardes  in  Durban.  Gereelde  kuiertjies,
geskenkies  ens.  maak  die  lewe  vir  daardie
oumensies net soveel meer draaglik. Daar is ook
persone wat gereeld omsien na die weduwees in
ons  eie  gemeente,  help  met  inkopies,  naels
versorg ens. Dalk lê die Here dit  op jou hart om
ook betrokke te raak, en ‘n bietjie vreugde te bring
in die lewe van daardie eensames van die lewe.
Dalk  kan  jy  net  elke  dag  hierdie  dagstukkies
uitdruk en by ‘n tehuis vir bejaardes gaan afgee, of
die opname daarvan vir die oumensies gaan speel
wat nie meer goed kan sien nie. Dit kan dalk die
hoogtepunt van die dag word vir iemand.

Dis hoe liefde prakties werk! Raak betrokke!

Gebed:

Here,  my  hart  gaan  vanoggend  uit  na  soveel
oumensies wat eensaam en verlate sit en wag op
die einde. Stuur asseblief iemand met deernis na
hulle!
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Diskriminasie

1 Timoteus 6:1,2

Video

Audio

Vanoggend  se  onderwerp  gesels  oor  ‘n  “groot”
sonde, liefdeloosheid.

Die woord “diskriminasie” is deesdae op almal se
lippe. Maar kom ons wees eerlik: diskriminasie het
in  ons  land  al  saam  met  oorl’e  Oom  Jan  van
Riebeeck  voet  aan  wal  gesit.  Sedertdien  het  hy
stringe  kleintjies  gekry!  Gaan  lees  maar  gerus
boeke  wat  geskryf  is  deur  die  pioniers  van  ons
land, soos Harry Wolhuter en Stevenson Hamilton,
en jy kom gou agter hoe erg diskriminasie was ‘n
eeu  gelede.  Vandag  is  die  bordjies  natuurlik
verhang,  en  ons  Witmense  kla  steen  en  been,
want  daar  word  op  alle  vlakke  teen  óns
gediskrimineer.

Dit was egter nog baie erger in Paulus se tyd. Ons
het  reeds  gesels  oor  die  diskriminasie  teen
vrouens, en dat hulle geen regte in die lewe gehad
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het nie. Maar hulle was beslis nie die laagste “klas”
nie.  Dáárdie  stoel  het  die  arme  slawe  deeglik
beset. As daar nou rêrag ‘n niks in die lewe was,
dan was dit ‘n slaaf. Sy eienaar het hom gekoop,
en dus was hy niks meer as ‘n stuk eiendom nie.
As  hy  ‘n  baie  goeie  slaaf  was,  met  goeie
eienskappe,  is  hy  darem  behandel  soos  ‘n
waardevolle stuk eiendom, en af en toe het so ‘n
slaaf dan groot verantwoordelikheid gekry, en het
hy  selfs  hoë  status  gehad.  Dit  was  egter  die
uitsondering. Slawe het geen regte gehad nie, en
die  eienaar  kon  letterlik  met  hom  maak  wat  hy
wou. En as hy die slag rêrag droogmaak, kon die
eienaar  hom  selfs  doodmaak,  en  g’n  haan  sou
daarna kraai nie.

Nou het ons geleer dat as jy ‘n gelowige word, dan
word jy vry. Wat dan as jy ‘n slaaf is? Verander dit
jou  situasie?  In  ‘n  sekere  opsig  verander  dit
gladnie, want jy bly steeds ‘n slaaf, en daarmee jou
eienaar se eiendom. Daar is egter iets anders wat
totaal  verander,  en dit  is  jou nuwe uitkyk op die
lewe. Paulus skryf oor hierdie soort situasie, want
daar was blykbaar ‘n hele aantal  slawe in Efese
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wat gelowig geword het, en nou sit hulle met die
dilemma oor hoe hulle die situasie moet hanteer.

Jesus het  ons geleer  dat  liefde héél  bo aan jou
lysie  moet  staan.  Liefde  beteken  natuurlik  baie
dinge,  en een van hulle  is om jou meerderes te
respekteer,  al  is  hulle  ook  heidene.  Vir  daardie
slawe was dit ‘n bitter pil om te sluk, want hoe kan
jy respek hê vir iemand wat jou beskou as die stof
van die aarde? Hoe kan jy iemand respekteer as
hy jou mishandel, dikwels sonder enige rede? Hoe
kan jy hom respekteer en vir hom eerbied hê, as
hy vir jou absoluut niks voel of omgee nie? Dit is
bitter moeilik! Wat is die nut daarvan? Gaan hy jou
dan dalk beter behandel?

Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan wél,
oor liefde, maar veral liefde vir die Here. Alles draai
om  die  eer  van  God.  As  ons  dit  in  hierdie  lig
aanskou,  verander  die  prentjie  totaal  en  al.  Dit
gaan nie daarom dat jy daardeur jou eie toestande
gaan verbeter nie, en ook nie om jou baas goed te
laat voel nie. Hierdeur stel jy in die eerste plek ‘n
voorbeeld vir jou baas, om te sê: “Dit is Jesus se
liefde  wat  maak dat  ek  nou anders  optree!”  Die
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eienaar moet baie duidelik kan sien dat Jesus ‘n
verskil  maak in die slaaf se lewe, en sy optrede
moet sodanig wees dat die eienaar nie ‘n vinger
sal kan lê op enigiets wat sleg is nie, want God se
heilige Naam is op die spel.

Maar  wat  nou,  as  jou  baas  óók  ‘n  gelowige  is?
Moet  jy  dan  verwag  dat  hy  jou  sal  vrystel  of
voorregte gee wat  die  ongelowige slawe nie  het
nie?  Paulus  wil  nie  die  sosiale  orde  omverwerp
nie, hy wil bloot hê dat gelowiges, en dit sluit ook
slawe in, moet handel soos kinders van God.

Vandag is daar natuurlik nie meer slawe nie. Tóg is
daar  sekere  ooreenkomste,  want  op  die  een  of
ander  wyse  staan  elkeen  van  ons  onder  die
baasskap van iemand anders, en dikwels is daar
ook  die  een  of  ander  vorm  van  diskriminasie
betrokke.  Dalk het  jy ‘n baie onredelike baas.  In
daardie  geval  geld  Paulus  se  voorskrifte  vir  die
slawe van Efese presies net so vir jou, en moet jy
as gelowige die  wonderlike Naam van ons Here
hoog hou deur só op te tree dat jou baas Jesus in
jou  kan  sien.  Gee  hom  respek  en  eerbied,  al
verdien hy dit nie. Kyk, dis beslis nie maklik nie! Ek
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het al onder so ‘n baas gewerk, en partymaal moet
‘n  man  maar  op  jou  tande  kners  en  ‘n  glimlag
afdwing. Die groot ding is om jou liefde uit te leef
ten spyte van.

Daar is egter ander vorms van gesag oor ons, wat
dalk nog moeiliker is om te verwerk, en dit is die
owerhede.  Hoe maak jy  as jy  uitgeskel  word en
van  die  pad  gedruk  word  deur  ‘n  vloot  swart
voertuie,  soos  wat  met  my  ook  al  gebeur  het?
Skree  jy  terug?  En  as  jy  by  staatsinstellings
behandel word asof jy die skuim van die aarde is?
Gee jy die amptenaar ook maar ‘n bekvol van sy
eie medisyne? En sê nou maar die verkeersman
trek my van die pad af en is skoon ongeskik met
my,  wat  is  my  reaksie?  Is  ek  dadelik  op  my
perdjie?  Iemand  het  eenmaal  gesê,  dat  om  ‘n
Christen te wees nie vir sissies is nie! Om steeds
jou  liefde  uit  te  leef  in  sulke  omstandighede,  is
soms uiters moeilik. As ons egter altyd in gedagte
hou dat dit nie om mý gaan nie, maar oor Gód se
Naam wat op die spel is, dan raak dit makliker. Wat
sou Jesus gedoen het as Hy in my situasie was?

Gebed:
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Here, die lewe is dikwels so onregverdig, daarom
vra ek vir krag om te alle tye U liefde uit te leef.
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Vergifnis

2 Timoteus 4:14-22

Video

Audio

Dikwels voel ons baie bitter oor dinge wat mense
ons aangedoen het. Soms is dit die geval dat hulle
die  saak  van  die  Here  skade  berokken  het.
Partymaal  is  dit  mede-gelowiges  wat  die  pad
byster  geraak  het,  en  in  die  proses  mense
seergemaak  het.  Hoe  tree  jy  op  teenoor  sulke
mense? Ek het al soveel hartseer briewe gekry van
persone wat baie seergemaak is, verwerp is deur
‘n  eie  ma,  mishandel  is  deur  ‘n  eggenoot.  Hoe
hanteer jy sulke liefdeloosheid?

Paulus praat oor ‘n paar sulke hartseer sake waar
hy baie seergemaak is deur mense. Hoe tree jy op
teenoor  so  ‘n  persoon?  Paulus  noem  twee
verskillende  soorte  optredes  teenoor  mense  wat
hom kwaad aangedoen het, en veral in die proses
die bediening benadeel het. Oor sommige bid hy
dat die Here hulle sal vergeld vir hulle dade, en oor
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die ander bid hy dat die Here hulle dade nie sal
toereken nie.

Wanneer bid jy dat die Here iemand sal straf en
wanneer bid jy vir vergifnis? Is dit reg van my om
te mág bid dat die Here iemand sal vergeld vir sy
dade?  Ongelukkig  gee  Paulus  nie  veel  detail
wanneer  hy  oor  Aleksander  die  kopersmit  praat
nie, maar ons kan aflei dat hy nie noodwendig vir
Paulus persoonlik leed aangedoen het  nie,  maar
dat hy die prediking baie skade berokken het. “Hy
het ons prediking heftig teengewerk,” skryf Paulus
baie  beswaard  in  vers  15.  Sulke  dinge  durf  nie
geduld word nie, en as die saak van God skade lei,
veral wanneer iemand dit willens en wetens aktief
doen, dan mag ons nie stilbly nie! Sulke dinge verg
‘n optrede aan ons kant. Hy waarsku dan ook vir
Timoteus  om  baie  versigtig  te  wees  vir  hierdie
gevaarlike man, en sy gebed is dat die Here hom
sal vergeld vir dit wat hy gedoen het.

