
Eenheid preek 9 God se liefde in ons verander alles     1 Johannes 4 vers 7 tot21  20 Sept 2020. 

Goeie more, dit is vandag die laaste Sondag met die beperking van 50 persone per erediens. 

Ons wag nog om te hoor hoe die reëlings van volgende Sondag af gaan werk, maar dit lyk asof 

ons 250 mense sal kan akkommodeer. Indien dit so is sal ons waarskynlik nie meer eredienste 

vooraf opneem nie, maar wel probeer om eredienste na die tyd beskikbaar te stel op Murray se 

Youtube-kanaal en ons webbladsy. Ons sien baie daarna uit om weer saam in die kerk die Here 

te kan aanbid.  

Bespreek: 
➢ Wat kon jy die afgelope week doen om eenheid te bevorder? 
➢ Laat iemand bid en vra dat die Here ons saamwees sal seën. 
➢ Besluit saam oor julle dankoffer/Kollekte. 
➢ Lees 1 Johannes 4:7-21 en bespreek dit wat vir jou uitstaan of tref. 

 
Ons is nog steeds besig met die reeks oor eenheid en verlede week het ek probeer deel dat die 

eenheid van die kerk bonatuurlik bewerk word deur die Heilige Gees. Ek het gedeel dat op ŉ 

baie diep geestelike vlak die eenheid reeds bestaan, maar dat ons nog nie die volmaakte 

eenheid beleef nie en dat ons na sigbare eenheid moet smag. 

Ek wil dat ons vandag kyk na die invloed wat ons onderlinge liefde, of gebrek aan onderlinge 

liefde, op die kerk se eenheid het. Ek wil begin deur te kyk na God se liefde vir ons as mense, 

want as ons God se liefde vir ons ontdek, ken en verstaan, dan sal ons onderlinge liefde vir 

mekaar groei. 

Hier in 1 Johannes 4 lees ons hierdie kragtige vers: God is liefde!  Meer as een keer lees ons in 

ons teksgedeelte. God is liefde. God het nie net lief nie. Liefde is wie God is, dis sy wese.  

Ek dink dat ons maar ŉ redelike verwronge prentjie van die liefde het, omdat ons deur die TV 

en ander vorms van media, gebreinspoel word om die wêreldse prentjie van wat liefde is te glo. 

Die wêreldse prentjie van liefde is ŉ baie selfsugtige vorm van liefhê. Dit gaan eintlik meer oor 

wat kry ek, of wat wen ek, as ek jou liefhet. 

Jy het iemand lief as iemand in elke opsig reg teenoor my optree, sodat hulle jou liefde teenoor 

hulle waardig kan wees. Ons liefde vir mekaar is voorwaardelik. Doen die regte dinge, hanteer 

my reg, dan sal ek jou liefhê. Dis die wêreldse prentjie van liefde. 

Johannes leer ons hier in vers 10 wat werklike liefde is. Hy sê: Werklike liefde is dít: nie die 

liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te 

stuur as versoening vir ons sondes.  

God se prentjie van liefde is dat Hy ons onvoorwaardelik liefhet. God het ons liefgehad voor ons 

dit kon verdien of verwerf. Sy prentjie van liefde is dat Hy ons so liefhet, dat Hy sy kosbare Seun 

vir ons gegee het. Werklike liefde, sê Johannes, is Jesus wat vir my en jou sondes aan ŉ kruis 

sterf. Of soos vers 9 sê: Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na 



die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Dit sluit so mooi aan by Romeine 

5:8 - Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 

sondaars was. God het dus reeds vir ons gewys hoe lief Hy vir ons is toe Jesus namens ons 

sondes aan die kruishout vasgespyker was. Nog voordat ons ons lewens kon verander, of iets 

doen om dit te verdien, het Hy reeds vir ons sondes gesterf. 

Hoor dit vanoggend: God het vir jou lief gehad nog voordat jy iets goeds of reg kon doen om 

Hom te beïndruk. Ek wil vir die ouers vra, kan jy nog onthou hoe dit gevoel het toe jy jou kind as 

ŉ babatjie vasgehou het? Ek onthou hoeveel keer ek met my kind in die arms gestaan het en 

gedink het, as ek my kind so lief kan hê, ek wat onvolmaak en vol sonde en tekortkominge is, 

hoeveel groter moet God se volmaakte liefde vir ons dan nie wees nie. As my hart wil bars van 

liefde vir my babatjie, hoeveel te meer moet God se volmaakte liefde vir my wees. 