Aan die ander kant het ons mense wat vir Paulus
persoonlik baie seergemaak het. Hierdie is mense
op wie hy sy vertroue geplaas het om hom by te
staan  tydens  sy  uitmergelende  hofsaak.  Hy  het
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gedink dat hulle sy vriende is, maar hulle het net
eenvoudig  verdwyn  toe  sy  nood  op  sy  grootste
was.  Hoe  pynlik  seergemaak  moes  Paulus  nie
gevoel het nie! Maar hoe tree Paulus op teenoor
hulle? Hy bid dat die Here hulle sal vergewe!

Dikwels word ons baie seergemaak deur mense.
“Ek sal nie weer met hom praat nie!” Ja, so het ek
al dikwels ‘n gelowige hoor sê. As dit is hoe jy voel,
dan vra ek dat jy dalk net vir ‘n rukkie gaan sit en
bepeins  oor  al  die  kere  wat  jy  die  Here  bitterlik
seergemaak het deur jou eie sonde. Hoeveel keer
het jy Hom nie al verloën nie? Hoeveel keer in jou
lewe  het  jy  nie  al  geluister  hoedat  iemand  ‘n
bespotting maak van die heilige Naam van God,
en dan maak jy asof jy dit  nie hoor nie? Soveel
kere  in  my  lewe  het  ek  die  Here  al  bitterlik
teleurgestel. Uit Sy groot, groot genade het Hy nog
elke keer gekom en my vergewe. In Jesaja 1:18
belowe die Here:  “Al  was julle  skarlakenrooi  van
sonde, julle sal wit word soos sneeu”. Hy vergewe
volkome en Hy dink nie weer aan die sondes nie.
Ons bid: “Vergewe ons ons sondes, soos ons ook
diegene vergewe wat teen ons sondig.”  Jesus
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het ons immers so leer bid. Maar doen ons dit? Is
ek en jy bereid om iemand te vergewe wat my te
na gekom het? As ons ernstig is oor ons geloof, sal
ons nooit, óóit met ‘n wrok in die hart rondstap nie,
en  sal  ons  bereid  wees  om  sélf  volkome  te
vergewe.

Jesus het ons immers geleer om ons naaste lief te
hê. Meer nog, Hy het ons geleer dat ons ook ons
vyande  moet  liefhê,  met  ander  woorde,  daardie
mense  wat  ons  kwaad aandoen of  selfs  openlik
vervolg! Vergifnis, volkóme vergifnis soos wat die
Here óns vergewe het - dít is wat Hy van ons vra.
Só ‘n vergifnis beteken dat ek ook my verhouding
met daardie persoon sal normaliseer en hom sal
liefhê asof hy my nooit enigiets kwaad aangedoen
het nie.

In die slot van hierdie treffende brief van Paulus,
vergeet hy van die dinge wat sy teenstanders hom
aangedoen het, en hy maak geloofsuitsprake oor
sy vertroue op God. Wat hulle betref, laat hy dit in
die Here se hande. Wraak en vergelding kom hom
immers  nie  toe  nie.  Sy  vertroue  stel  hy  op  die
Here, want van Hom alléén kry hy sy krag. Selfs
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wanneer sy prediking deur mense benadeel word,
kom dit steeds tot volle reg omdat God hom hierin
bystaan.

Gebed:

Here,  gee my asseblief  krag en wysheid om die
wedloop wat Paulus en Timoteus gehardloop het
te voltooi. Ek wéét dat die oorwinnaarskroon vir my
wag! Gee my ook asseblief liefde in my hart, ook
vir diegene wat die lewe vir my moeilik maak.
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Ek en my Samelewing

Titus 3:1-7

Video

Audio

Titus is ‘n jong predikant op die eiland Kreta, waar
daar vir hom vele uitdagings is, want die owerheid
en samelewing is uiters korrup. Paulus besef baie
goed hoe  moeilik  dit  vir  Titus  moet  wees om in
sulke  omstandighede  ‘n  gemeente  te  moet
hanteer,  dus  gee  hy  die  jong  man  raad  oor
verskeie  aspekte  van  die  Christelike  lewe.  In
hoofstuk 3 van sy brief raak hy ‘n baie belangrike
saak aan, ‘n gelowige se gedrag in so ‘n korrupte
samelewing. Elke gelowige moet deeglik besef dat
ons nie afgesonderd lewe nie maar dat ons deel is
van ‘n samelewing waar ons instrumente in God se
hand kan wees om diegene rondom ons tot geloof
te lei. Sommige gelowiges op Kreta het hulle egter
totaal uit die samelewing onttrek!

Vandag  is  gelowiges  se  een  groot  kopseer  die
owerheid  wat  oor  ons  aangestel  is.  Dink  jy  net
daaraan,  dan  raak  jy  klaar  warm  onder  die

184

https://mega.nz/file/LNBkWBjI#z9lQrNg3mbyEPvUPA9OQe7tejCvaOBQe1g0FHWJCOr8
https://youtu.be/KEd2hmDwXHM


boordjie! Ja, daar sit wel ‘n handjievol gelowiges in
ons  parlement,  maar  die  res  is  uitgesproke
ongelowiges.  Daar  word  soms  selfs  Sangomas
gebruik om die parlement te "reinig"!

Die vraag is,  wat moet ek doen omtrent  daardie
gesag?  Moet  ek  dit  maar  gelate  aanvaar?
“Inderdaad!”  sê  Paulus.  Hy  beklemtoon  dit  dat
Titus  die  gelowiges  “nadruklik”  daaraan  moet
herinner  dat  hulle  hulleself  aan die  owerheid  en
gesag  moet  onderwerp.  Boonop  moet  hulle
daaraan gehoorsaam wees!  Dit  is  harde woorde
hierdie, veral as ons besef dat Kreta se regering
dalk nog meer korrup was as ons eie! Die feit is dat
onderdanigheid aan God ook onderdanigheid aan
die owerhede insluit. In Romeine 13 skryf Paulus
dat alle gesag van God kom! Daarom moet ek my
nie alleen aan die gesag onderwerp nie, maar ek
moet  selfs  my  positiewe  samewerking  gee  deur
alles te doen wat goed is (Titus 3:1). Dit beteken
natuurlik  nie  dat  ek  kan  meedoen  aan  die
onheilighede nie, maar ek moet so lewe en optree
dat selfs ‘n heidense owerheid sou wens dat al sy
onderdane Christen-gelowiges is.
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Maar Paulus gaan verder as net die regering, ons
moet inskiklik en altyd bedagsaam wees teenoor
ALMAL. Wie is hierdie “almal?” In Titus se geval is
dit  die  berugte  Kretense,  ‘n  spul  leuenaars,
dronkaards, geweldenaars en selfsugtige luiaards!
Paulus skryf vroeër in die Titus brief van hulle.

Nou wonder jy seker hoe daar van jou verwag kan
word om nog steeds met ‘n soet glimlaggie op jou
gesig op te tree teenoor ‘n spul skurke? Om steeds
lief te wees vir hulle? Ons natuurlike reaksie is om
sulke mense ten alle koste te vermy en niks met
hulle te doene te hê nie. Jesus het vir ons kom wys
hoe liefde werk, toe hy saam met ‘n spul skurke
gaan partytjie hou het. Die Here vra van ons om
juis Jesus se liefde te vertoon deur moeite te doen
om liefdevol op te tree teenoor hierdie hopeloos-
verlore mense. Dit is wat liefde beteken!

Maklik is dit baie beslis nie! Dit beteken immers dat
as  hulle  van  jou  kwaadpraat,  dat  jy  nie  sal
terugkap nie, maar jou kleinserigheid in jou sak sal
steek.  Dit  beteken ook  dat  jy  ‘n  situasie  wat  op
rusie kan uitloop sal probeer ontlont of vermy. Van
jou  eie  belang  en  eer  moet  jy  liewers  maar
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vergeet,  nes  Jesus  gedoen  het.  Ons  moet
onvoorwaardelik  bereid  wees  om in  liefde  ander
mense  se  belange  voorop  te  stel.  Op  hierdie
manier  vertoon  jy  die  beeld  van  Christus  in  ‘n
verrotte  samelewing.  So kan jy  help om God se
liefde  en  genade  op  ‘n  geloofwaardige  manier
sigbaar te maak vir mense wat dit dringend nodig
het.  Inderdaad kan jy  op hierdie  wyse jou liefde
uitleef deur mee te help om die siek samelewing te
genees.

Ons  moet  deeglik  besef  dat  ons  nie  durf
hoogmoedig  wees  teenoor  die  vrot  samelewing
nie, en ons durf ons nie daaraan onttrek nie, want
as ek terugdink aan my eie lewe, dan besef ek dat
ek dalk ook eenmaal daar was, en dat God uit Sy
groot genade vir my daaruit kom red het. Ek was
eenmaal net so haatlik soos die mense op wie ek
nou wil neersien. Die feit is dat ek nie die saligheid
gekry het deur my eie toedoen nie, maar dat dit
slegs God is wat my hieruit kon red.

Nou kom die  kernboodskap van die  Titusbrief  in
vers  4,  dat  die goedheid en liefde van God aan
mense  moet  verskyn.  As  ons  wil  help  met  die
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geestelike  opbou  van  Suid-Afrika,  moet  ons
gelowiges  nie  net  heeltyd  kritiseer  en  die  foute
uitwys  nie,  maar  ons  hooftaak  is  om  mense  te
konfronteer met God se goedheid en liefde. God
het  ons  geroep  om  met  sy  Woord  en  met  óns
lewens  ongelowiges  te  oortuig  van  God  se
goedheid.

Twee dinge moet my gedurigdeur motiveer vir so ‘n
lewe, ‘n opregte jammerte in my hart vir die lot van
die  gemeenskap  wat  verslaaf  is  aan  hulle  eie
begeertes,  en  terselfdertyd  die  besef  van  die
absolute  onverdiende  genade  van  my  eie
verlossing,  en  die  besef  dat  hierdie  genade  die
enigste  redding  is  vir  die  verlorenes  van  ons
samelewing.

Gebed:

Here, leer my asseblief om U genade elke dag uit
te  leef  teenoor  ander  mense  op so  ‘n  wyse dat
hulle Jesus se wonderbare liefde in my kan sien.
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Dankie vir jou Liefde!

Filemon 1:4-7

Video

Audio

Paulus skryf aan Filemon dat hy die Here dank vir
die  wonderlike  liefde  wat  hy  uitleef  teenoor  sy
medegelowiges.

Is  daar  verskillende  grade  van  liefde  wat  ‘n
gelowige moet uitleef? Nou beweeg ek eintlik op
gevaarlike grond - ek en ‘n dierbare vriendin het al
baie gestry (in liefde natuurlik!) oor hierdie vraag.

Wanneer die Skrifgeleerdes vir Jesus vra wat die
grootste  gebod is,  dan  antwoord  Hy  dat  jy  God
moet liefhê, maar ook jou naaste moet liefhê soos
jouself. Later sê Hy ook vir Sy dissipels dat hulle
selfs hulle vyande moet liefhê, en dat hulle moet
bid  vir  diegene wat  hulle  vervolg.  Dit  is  ‘n  bitter
moeilike opdrag! In Joh. 15:12 gesels Jesus egter
dringend met  Sy  dissipels  oor  liefde:  “Dit  is  My
opdrag:”  sê  Jesus  vir  die  manne,  enkele  ure
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voordat  Hy  gevange  geneem word,  “Julle  moet
mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.”

Die vraag is of daar dan ‘n verskil is in die liefde
wat ek uitleef teen ‘n gelowige en ‘n ongelowige?
As ek werklik die liefde uitleef wat Jesus van my
vra, dan sal ek elkeen wat oor my pad kom met
onbaatsugtige liefde  behandel.  ‘n  Mede-gelowige
het  egter  ‘n  besonderse  band  met  my:  ons  is
familie  -  bloedfamilie  in  Jesus!  As  ek  ‘n
vreemdeling  in  die  straat  teëkom,  sal  ek  hom
vriendelik groet. As dit egter ‘n dierbare vriend is,
sal ek hom omhels en selfs soen en styf teen my
bors  vasdruk.  Dit  is  hierdie  soort  broederliefde
waarvan Jesus hier praat. En dit is dieselfde liefde
waarvan Paulus praat wanneer hy vir Filemon sê
dat  hy  so  dankbaar  is  teenoor  die  Here  dat  hy
daardie soort liefde by Filemon sien.

Nou wonder ek net hoe die liefde lyk wat ek uitleef
teenoor  my  medegelowiges?  O  ja,  daar  is  baie
medegelowiges wat  dit  baie  maklik  maak vir  my
om hulle lief te hê met ‘n warm broederliefde. Maar
dan is daar die ouens wat dit  vir  my bra moeilik
maak  om hulle  waarlik  lief  te  hê.  En  dit  is  aan
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hierdie mense wat  ek werklik  moet werk om my
liefde  uit  te  leef  soos  Jesus  dit  gevra  het.  Dink
maar net: Hy het Petrus innig liefgehad, ten spyte
van die feit  dat  Petrus Hom verloën het.  Hy het
Matteus innig liefgehad ten spyte van die feit dat
hy ‘n tollenaar was en uitgehang het met ‘n spul
gure karakters vir vriende. Hy het my lief ten spyte
daarvan dat ek nie eers náástenby leef soos wat
Hy van my vra nie.

Moet ek en jy nie dalk ‘n ekstra poging aanwend
om daardie broer of suster van ons wat vir ons ‘n
pyn is, onvoorwaardelik innig lief te kry nie? Selfs
al  is  sy  geloofsoortuigings  soveel  anders  as
myne........

In  Paulus  se  gebed  vir  Filemon  raak  hy  ook  ‘n
ander uiters belangrike punt aan, naamlik dat die
“gemeenskap wat  jy  deur  die  geloof  met  ons
het, jou ‘n dieper insig sal gee.” ‘n Gelowige kan
nie alleen leef en terselfdertyd geestelik groei nie -
hy het  ander gelowiges (gemeenskap)  nodig om
hom te  help  groei  en  sy  insig  te  help  verbreed.
Deur  byvoorbeeld  intensief  Bybelstudie  te  doen,
gaan jy moontlik jou kennis verbreed, maar dit is
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eers wanneer jy dít  wat jy gelees het met ander
gelowiges deel en bespreek, dat dit werklik vir jou
waarde begin kry.

Deur gesprek gaan die teoretiese dinge wat jy leer
gewoonlik oor na die praktiese uitvoering daarvan,
en dan kry jou geloof voete en lewe. Hiermee wil
Paulus indirek op my en jou die dringende beroep
doen om aktief  in te skakel  by jou gemeente se
werksaamhede.  As  daar  ‘n
Bybelstudiegeleentheid,  selgroep  of  biduur  is  -
gaan neem deel.  En as daar ‘n uitreik-aksie is -
wees deel daarvan. En noudat inperkings verslap
het,  gaan  kerk  toe!  Talle  gelowiges  is  steeds  te
bang om in die kerk te kom, maar hulle het nie ‘n
probleem  daarmee  om  tussen  ‘n  massa  mense
inkopies te doen nie!

Filemon  het  op  ‘n  baie  konkrete  en  praktiese
manier  deelgeneem  aan  sy  gemeente  se
bedrywighede,  en  nie  alleen  het  almal  daarby
baatgevind nie, maar die bonus vir hom was dat
hyself  hierdeur  geestelik  gegroei  het.  Hy  het
soveel gegroei, dat Paulus die volle vrymoedigheid
gehad het  om hierdie  baie netelige saak van sy
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slaaf  wat  gedros  het  met  hom  te  kon  opneem
sonder dat Paulus vir een oomblik bang was dat
Filemon  dit  verkeerd  sou  vertolk  of  kleinserig
daaroor sou wees.  Soos die ander rykes van sy
tyd,  het  Filemon  sekerlik  ‘n  paar  slawe gehad  -
slawe wat  hy  ten  duurste  moes  aankoop.  So  ‘n
slaaf was sy eiendom, en soos met enige ander
eiendom kon hy met  die  slaaf  maak net  wat  hy
wou. Deur te dros kon hierdie slaaf die doodstraf
kry  -  dit  was ‘n  baie  ernstige  oortreding.  Paulus
wou  keer  dat  Filemon  dalk  onverantwoordelik
optree.

Maar  Paulus  was  bewus  van  Filemon  se  goeie
kwaliteite, en daarom wys hy hom op hulle, en dat
hy hulle moet aanwend in hierdie situasie. Paulus
meld nie minder nie as twee keer in een paragraaf
van daardie wonderlike kwaliteit wat in Filemon se
lewe uitstaan: die ware broederliefde waarvan ons
hier bo gepraat het. Van Filemon getuig hy hier, dat
sy  liefde  waarlik  uitstraal  op  ‘n  baie  praktiese
manier - nie maar net om vir iemand te sê dat jy
hom liefhet nie, maar dat jy dit prakties uitleef. Dit
is  iets  wat  Filemon  beslis  gedoen  het.  Paulus
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noem dat Filemon deur sy liefde mense se harte
verkwik het.

Ek  wil  vanoggend  ‘n  beroep  op  jou  doen  om
dieselfde lewensuitkyk as Filemon aan te kweek.
Wees kreatief nes daardie pragtige mens, en soek
maniere waarop jy liefde kan uitleef. En straal veral
ware  broederliefde  uit  teenoor  al  die
medegelowiges wat oor jou pad kom.

Gebed:

Here, maak asseblief my oë oop en wys my hoe ek
U wonderbare liefde prakties kan uitstraal  na my
medegelowiges  -  ook  diegene  wat  dit  vir  my
moeilik maak.
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Familie en Gasvryheid

Hebreërs 13:1-6

Video

Audio

Die spreekwoord lui  dat  jy  jou vriende kan kies,
maar met jou familie sit  jy opgeskeep! Van húlle
kan  jy  nooit  ontslae  raak  nie.  As  jy  die  dag  ‘n
Christengelowige word, kry hierdie spreekwoord ‘n
kinkel by, want skielik het al die ander gelowiges
ook jou familie geword!

Ja, toe die Nelle die dag see toe trek, kry ons ook
familie by waarvan ons nooit geweet het nie! Maar
dis nou ‘n héél ander storie. Op ‘n dag kom ‘n jong
paartjie  by  ons  aan.  “Ek  is  Oom  Piet  van
Putsonderwater se kleinniggie”,  vertel  die meisie,
“Oom Piet het gesê dat julle nie sal omgee as ons
by julle kom oorslaap nie.” Wat kan ‘n mens nou
sê? Jy kan die tweetjies mos nie die deur wys nie?
En toe slaap hulle oor. Sommer vir ‘n hele week
lank! En hulle hou heerlik vakansie by die see op
ons onkoste. Ek weet tot vandag toe nog nie wie
hulle éíntlikwas nie!
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Sedertdien het baie totale vreemdelinge die poorte
van die Nelle binnegekom en ‘n slaapplekkie gekry.
Mens kan mos nie nee sê as ‘n groepie platsak
studente  by  jou  kom  aanklop  vir  ‘n  lêplekkie,
sommer iewers op die vloer nie. En as hulle op die
koop toe ’n bord warm kos kry, dalk die eerste in
dae, dan ken hulle dankbaarheid géén perke nie.
Jim Reeves het mos gesing: “A stranger’s just  a
friend you do not know.” Hoe reg was hy nie!

In  die  Bybelse  tyd  was  gasvryheid  een  van  die
héél belangrikste “wette,” al was dit nie pertinent ‘n
wet genoem nie. Sommige Bybelkenners meen dat
Sodom se groot sonde nie sogenaamde sodomie
was  nie,  maar  dat  dit  eerder  was  dat  hulle  nie
gasvryheid bewys het nie!

Gasvryheid  is  ‘n  liefdesdaad.  Daarmee bewys jy
liefde aan iemand wat slaapplek nodig het.