En weet jy wat, toe my kinders so klein was en ek soveel liefde vir hulle ervaar het, kon hulle 

nog niks gedoen het om die liefde te verdien of verwerf nie. Hulle kon nog nie iets doen om my 

te beïndruk nie. Ek was net eenvoudig lief vir hulle. Onthou jy dit? Onthou jy hoe dit gevoel het? 

Daardie liefde vir jou kind? 

Ek wil hê jy moet vanoggend mooi hoor, God se liefde vir jou is nog baie meer as ŉ ouer se 

liefde vir ŉ kinders. As ons dit kan verstaan. As ons dit kan ervaar en in die geloof kan groei in 

die wete dat God my so onvoorwaardelik liefhet, dan sal alle vrees vir God se straf en oordeel 

soos mis voor die son verdwyn. 

Dis hoekom Johannes spesifiek oor vrees praat as hy in vers 18 sê: Waar liefde is, is daar geen 

vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, 

het nie volmaakte liefde nie. 

En dan in die volgende vers gee hy vir ons ŉ belangrike sleutel: Ons het lief omdat God ons 

eerste liefgehad het. Ons kan net liefhê as ons God se liefde vir ons verstaan en aanvaar. En 

met liefde bedoel ek agape liefde, God se onvoorwaardelike liefde vir ons. Dis hoekom ek sê: 

hoe beter ons God se liefde vir ons verstaan en ervaar, hoe makliker word dit om mekaar lief te 

hê. 

As ons praat oor die liefde wat God vir ons het, dan is daar ŉ moment in Jesus se lewe wat ons 

baie ernstig moet neem, en dit is sy doop. Wat gebeur by Jesus se doop? Ons lees in Markus 

1:10-11 Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif 

na Hom toe sien neerdaal. 11Daar was ook 'n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor 

Jou verheug Ek My.” 

Dink ŉ bietjie wat hier gebeur. Jesus het nog nie sy aardse bediening amptelik begin nie. Hy 

word gelei om gedoop te word en as Hy uit die water kom hoor Hy sy hemelse Vader se stem, 

wat vir Hom en die mense om Hom duidelik hoorbaar was, en sy Vader sê: “Jy is my geliefde 

Seun. Oor Jou verheug Ek My.” Daar voor almal verklaar die Vader sy liefde aan Jesus en 

bevestig Hy Hom voor almal as sy Seun. 



Hoe sal jy vanoggend voel as jy hier in die kerk (of daar waar jy nou sit) hoor hoe God die Vader 

hoorbaar verklaar: Piet, Sannie, Louis, jy is my geliefde seun, of jy is my geliefde dogter, en weet 

jy wat? Oor jou verheug Ek My. Ek is stil tevrede en opgewonde oor jou.  

Maak jou oë vir ŉ oomblik toe en verbeeld vir jou dat God voor almal vir jou sê: Jy is My 

geliefde kind, oor jou verheug Ek My! Voel hoe God se liefde vir jou oor jou spoel. Ongeag wat 

tot vandag toe in jou lewe gebeur het. Ongeag of jy geliefd voel of nie. Ongeag of jy dink jy 

verdien sy liefde of nie. Ongeag al die sondes wat jy al gepleeg het. Hoor God se verklaring 

teenoor jou. Jy is My geliefde kind. Oor jou verheug Ek My! Omdat Ek jou lief het, het Ek het 

My Seun aan ŉ kruishout laat spyker. 

Verdien ons om dit te hoor? Verseker nie! Maar dit is die waarheid van hoe God oor ons voel. 

God het jou lief net soos jy is. Ek en jy hoef nie by God in kompetisie met mekaar te wees oor 

wie verdien sy liefde die meeste nie, want sy liefde vir elkeen van ons is volmaak. Dit was juis 

die wete dat sy Vader Hom liefhet en Hom in die openbaar bevestig het, wat vir Jesus die 

vermoë gegee het om nie gepla te wees oor wat mense van Hom gedink het nie. Jesus se 

gedagtes hieroor moes was waarskynlik soos volg gewees het: As My Vader My so liefhet, dan is 

ek nie afhanklik van ander mense se liefde en opinie van my nie. 