Die Hebreërskrywer noem gasvryheid as een van
die deugde van ’n gelowige, en dit kan in dieselfde
asem genoem word as die deugde van liefde wat
Paulus besing in 1 Kor. 13. Dit was nog altyd een
van die eienskappe van ons eie ou volkie. As jy op
die platteland gestrand geraak het, was jy verseker
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dat die naaste plaasboer jou slaapplek sou gee en
boonop  die  gemeste  kalf  sou  slag  vir  jou!
Ongelukkig kruip meeste van ons vandag so in ons
eie  ou  doppie  weg,  dat  ons  alle  vreemdelinge
uitsluit!  Niemand  buite  ons  bekende  familie-  of
vriendekring  word  meer  vertrou  of  in  ons  huis
ingenooi nie. Selfs die predikant of ouderling word
dikwels met wantroue bejeën, en as hulle die dag
kom kuier, is dit maar ‘n stywe affêre, en jy wens
dat hulle nou hulle ry moet kry sodat jy met jou
lewe kan aangaan.

Ons  medegelowiges  is  deel  van  ons  geestelike
gesin, dus bloedfamilie. Nee, nie maar vêrlangse
agter-kleinneefs en niggies nie,  maar eie boeties
en sussies. In hierdie lig beskou, is daar ‘n paar
dinge  wat  ons  verhouding  met  mede-gelowiges
totaal verander. Teenoor jou broer of suster tree jy
openlik op. Hulle is mos nie vreemdelinge nie. Net
so behoort jy openlik teenoor jou broers en susters
in Jesus op te tree. As jou broer in die moeilikheid
is, sal jy enigiets doen om hom te help, want jy is
mos lief vir hom. Natuurlik sal jy hom nie maar aan
sy  eie  genade  oorlaat  nie!  Selfs  as  hy  erg
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gestruikel het, en met die gereg gebots het, sal jy
hom steeds te hulp snel. Bloed is immers dikker as
water! Selfs al baklei julle met mekaar, en hou nie
baie  van  mekaar  nie,  bly  julle  steeds  lief  vir
mekaar! Net so moet jy empatie hê met ‘n mede-
gelowige wat in die moeilikheid beland het. Jy mag
dalk gladnie hou van wat hy gedoen het nie,  en
hom selfs daaroor berispe,  maar bloot  omdat hy
jou  broer  in  Christus  is,  moet  die  liefdesband
steeds sterk wees. In die tyd toe hierdie Hebreër
boek geskryf  is,  was daar  verskeie  gelowiges in
die tronk as gevolg van hulle  geloofsoortuigings.
Dit is veral oor hierdie mense, wat dikwels boonop
nog ook gemartel is, wat die skrywer vra dat die
lesers hulle asseblief nie moet vergeet nie.

Onthou asseblief, alhoewel ons kinders van God is
en ons sondes vergewe is,  bly ons steeds maar
net mense. Niemand kan sê dat hy ‘n enkele dag
deurgaan sonder om op die een of ander manier te
sondig nie. Sommige gelowiges is ook nie so sterk
soos ander nie, en om te struikel is bloot menslik.
Moet dus nie ‘n mede-gelowige veroordeel as hy
geval het nie, maar reik in liefde uit  na hom. Dit
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kan jou en my ook oorkom! Gaan eerder in liefde
na daardie persoon en help hom weer op sy voete,
sonder om te veroordeel, en liefdevol, soos jy met
jou eie broer of suster sou doen. More het jy dalk
presies  dieselfde  hulp  nodig  van  ‘n  ander
gelowige,  wanneer  jy  miskien  in  ‘n  oomblik  van
swakheid neerslaan.

Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel oor hoe
om met jou mede-gelowiges om te gaan. Hy was
nooit te moeg om iemand in nood te help nie. Toe
die honger skare daar op die oewer van die meer
gesit het, het Hy vir hulle kos gegee. Niemand was
ooit  benede  Sy  waardigheid  nie,  nie  eers  die
losbandige  Samaritaanse  vrou  nie.  Hy  het  tyd
gemaak om in liefde met haar te  gesels,  en nie
eers gedink aan Sy eie reputasie nie. Hy het selfs
saam  met  die  gehate  tollenaar  en  sy  ongure
vriende  ‘n  feesmaal  gehou.  Jesus  het  waarlik
omgegee!  Hy het  praktiese liefde ‘n  totale  nuwe
betekenis  gegee.  Dit  behoort  ook  ons  strewe te
wees.

Gebed:
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Here, gee my asseblief ‘n ware omgee-hart propvol
liefde,  en  hope  praktiese  liefde  vir  my  mede-
gelowiges.
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Vurige Broederliefde

1 Petrus 1:22-25

Video

Audio

Het  ons  nie  nou  al  die  saak  oor  broederliefde
genoeg  deurtrap  nie?  Moontlik,  maar  dalk  moet
ons ook kyk wat Petrus se siening hieroor is. Hy sê
dat  omdat  ons  wedergeboorte  ervaar  het  ons
mekaar vurig moet liefhê.

Ons ry een oggend oor die vlaktes van Zoeloeland,
in die omgewing van Sodwana. Ons is haastig om
by die huis te kom, maar jy kan ook nie eers ‘n
bietjie voet in die hoek sit nie, want elke kilometer
of  twee  is  daar  ‘n  paar  beeste  wat  oor  die  pad
kruie. En as dit nie die beeste is nie, dan is dit een
van die talle klein dorpies wat jy deurry, elkeen met
sy  rits  spoedhobbels,  so  skerp  en  hoog  dat  jou
tande op mekaar klap wanneer jy hulle tref. Ek is
half ongeduldig, en haastig om by die huis te kom!

Ek swets as ek by die hóéveelste dorpie wéér twee
spoedhobbels kry en sebrastrepe tussen hulle op
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die pad geverf. Dan sien ek uit die hoek van my
oog  ‘n  hoendertjie  wat  aangehardloop  kom,
pylreguit  na die sebrastrepe toe. Ek trap rem en
stop  dood  voor  die  eerste  hobbel.  Ewe  kordaat
kom stap die hoender voor my motor verby, al op
die sebrastrepe langs! My mond val oop, en ek en
Mosbolletjie verloor albei  totaal  beheer en giggel
soos tieners. Ek kan nie glo wat ek sien nie. Was
dit  dalk  vir  my  ‘n  vingerwysing  oor  my  eie
padgedrag? Ek het menselewens in gevaar gestel
deur vinniger te ry as die spoedgrens! Talle klein
kindertjies speel langs die pad, en ‘n ongeluk kom
só  maklik.  Om padreëls  te  verontagsaam is  om
liefdeloos op te tree teenoor jou medemens.

Kyk net ‘n bietjie wat sê Petrus in vers 22: “Noudat
julle  julle  in  gehoorsaamheid  aan  die  waarheid
gereinig het,  om mekaar as broers  ONGEVEINS
lief te hê, moet julle mekaar dan ook VAN HARTE
EN VURIG LIEFHê.” Die 2020 vertaling lui, dat ons
mekaar  “innig  met  rein  harte  moet  liefhê.”
Hierdie is  nie sommer ‘n flou,  afgewaterde soort
van liefde waarvan hy praat nie maar ‘n liefde met
jou hele hart. Naasteliefde is om vir jou medemens
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om te gee, maak nie saak of hy ‘n ongelowige is
nie. Dit is al klaar moeilik genoeg. Broederliefde is
die hegte liefdesband tussen medegelowiges. Dit
is nie ‘n maklike liefde nie, want sommige van ons
medegelowiges kan dikwels maar moeilik wees en
jou  selfs  seermaak  met  kwetsende  woorde.  Ek
moet dit dikwels verduur, selfs in die kerk, van diep
gelowiges wat aktief in die gemeente betrokke is.
Om  daardie  persoon  daarna  steeds  ten  spyte
daarvan innig en vurig lief te hê, raak dan minder
maklik.

Ongeveinste liefde beteken dat  ek nou nie meer
net aan my eie behoeftes dink, soos wat dit in my
natuur  ingewortel  is  nie.  Eintlik  is  dit  gladnie
natuurlik om vir mekaar lief te wees nie! Dit verg
van my ‘n volgehoue inspanning om hiermee vol te
hou. Boonop mag dit nie toneelspel wees nie. Ek
onthou ‘n toneel uit een van die klassieke “Carry-
on”  flieks,  waar  die  Britse  kommissaris  en  die
Indiese prins by ‘n  funksie net  buite  hoorafstand
van mekaar sit. Die Brit knik vriendelik in die rigting
van die prins, ‘n breë grimlag op sy bakkies, maar
dan sê hy die allervreeslikste dinge van hom onder
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sy snor deur. Aan die ander kant loop die prins ook
oor  van  vriendelikheid  terwyl  hy  net  sulke
verskriklike dinge van die Brit sê.

Nee,  ongeveinste  liefde  is  nie  ‘n  pragtige
toneelspeel-glimlag nie, maar dit moet diep uit die
hart kom. As jy die dag God se wonderbare liefde
besef en ervaar, kan dit net eenvoudig nie anders
nie,  dat  daardie  liefde  uit  jou  straal  na  almal
waarmee jy te doene kry. Dit is júís die band van
wedergeboorte wat jou bind met ander gelowiges.
Julle het immers saam vir God as Vader, en julle is
dan mos broers en susters van mekaar.

Petrus sluit hierdie perikoop af met ‘n aanhaling uit
Jesaja  40:6-8  as  hy  die  verganklikheid  van  die
aardgebonde mens  afspeel  teenoor  die  absolute
onverganklikheid  van  die  Goddelike:  “Julle  is
immers  weergebore,  nie  uit  verganklike  saad
nie, maar uit onverganklike saad: die lewende
en ewige Woord van God.” Jesaja het dit so mooi
gestel,  dat  die  mens  soos  gras  is,  of
veldblommetjies.  So dikwels het  ek beleef  in  die
Bos dat die pragtige, wuiwende grasvelde, selfs na
‘n  goeie  somerreën,  aan  die  einde  van  die
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winterdroogte  kaalgevreet  is  sodat  daar  dikwels
nie eers stoppeltjies oorbly nie, maar net die barre
klipperige  grond.  Selfs  die  Namakwalandse
blommeprag  in  al  sy  glorie  het  maar  ‘n  korte
lewensduur,  en  kort  voor  lank  verskroei  en
verdwyn dit. Die Woord van God bly egter vir ewig.
Die  lewe draai  nie  om mý  nie!  Ek  is  verganklik
soos die gras en blommetjies. Ek moet egter die
lewe wat God my gee gebruik om Hom te dien.
Een van die maniere om Hom te dien is om my
hart oop te maak vir my mede-gelowiges, en hulle
innig en vurig lief te hê.

Gebed:

Here, neem asseblief my liefdelose hart en vorm
dit met U wonderbare liefde, sodat ek kan straal
met die liefde wat U in my geplant het, en maak
asseblief my liefde opreg.

205



Niks soos Ware Liefde

1 Johannes 4:7-12

Video

Audio

“Daar  is  niks soos ware liefde -  Daar  is  niks so
skoon, so rein!” Onthou jy nog die liedjie van die
baie gewilde Groep II?  Hulle  het  getoor  met  die
meisies se harte!  Salomo besing die liefde in sy
pragtige boek, Hooglied, so mooi en eksplisiet dat
daar  eintlik  ‘n  ouderdomsbeperking  op  geplaas
behoort te word! Oor hierdie boek is daar al baie
gedebatteer, en daar is verskeie menings daaroor.
Dit is egter iets vir ‘n héél ander dag. Die vraag wat
ons  egter  vanoggend  wil  vra,  is:  Wat  is  ware
liefde?

Ek onthou die pragtige fluweel kanselkleed in die
kerk van my kindertyd, waar daar in die mooiste
sierskrif geborduur was: “God Is Liefde”. Vir my het
dit nie baie mooi sin gemaak nie, want ons kinders
is gedurig gedreig dat God sou straf as ons stout
was! Ek het God beleef as Iemand kwaai wat daar
baie  ver  is,  en  verskriklik  hoog  bo  ons  nietige
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aardse wesens verhewe. En Hy staan gereed om
te straf! Kerk was ‘n straf, en daarom het ek in die
tyd  toe ek my diensplig  in  die  weermag gedoen
het, baie selde by ‘n kerk uitgekom. Ek het myself
altyd op ‘n manier daar uitgewurm.

Die vraag is dan ook al dikwels gevra of daardie
woorde wat jy so dikwels op ‘n kanselkleed gesien
het,  dat  God  liefde  is,  waarlik  sin  maak?  Is  dit
relevant?  Is  God  werklik  Liefde?  Of  is  Hy  dalk
maar net die onverbiddelike Heerser van die heelal
wat  absoluut  geen  sonde  duld  nie?  Snaaks
genoeg, het ek in my jong dae nooit getwyfel oor
God se bestaan nie. Hy was vir my ‘n werklikheid.
So was Jesus en die Heilige Gees ook vir my ‘n
werklikheid,  alhoewel  ek  vermoed  het  dat  die
Heilige  Gees  eintlik  meer  aan  die  “Apostolies”
behoort het!

Die  sestigerjare  met  sy  Hippies  wat  liefde,  veral
vrye liefde gepropageer het, het my persepsie van
liefde natuurlik totaal omgekrap. Aan die een kant
was daar God se onverbiddelike, streng liefde, en
aan die ander kant die Hippies se sorgelose, vrye
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liefde, wat gesê het dat almal vir almal moet lief
wees.

Eers  baie  later  het  die  waarheid  van  liefde  my
getref  en  vir  my  begin  sin  maak.  Dit  was  nie
genoeg dat ek maar net geweet het van liefde nie.
Dit was nie genoeg dat ek slegs geweet het van
God  se  bestaan  nie.  Daar  was  een  verskriklike
groot  skakel  wat  ontbreek  het:  ‘n  intieme,
persoonlike verhouding met God. Eers  was daar
die ontmoeting met Jesus, die dag toe die Heilige
Gees my die wedergeboorte geskenk het. En toe
skielik begin ek besef wat liefde wáárlik beteken.
Natuurlik is God die Bron van alle liefde, en Jesus
Christus is die Model waarop liefde geskoei is. Die
Heilige  Gees,  moes  ek  ontdek,  het  nie  aan  die
“Apostolies” behoort nie, maar Hy is die Begeleier
van  alle  gelowiges  om  hierdie  liefde  wáárlik  te
ervaar en uit te leef deur mekaar lief te hê.

Eers tóé het ek begin besef waarom die Hippies se
konsep  van  wees-vir-almal-lief  so  verskriklik
verdraaid  was.  Hulle  liefde  was  gegrond  op
menslike liefde, en natuurlik,  soos almal maar té
goed weet,  is  menslike liefde droewiglik  feilbaar!
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Seker  dáárom  dat  die  Hippie-beweging  tot  niet
gegaan het! Ware liefde kan slegs gegrond wees
op God as die enigste Bron.

In verskeie plekke in die Nuwe Testament kom die
oproep  van  liefde:  dat  ons  mekaar  moet  liefhê.
Jesus  haal  die  liefdesgebod  aan  uit  die  Ou
Testament,  en  dan  druk  Hy  by  verskeie
geleenthede dit op Sy dissipels se harte. Hy noem
dit selfs per geleentheid 'n "nuwe gebod." Daarna
skryf  verskillende  outeurs  oor  hierdie  liefde.
Johannes herhaal dit etlike kere in hierdie brief van
hom.  Ons  begin  dus  besef  dat  dit  van  uiterste
belang is om liefde uit te leef. Maar die probleem is
dat om lief te hê nie werklik só vanselfsprekend is
nie. Vir die meeste gelowiges is dit baie moeilik om
dit waarlik prakties uit te leef.

Die  feit  is  dat  God sigbaar  word  op  aarde  deur
gelowiges  se  opregte  liefde.  Dit  is  natuurlik  die
antwoord op God se groot liefdesdaad op Golgota,
en dit  is slegs moontlik as ‘n kind van God in ‘n
intieme, persoonlike verhouding met Hom leef. As
liefde nie prakties uitgeleef word nie, is die bron-
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oorsaak  dat  daardie  intieme  verhouding  nie
bestaan nie!

Liefde is nie maar net ‘n teoretiese iets waarvan jy
praat  en  dit  besin  nie.  Nee,  dit  is  ‘n  praktiese
handeling. Jesus het liefde op ‘n uiters praktiese
manier uitgeleef, toe Hy eers al Sy tyd opgeoffer
het om siekes gesond te maak en mense te leer,
en later die hoogste moontlike prys te betaal aan
die kruis vir mense wat nie eers vir Hom omgegee
het nie. Daardeur het Hy die voorbeeld gestel vir
ons liefde wat net so prakties uitgeleef moet word.
Liefde beteken dat dit jou iets gaan kos. Dit gaan
jou kosbare tyd, jou geld, dalk ongemak, opoffering
of baie harde werk, en in uiterste gevalle selfs jou
lewe kos. God dóén liefde, en daarom moet ons as
gelowiges  ook  liefde  dóén  en  dit  nie  maar  net
besin nie.

Ons moet egter te alle tye onthou dat daar slegs
een enkele rede is waarom ons liefde doen, en dit
is uit  dankbaarheid vir die groot, groot liefde wat
God aan ons bewys het.

Gebed:
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Here,  kweek  asseblief  in  my  ‘n  ware  liefde  wat
prakties sal dóén.
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Reddingswerkers

Judas: 20-25

Video

Audio

Die  boodskap  wat  Judas  vanoggend  by  ons  wil
tuisbring, handel oor die reddingsboei van God se
verlossing. Nou sal jy dalk protesteer: “Maar ek het
mos  alreeds  God  se  verlossing  gesmaak!  Wat
moet ek dan met nóg 'n reddingsboei maak?” Nee,
hierdie een is nie vir jouself nie, maar God gee dit
in ons hande sodat ons dit kan aangee vir ander
drenkelinge wat nou in die situasie verkeer waar
ons was voordat Hy ons gered het. Ons opdrag is
dus om dit uit te gooi na diegene wat besig is om
te verdrink in die oseaan van verlorenheid.

Om ‘n reddingswerker te wees, is ‘n liefdes-taak.
Maar voordat jy tot so ‘n aksie kan oorgaan, is daar
eers bouwerk wat aan jou eie lewe gedoen moet
word.  Paulus  skryf  in  vers  20:  “Julle,  geliefdes,
moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle
allerheiligste  geloof.”  Ek  moet  dus  my  geloof
opbou sodat ek sterk kan wees om in alle erns met

212

https://mega.nz/file/jJBUTDwC#tqFwjvcrlvRyNiqjsFEn4TeKdYwQPdoq_4-p3KEAtn8
https://youtu.be/a1bTNfEyVmY


reddingswerk te kan begin. Natúúrlik kan, en móét
jy getuig van die verlossingswerk van Jesus van
die eerste dag van jou vryspraak af. Om egter 'n
ernstige reddingswerker  te  wees,  neem oefening
en kennis, want hoe kan jy ander tot redding lei as
jy sélf nog wankelrig in die geloof staan?

Elkeen van ons kan ‘n reddingswerker wees. Die
vraag  is:  hoe  gaan  ek  te  werk?  Wat  is  die
vereistes?  Eerstens  is  ‘n  gelowige,  biddende,
onselfsugtige en liefdevolle  lewe in  afwagting op
Jesus se terugkeer noodsaaklik en onmisbaar as
jy ander mense wil red. Terselfdertyd moet jy ook
deeglik  bewus  wees  van  die  verskriklike  lot  wat
wag vir diegene wat nie God se vryspraak gekry
het nie. Lees gerus weer vers 6, 7, 13 en 15 van
die  Judas-brief,  waar  hy  die  verskriklike  oordeel
beskryf. En as jy diep in jou hart jammer voel vir
hierdie mense, dan moet jy besef dat dit die werk
van die Heilige Gees is in jou wat jou aanspoor om
iets te doen. ‘n Mens is van nature net oor jouself
bekommerd,  maar  die  Heilige  Gees  gee  jou  ‘n
passie vir ander mense.

213



Jesus se liefdesgebod sê nie dat ek myself net so
lief moet hê soos my naaste nie. Dit gaan juis oor
liefde vir jou medemens! Boonop beteken hierdie
liefde maar net  gedeeltelik  dat  ek sy liggaamlike
nood moet  raaksien.  Dit  gaan  véél  meer  oor  sy
geestelike  nood,  want  die  fisiese  het  tydelike
waarde, maar die geestelike het ewigheidswaarde.

Judas noem drie reddingsboeie, dinge wat ek nie
durf huiwer om te doen nie. Die eerste is om my te
ontferm oor diegene wat twyfel. Eintlik kan ek nie
anders nie, want as ek net terugdink hoe God Hom
oor my ontferm het in die tye toe ek getwyfel het,
dan moet daar 'n drang in my wees om dieselfde
vir ander te doen wat twyfel. Baie gelowiges ervaar
twyfel! Dikwels is dit mense wat ontmoedig is deur
die een of ander ramp wat hulle getref het. Dit is vir
so  'n  persoon wat  ek  met  woord  en daad moet
bystaan en hom of haar verseker dat ‘n lewe van
volle  vertroue  in  God  nie  alleen  moontlik  is  nie,
maar ook vir jou vrede en blydskap gee.

Die tweede reddingsboei wat God my gee, is om
diegene wat op pad is na die verderf uit die kloue
van die duiwel te ruk. Judas stel dit só ernstig dat
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dit is soos om hulle uit die vuur te ruk. Dit vat baie
moed en oortuiging om die stap te neem om met ‘n
ongelowige te praat en hom te oortuig dat hy eintlik
verlore is. Niemand wil weet dat sy paadjie na die
ewige verderf lei nie! Dit is egter die wonderlikste
voorreg op aarde om vir so ‘n persoon te kan wys
dat daar ‘n reddingsgordel beskikbaar is, en dat hy
net  bereid  moet  wees  om dit  te  aanvaar.  Dit  is
egter van uiterste belang dat ons besef dat om die
boodskap oor te dra, slegs die begin is. Daar moet
'n pad gestap word met so 'n persoon totdat die
volle waarheid van die Evangelie vasstaan in hom.

Dit is ook baie belangrik om te onthou dat ek en jy
slegs  die  boodskappers  is,  en  dat  ons  nooit
iemand  kan  oortuig  nie,  selfs  nie  met  jou  beste
redenasies nie. Dit is slegs die Heilige Gees wat
iemand kan oortuig. As iemand dus jou boodskap
verwerp, is dit nie vir jóú wat hy verwerp nie, maar
vir God.

Die derde reddingsboei  het  betrekking op my as
reddingswerker. Dit is 'n ernstige waarskuwing om
baie  versigtig  te  wees  wanneer  jy  reddingswerk
doen,  dat  jy  nie  dalk  sélf  op  die  een  of  ander
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manier  in  die  moeilikheid raak nie.  Sonde is  die
aansteeklikste siekte op aarde! “Wie meen dat hy
staan,  moet  oppas  dat  hy  nie  val  nie!” waarsku
Paulus in 1 Kor. 10:12. En dan moet jy natuurlik
ook  onthou  dat  jy  baie  seker  moet  maak  dat  jy
slegs  Bybelse  metodes  gebruik  vir  jou
reddingspogings. Vergeet van die Doom!

Judas sluit sy brief af met ‘n lofprysing. Dit is baie
belangrik dat ons te alle tye sal onthou dat dit nie
gaan oor party mense wat beter is as ander nie,
maar  dat  dit  uitsluitlik  gaan oor die  verheerliking
van  God.  As  gelowige  het  ek  en  jy  ‘n
verantwoordelikheid, maar God Sélf is in beheer.
Wie dus vir  die  ware geloof  stry,  stry  saam met
God, en daarom is die oorwinning ‘n sékerheid!

Gebed:

Dankie Here, dat ek in U diens mag staan, en dat
ek vanoggend kan weet dat U my die oorwinning
gegee  het.  Ek  wil  graag  U  blye  boodskap  van
verlossing met almal met wie ek in aanraking kom,
deel.
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Die Héél Beste Gawe

1 Korintiërs 13:1-7

Video

Audio

Ek gee myself nie uit as ‘n liedjieskrywer nie, maar
1  Korintiërs  13  het  my  só  aangegryp,  dat  ek
dáároor net eenvoudig ‘n liedjie moes skryf:

Engeletale, galmsimbale,

het ek nie liefde dan maak ek geraas.

Waar is my vriend'likheid, waar my geduld?

Daarsonder is ek by liefde in skuld!

Grootpraat en afguns en daarby verwaandheid,

eie belang soek, o die lig-liggeraaktheid!

Boekhou van kwade en bly oor die onreg.

Met dit in my lewe is die liefde net skoon weg!

Maar liefde......

Dit jubel en dit lag as die waarheid seëvier.

Is verdraagsaam, onverganklik, groter as alles hier.
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Profesieë sal vergaan, tale ophou bestaan,

Maar liefde dié sal vir ewig bestaan.

Liefde sal nooit as te nimmer vergaan.

1 Korintiërs 13 is, naas Psalm 23 seker een van
die mees gelese gedeeltes in die Bybel. Nogtans is
dit  seker  dié  deel  waarop ons die  minste  ag op
slaan.  O,  die  gedagtes  is  alles  só  mooi,  maar
wanneer dit by die praktiese uitleef daarvan kom,
dan val  meeste van ons gelowiges totaal  uit  die
bus uit!

Paulus  beskryf  liefde  as  ’n  gawe,  en  hy
beklemtoon dit dat liefde die allerbeste is van ál die
gawes wat die Heilige Gees ons gegee het. Dit is
so maklik om met enige van die geestesgawes ‘n
groot kop te kry, en dalk my eie beuel te wil blaas
en  te  spog:  “Ek  het  die  gawe  van
genesing/tale/profesie gekry!  Ekke is  mos darem
nou ‘n trappie hoër as my medegelowiges!”  Dan
kyk ek neer op daardie arme ouens wat nog nie
heeltemal “gearriveer” het nie, want hulle het nie
verhewe gawes nie. Dis liefdeloosheid!
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As ons die vorige hoofstuk van hierdie Korintiërs
brief lees, sien ons baie duidelik dat hierdie gawes
nie vir ons gegee is tot ons eie verryking nie, maar
om ons medemens op te bou. Met ander woorde,
ons moet dit gebruik as deel van ons liefdes-taak
om ander mense te dien! Kyk maar net wat Jesus
gedoen het!  Sy hele  lewe was gewy aan diens,
diens  en  nogmaals  diens!  Maar  daar  is  ook  ‘n
ander  sy  van  die  saak,  ons  moet  ons  gawes
gebruik in nederigheid en in volle afhanklikheid van
die Heilige Gees, die Gewer van ál die gawes. Ons
moet  dus  te  alle  tye  onthou  dat  dit  nie  óns
goedheid  is  nie,  maar  dat  ons  onsself  slegs
diensbaar stel sodat die Heilige Gees deur ons kan
werk.

Alles kom uiteindelik op liefde neer, want deur jou
gawes  uit  te  leef,  betoon  jy  liefde  aan  jou
medemens deur hulle te dien met die gawes wat
die Here jou gegee het. Liefde is nie ‘n gevoel nie,
maar  ‘n  werkwoord!  Liefde  maak  boonop  nie
onderskeid  tussen  mense  nie,  maar  dieselfde
liefde wat jy uitleef teenoor iemand ná aan jou hart,
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moet jy ook kan uitleef teenoor iemand wat vir jou
afstootlik is. Dit is nie maklik nie!

1 Korintiërs 13 is ‘n wonderlike gedig wat Paulus
geskryf het om te illustreer hoe belangrik dit vir ‘n
gelowige is dat liefde ‘n integrale deel van jou lewe
vorm.  Die  gedig  is  opgedeel  in  drie  dele:  In  die
eerste vertel  hy hoe noodsaaklik  liefde is.  In  die
tweede maak hy dit duidelik wat liefde is en wat dit
NIE is nie. Hy sluit die gedig af in die derde deel
deur die onverganklikheid van liefde te besing.

In vers 1 tot 3 wil Paulus dit baie duidelik stel dat
die  mooiste  gawes  wat  ons  uitleef,  absoluut
nutteloos  is  as  dit  nie  met  die  regte  gesindheid
uitgeleef word nie. Dit maak nie saak hoe edel my
gawe is nie - dit kan een wees van genesing of tale
of profesie. Dit kan selfs beteken dat ek my lewe
waag vir ander of dat ek al my besittings weggee
om armes te help. As hierdie dinge egter enigsins
beteken dat ek hieruit roem vir myself wil kry, dan
is dit betekenisloos. As dit sonder die nodige liefde
bedryf word, dan het ek net ‘n stuk blik geword wat
geraas maak.
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Ons staan soms in verwondering oor iemand wat
kan preek dat jou tone omkrul van pure lekkerkry.
Hy het  die mooiste woorde en gedagtes wat jou
inspireer tot groot hoogtes in jou geestelike lewe.
Hy sê dinge wat jou laat snak na jou asem uit pure
verwondering.

As daardie prediker egter liefdeloos optree of nie
die  liefde  waarvan  hy  so  mooi  preek  prakties
uitleef  nie,  dan  het  hy  daardie  spreekwoordelike
galmende  simbaal  geword  wat  maar  net  geraas
maak.

Dieselfde  geld  vir  iemand  met  die  wonderlikste
geloof wat letterlik berge kan versit. Mense stroom
na  hom  vir  genesing,  want  onder  sy  hande
verdwyn die aller-afgryslikste siektes soos mis voor
die son. Maar as liefde in sy lewe kortkom, help al
hierdie mooi gawes net mooi niks.

Die  afgelope  jaar  het  die  mooiste  verhale
uitgespeel tydens die swaarkry van die inperkings
waar  talle  mense  hulle  werk  verloor  het.  Talle
mense het ingespring en in liefde begin help waar
die nood op die ergste was. Sopkombuise het oral
opgespring om die lang toue honger mae te voed.
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Mense  het  hulle  harte  en  beursies  oopgemaak.
Alles baie mooi en reg, maar as dit nie suiwer uit
liefde gebeur nie,  dan beteken die mooiste werk
absoluut niks!

More  gesels  ons  DV  verder  oor  hierdie  uiters
besielende gedig van Paulus.

Gebed:

Here, ek moet vanoggend my kop in skaamte laat
sak, want my lewe skiet so bitter ver tekort wat die
uitleef van my liefde betref. Help my asseblief om
weer waarlik lief te kan hê.
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Eienskappe van Liefde

1 Korintiërs 13:1-7

Video

Audio

Gister het ons gekyk na die noodsaaklikheid van
liefde.  Hierdie  onderwerp  het  ons  eintlik  net  so
liggies aangeraak, ons kan daaroor ‘n hele boek
skryf! Vandag kom ons by die tweede “versie” van
Paulus se gedig, en ons vra die vraag: Wat is die
eienskappe van liefde?

Oor  hierdie  onderwerp  raak  Paulus  slegs  die
puntjies van die seekoei se ore aan, en hieroor kan
ons  weereens  ‘n  hele  boek  skryf!  Die  eerste
eienskap wat Paulus beskryf is geduld: “Die liefde
is geduldig,”  skryf  Paulus. En hier bedoel  hy nie
dat  ek  dikwels  ongeduldig  raak  as  dinge  nie
volgens plan loop nie. Kyk, beurtkrag is darem nou
besig om ons geduld tot die uiterste toe te beproef!
En  verkeersknope  wanneer  ek  laat  is  vir  ‘n
afspraak! Maar dis nie dáái soort geduld waarvan
Paulus praat nie. Dit gaan hier oor geduld met jou
medemens en veral jou medegelowige.
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Nou moet ek bely dat my geduld al dikwels tot die
uiterste toe beproef is deur medegelowiges wat die
Bybel  anders  interpreteer  as  ek,  veral  wanneer
hulle my aanvat daaroor en my tot  ander insigte
probeer dwing. My eerste reaksie is om myself te
probeer verdedig en vir die persoon te verduidelik
hóé verkeerd hy nou eintlik is!

Liefdevolle geduld is van uiterste belang wanneer
‘n  medegelowige  jou  in  ‘n  argument  probeer
indwing.  Die  eerste  geheim is  om te  leer  om te
luister,  iets  waarmee  ek  baie  sukkel.  My  arme
Mosbolletjie raak dikwels so gefrustreerd met my
wanneer sy nog besig is om iets vir my te sê, en ek
haar  sommer  so  ongeduldig  in  die  rede  val.
Jammer  my  ou  Liefste,  vergewe  my!  Gewoonlik
luister  ons  net  na  iemand  om  ons  gedagtes  te
begin  agtermekaar  kry  om  die  teenargument  te
loots!  Dit  is  ‘n  liefdelose  luister!  Die  geduld
waarvan  Paulus  praat,  beteken  om  met  volle
belangstelling  te  luister  na  die  persoon  se
argument, sodat ek ten volle kan verstaan waarom
hy dink soos hy dink.

En wanneer hy klaar is, loots ek my teenargument!
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Nee!

‘n  Mooi  voorbeeld  van  hoe  jy  so  ‘n  iets  kan
hanteer, sien ons in Handelinge 17 toe Paulus in
Atene voor ‘n skare heidene gestaan het. Hy het
hulle  daarvoor  geprys  dat  hulle  so  godsdienstig
was  om hulle  gode  so  getrou  en  vurig  te  dien.
Maar toe gebruik hy hierdie selfde argument om
hulle baie subtiel aan Jesus voor te stel.

‘n  Vurige  teenargument  wen  baie  selde  ‘n
argument. Dit jaag eerder die persoon die harnas
in  en  maak  dat  hy  sy  argument  met  meer  vuur
probeer  verdedig.  Verloor  eerder  die  argument
deur stil te bly en slegs liefde uit te straal met jou
geduld met die persoon. Daarmee gaan jy dalk jou
argument verloor, maar sy hart wen. En dit is baie
belangriker as enige argument.

Maar  geduld gaan oor baie meer  as argumente.
Dit gaan ook daaroor dat jy geduldig moet wees
met iemand wat dalk vir jou ‘n pyn is. Dis beslis nie
altyd maklik nie! Iemand kom na jou met kwelvrae
op die mees ongeleë tyd, en jy staan ongeduldig
en rondtrippel terwyl sy voort teem. Dan word jou
geduld tot die uiterste beproef. Of iemand vra jou
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om ‘n geloofsaak te verduidelik, maar hoe harder
jy probeer, hoe minder verstaan die persoon. Lees
gerus weer die dagstukkie wat ek ‘n maand gelede
geskryf het oor Deernis.

Dit is oor sulke situasies wat Paulus skryf, dat as jy
waarlik liefde uitleef, dan sal jy geduldig wees met
daardie  persone.  Jy  sal  steeds  liefde  uitstraal,
maak nie saak hoe erg jy gefrustreerd is nie. En as
jou hart  waarlik  met  liefde gevul  is,  sal  daar  nie
plek  wees  vir  frustrasie  nie.  Probeer  jouself  in
daardie  persoon  se  plek  insien,  en  hoe  jy  sou
optree as jy in die persoon se omstandghede was.

Ek dink persoonlik dat geduld waarskynlik een van
die grootste uitdagings is, veral vir ‘n gelowige wat
al ver op die pad van geloof gevorder het.

Hand  aan  hand  met  geduld,  is  die  tweede
eienskap wat Paulus noem, vriendelikheid. Dikwels
word jou geduld tot die uiterste beproef wanneer
iemand jou treiter met argumente of kwelvrae op
ongeleë tye. Dit voel dalk vir jou asof die laste van
die lewe jou in die aarde indruk, maar dan moet jy
steeds vriendelik wees. En as daardie têksie jou
siel versondig of voor jou indruk terwyl jy laat is vir
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werk,  dan  moet  jy  steeds  geduldig,  en  veral
vriendelik kan bly. Dis nie maklik nie! Dit vat harde
werk en baie deursettingsvermoë van jou kant af
om in sulke omstandighede steeds kalm te kan bly
en Jesus se liefde uit te straal.

Vriendelikheid  in  alle  omstandighede  en  op  alle
plekke,  is  die  een  eienskap  wat  die  liefde  van
Jesus  na  die  wêreld  kan  uitstraal.  ‘n  Opregte
glimlag  op  jou  gesig,  verander  die
gemoedstoestand  van  almal  met  wie  jy  in
aanraking  kom.  En  nee,  selfs  die  maskers
waarmee  ons  deesdae  opgesaal  sit,  kan  nie  ‘n
opregte glimlag verberg nie, want jou oë vertel die
verhaal  wat  in  jou  hart  omgaan.  En  ‘n  opregte
vriendelike woordjie kikker enigeen se lewe op, en
maak dat die persoon die dag met ‘n lied in die
hart beleef.

Wees geduldig, en wees vriendelik, en leef só die
liefde van Jesus prakties uit.

Gebed:

Here, vul my asseblief vandag met U wonderbare
liefde,  sodat  ek  dit  met  groot  geduld  kan  uitleef
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teenoor my medemens. En plaas vandag heeldag
‘n vriendelike glimlag in my hart, op my mond en in
my oë.
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Hoe moet Liefde Lyk?

1 Korintiërs 13:1-7

Video

Audio

Ons  kom  vanoggend  by  nog  ‘n  paar  van  die
eienskappe  van  liefde.  Eerstens  sê  Paulus  dat
daar vir afguns géén plek is in ‘n gelowige se lewe
nie,  en  dat  eie  belang  géén  rol  durf  speel  nie.
Verwaandheid,  afguns  en  grootpraterigheid,  is
almal dinge wat ver verwyder is van ware liefde. 

Die woordjie “afguns” beteken dat jy jaloers is op
iemand oor iets wat hy het. Jy misgun die persoon
sy  besitting.  Hy  verdien  dit  nie,  dit  moet  eintlik
eerder aan mý behoort! ‘n Voorbeeld sou wees as
iemand anders die bevordering kry terwyl jy dink
dat jý eerder die pos verdien het. Dit veroorsaak
dat jy met ‘n wrok in jou hart loop teenoor daardie
persoon. Jy is beslis nie meer lief vir hom nie!

Om liefdevol op te tree, sou eerder beteken dat jy
iemand anders dít gun wat na sy kant toe gaan. Ek
is bly dat Gert daardie bevordering gekry het, al is
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dit ten koste van my eie bevordering! En ek sê vir
Gert hoe bly ek vir hom is, met opregtheid in my
hart en op my gesig!

Nog ‘n “NEE!” wat Paulus noem is “verwaandheid.”
Die  woordeboek  gee  die  sinonieme:  eiewaan,
selfvoldaan, hooghartig, aanstellerig, beterweterig,
almal lelike woorde! Met só ‘n houding kyk ek neer
op iemand want ek is mos beter as hy!

Liefde beteken dat ek eerder nederig moet wees.
Ek ken hoogs-geleerde professore en mense wat
tot héél bo in die lewe gevorder het, wat nederig is
en in groot liefde met die eenvoudigste mens sal
gesels sonder om sy geleerdheid of status te wys.
Nederigheid  in  alle  omstandighede,  is  wat  liefde
beteken.

Paulus se derde lelike woord is grootpraterigheid.
Dit  gaan  gewoonlik  hand-aan-hand  met
verwaandheid.  “Kyk,  waar  ek  vandaan  kom  is
dinge  darem baie  beter  as  hierdie  armsalige  ou
gehuggie  van  jou!”  of  “Ek  het  darem  nou  al
gevórder op die geloofspad - jy moet nog vér loop
om by my te kom!” Ek laat die ander persoon klein
en minderwaardig voel! Om in liefde op te tree sou
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beteken  dat  ek  nederig  moet  wees  oor  wat  ek
bereik het en eerder die ander persoon prys vir wat
hy wél reeds bereik het en hom aanmoedig. Wat
ek het, is in elkgeval nie deur my eie goedheid nie,
maar is Godgegewe!

Die vierde is “onwelvoeglik” of “onbehoorlik” soos
in  die  2020  vertaling.  Dit  kan  ook  onsedelik  of
onbetaamlik beteken. As ek so aantrek dat ek iets
onbehoorlik in iemand anders wakker maak, is dit
liefdeloos. En as ek vuil grappe vertel wat mense
se  onbehoorlike  gedagtes  prikkel,  is  dit  ook
liefdeloos! Dit kan oor vuil taal, vulgêre handseine
en  nog  baie  meer  gaan.  Liefde  beteken  om  ‘n
skoon  en  rein  lewe  te  leef  wat  kan  dien  as  ‘n
voorbeeld vir ander mense wat sukkel hiermee. Dit
beteken dus om Jesus se liefde  uit  te  straal  en
blydskap uit te leef terwyl jy probeer leef soos wat
die Here dit van jou vra.

Paulus druk dit verder op ons harte dat jy nie jou
eie  belang  najaag  nie.  Stel  ander  mense  se
belange altyd voor jou eie, al beteken dit ook dat jy
dalk self skade ly daardeur. Sodoende leef jy liefde
uit.
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Verder mag ‘n gelowige nie liggeraak wees nie, dit
beteken kort van draad, oor-sensitief, fyngevoelig.
Met ander woorde, ek moenie op my perdjie spring
as iemand net iets skeef vir my sê nie. Dis gladnie
maklik,  as  iemand  jou  beledig,  om  steeds  met
liefde teen die persoon op te tree nie. Jou eerste
reaksie is om terug te slaan! Jesus het gesê: “draai
ook die ander wang!”

Totale  vergifnis,  met  ander  woorde,  vergewe EN
vergeet! is een van die groot kenmerke van liefde.
Paulus stel dit so mooi, dat jy nie moet boekhou
van die kwaad nie. Ons moet onthou hoe die Here
se vergifnis lyk. Jesaja stel dit so, dat al was jou
sonde bloedrooi  of  skarlaken-pers,  dat  Sy  totale
vergifnis jou soos wit wol of skitterwit sneeu maak.
En Hy dink nooit weer daaraan nie, want dis klaar
vergewe! Nou vra Hy my om ook so te vergewe, en
nie eers weer te dink aan die onreg wat iemand my
aangedoen het nie.

En  as  die  ongeluk  iemand  tref  wat  volgens  my
opinie  swaar  gestraf  moes  word,  dan  sê  ek  nie
“Lekker!  Hy  het  mos  daarvoor  gesoek!”  nie.  Ek
voel opreg jammer vir hom! Al is hy ook wíé! Ek
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verbly my eerder in die waarheid! Liefde moet dus
niks  met  enige  onreg  te  doen  hê  nie  maar  die
waarheid nastreef.

Dan sê Paulus iets wat  my al  baie laat  kopkrap
het:  “Liefde  bedek  alles,  glo  alles,  hoop  alles,
verdra alles.” Beteken dit nou dat liefde totaal naïef
moet wees? Maar net enigiets gelate verdra? Nee,
ek dink nie dis sy bedoeling nie, maar eerder dat
die  eienskappe  van  liefde,  verdraagsaamheid,
geloof  en  hoop  ewigheidswaarde  het,  dat  dit  vir
altyd sal bly staan.

Elke gelowige behoort  baie  gereeld  1  Kor  13 te
lees, en sy lewe hierin te spieël, want ons vergeet
só maklik. Leef ek werklik nog liefde uit soos wat
die Here dit  van my verwag? Het ek werklik  die
allerbeste  gawe  wat  die  Here  my  gegee  het
bemeester?

More  sluit  ons  die  reeks  oor  liefde  af  met  die
pragtige  lied  wat  die  onverganklikheid  van  die
liefde besing.

Gebed:
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Here, ek moet vanoggend my kop in skaamte laat
sak, want my lewe skiet so bitter ver tekort wat die
uitleef van my liefde betref. Help my asseblief om
weer waarlik lief te kan hê.

234



Onverganklike Liefde

1 Korintiërs 13:8-13

Video

Audio

Ons het alreeds in die vorige veertig dagstukkies
gesien hoe belangrik liefde is.  Dit  is die grootste
van  ál  die  gawes,  en  dit  kan  alles  bedek.  Nou
besing Paulus ook die absolute onverganklikheid
van die liefde. Dit sal tot in alle ewigheid bestaan,
selfs  nadat  al  die  ander  gawes  al  in  die  niet
verdwyn het.

Maar daar is ‘n probleempie - ek en jy is steeds
verganklike  mense wat  aardsgebonde is.  Ons is
nie perfek nie en ons het maar ons swakhede! Ons
kennis  is  so  verskriklik  beperk  dat  selfs  die
hoogsgeleerde professor nog steeds maar net ‘n
ou klein gedeeltetjie ken. Dit is uiters frustrerend,
want  daar  is  so  baie  vrae  waarvoor  ek  nie  ‘n
klinkklare antwoord het nie. So dikwels vra mense
my kwelvrae, en dan moet ek soms ook maar net
my skouers ophaal en sê: “Jammer, ek weet ook
nie!”

235

https://mega.nz/file/2JBmELoA#-kTUUvZHYSahC63QdTSRlc9vnWgYzxOZna47fyCtn4Y
https://youtu.be/cVYnushCXsQ


Paulus vergelyk ons kennis met ‘n spieël. Het jy al
op ‘n koue winteroggend in die badkamer probeer
skeer  of  grimering  aansit,  terwyl  die  spieël  bly
toewasem? Dit  is  ‘n  frustrasie!  Die  beeld  wat  jy
daar sien is dof en feitlik onherkenbaar. Dan gaan
dit  maar so mog-het-troffe,  dikwels met liederlike
gevolge! So is ons geloofskennis ook maar uiters
gebrekkig. Maar eendag sal daardie spieël helder
blink, en sal ons al hierdie dinge duidelik kan sien
en verstaan. Dan sal dit in elkgeval ook nie eers
meer  saakmaak nie,  want  dan sal  ons die  Here
van  aangesig  tot  aangesig  sien,  dan  sal  alles
volledig wees.

Die groot geheim oor jou onkunde, is dat jy gedurig
moet  leer,  navors  en  die  waarheid  soek  in  die
Woord van God. Jy moet dus daardie spieël blink
poleer! Paulus vergelyk ons met kinders wat moet
opgroei.  As ons maar  net  tevrede is  met  die  ou
bietjie wat ons geleer het as kinders, dan word ons
geloofslewe ‘n stagnante moeras. Dan sal ons ook
nooit  werklik  weet  hoe  om  daardie  liefde,  wat
Paulus so hoog aanskryf, behoorlik uit te leef nie.
Ons  moet  die  kinderagtigheid  afskud  en  deur
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harde  werk,  oefening,  studie  en  praktiese uitleef
van dit wat ons leer, opgroei om volwassenes te
word  in  die  geloof.  Alleen  dán  kan  ons  waarlik
begin om liefde prakties uit te leef.

Dit is egter nie ons swakhede waarvan Paulus wil
praat nie, maar dit is die liefde wat hy besing, en
veral die absolute onverganklikheid daarvan.

As  ek  werklik  wil  weet  van  liefde,  en  hoe
onverganklik dit  is,  dan moet ek eintlik die Bybel
begin  lees  van  Genesis  1  af.  Die  talle  en  talle
uitreike  van  liefde  van  die  Here  wat  deur  die
geskiedenisboeke  van  die  Ou  Testament
aangeteken is, begin vir ons ‘n prentjie vorm van
hoe ver Sy liefde strek. Dit begin by Adam en Eva.
Hy wou vir hulle ‘n Vriend wees, selfs saam met
hulle in die tuin gewandel. Hulle het Hom verraai!
Sulke  liederlike  verraad  het  eintlik  die  doodstraf
verdien, maar God se genade is só groot dat Hy
hulle steeds in liefde spaar. Dan gee Hy selfs vir
hulle nog beloftes ook!

Deur die duisende bladsye van die Ou Testament
lees ons die name van mense aan wie Hy liefde
bewys het.  Name soos Noag,  Abraham, Isak en
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selfs Jakob, die bedrieër. Só groot is Sy liefde dat
Hy vir  Jakob, na ál  sy bedrog,  steeds die vader
gemaak  het  van  die  volk  Israel.  Vir  Moses,  die
moordenaar,  het  Hy  in  liefde  geroep  om  die
grootste leier van alle tye te word. Hy het vir Moses
en sy opstandige, murmurerende, afvallige volk in
liefde  geneem deur  die  onherbergsame woestyn
tot  by  die  beloofde  land,  ten  spyte  daarvan  dat
hulle gedurig agter ander gode aangehardloop het,
en oor elke ou dingetjie gemor en gekla het. As dit
nie liefde is nie......!

Dan was daar natuurlik nog Dawid die egbreker-
moordenaar  en,  Salomo  die  veelwywer.  En  wat
van  Jona  die  onwillige,  Simson  die  rokjagter,
Ragab  die  prostituut  en  nog  talle  ander  name?
Maar liefde het tot die absolute hoogtepunt gekom
toe die  Seun van God mens geword het  en die
verskriklikste vernedering, vervolging, verwerping,
spot,  marteling  en  teregstelling  moes  deurmaak
om versoening te kon bewerkstellig. Daar het die
Here die grootste offer van liefde óóit gebring.

Maar  dit  was  maar  net  die  begin,  want  hierdie
liefde  strek  van  dáár  tot  in  die  onmeetlike

238



ewigheid,  want  eers  ná  die  voleinding  van  die
wêreld sal ons kan ervaar wat ware liefde is, en sal
ons dit ook kan uitleef.

En vandag? Is dit nog ooit die moeite werd dat ek
enigsins probeer om liefde uit te leef? My liefde is
dan so gebrekkig! Wat help dit tóg?

Dit is juis oor die onmeetlike liefde wat God deur
die eeue openbaar het, en veral oor die finale prys
wat  die  Seun betaal  het  vir  ons  versoening,  dat
ons gelowiges álles in ons vermoë moet doen om
liefde uit te leef uit dankbaarheid vir Sy groot offer.
Hy het geen steen onaangeroer gelaat om vir ons
te betaal nie! Nou is dit ons beurt om die grootste
gawe van almal terug te ploeg in die wingerd van
God.

Gebed:

O  Here,  my  liefde  is  so  gebrekkig.  Help  my
asseblief om dit ten volle uit te leef om op hierdie
manier vir  U dankie te sê vir  wat U alles vir  my
gedoen het.
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