Vriende, as dit vir Jesus genoeg was. As die wete, dat sy Vader Hom liefhet en in Hom behae 

het, Hom die krag en vermoë gegee het om uiteindelik aan die kruis te sterf, dan dink ek die 

wete dat God dieselfde oor ons voel as wat Hy oor Jesus gevoel het, behoort ŉ baie diep impak 

op ons lewens te maak. Dit behoort veral ook ŉ impak te hê op hoe ons na mekaar kyk en hoe 

ons oor mekaar voel. 

Dis hoekom Johannes ŉ lyn trek tussen God se liefde vir ons en ons liefde onderling vir mekaar. 

Hy skryf: Ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind 

van God en ken God. Dis wat Jesus in Johannes 17:23 bid - Ek in hulle en U in My, sodat hulle 

volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het en hulle liefhet net 

soos U My liefhet. En dan weer in vers 26: Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak, en Ek sal 

dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan My bewys het, in hulle kan wees en Ek 

ook in hulle.” 

Jesus bid spesifiek hier dat die liefde wat die Vader vir Hom het, vir ons en in ons ŉ werklikheid 

moet word. Die rede hiervoor is dat niemand vir God kan sien nie, maar God se liefde in ons is, 

dan sal ander iets van God in en deur ons lewens beleef en ervaar. Kinders van God word 

agente van sy liefde op aarde. 

Dan skryf Johannes iets skokkends in vers 8: Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, 

want God is liefde. Hoor jy dit? Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie. Dan neem hy 

dit in vers 20 nog verder: As iemand sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy 'n 

leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, 

wat hy nie kan sien nie.  



Hoor jy die erns van sy opmerkings? As jy jou medegelowiges nie liefhet nie, hom of haar haat 

oor iets wat aan jou gedoen is, dan sê Johannes, kan jy nie sê dat jy vir God lief is nie. Nee, as 

ons vir God lief het, geld die uitvoering van God se wet vir jou. Vers 21: En hierdie gebod het 

ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê. 

Dis hoekom hy in vers 11 skryf: Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, 

behoort ons mekaar ook lief te hê. Hy verklaar dit verder in vers 19: Ons het lief omdat God 

ons eerste liefgehad het. Vriende, onderlinge liefde is die gom wat ons as ŉ eenheid saambind. 

As ek en jy God se liefde vir ons ken, verstaan, glo en beleef, dan sal ons mekaar liefhê. Dan sal 

ons aktief meewerk aan die sigbaar maak van ons liefde vir mekaar. Dan sal ons mekaar beter 

kan verdra, vergewe, verduur en uiteinde sal ons mekaar beter kan liefhê, want as God ons so 

lief kan hê. So onvoorwaardelik lief kan hê, dan sal God se liefde vir ons ons dring om mekaar 

lief te hê. 

Nou sal jy dalk vir my wil sê maar hoe op dees aarde sal ek dit kan regkry om almal lief te hê? Ek 

dink deel van die geheim is om te verstaan hoe dit werk. Wanneer ŉ mens water van een plek 

na ŉ ander wil pomp, het jy twee dinge nodig. ŉ Goeie pomp en water pype wat die water sal 

vervoer van die een plek na die ander. As ons verstaan dat ons slegs die pype moet wees, sal dit 

ons help om mekaar lief te hê. 

Die fout wat ons baie keer maak is om te probeer om in eie krag liefde vir ander te ontwikkel. 

Ons probeer self die water van God se liefde te pomp. Ons wil die pompe wees, maar ons sal dit 

nooit regkry nie. Ons kan alleen maar die pype wees wat die water van God se liefde vervoer. 

Ons kan alleen die kanaal wees waardeur God se liefde vloei. Dit is hoekom ek die preek begin 

het by die wonder van God se liefde vir ons. Dit is wanneer ons die omvang van God se liefde vir 

ons ontdek en begin verstaan, begin glo en ervaar, en ons tyd spandeer in die geselsskap van 

die Liefde self, wat ons pype of kanale word deur wie God se liefde kan vloei. 

Ons kan net waarlik liefhê in die mate wat ons God se liefde vir ons leer ken, ervaar en in die 

geloof aanvaar. Wanneer mens Jesus werklik ontmoet as jou Verlosser en Saligmaker, wanneer 

ŉ mens die wonder van God se genade en onvoorwaardelike liefde vir jou beleef, dan kan jy nie 

anders as om te wil lewe soos Hy dit van jou vra nie. Dan wil jy ander begin liefhê, want jy weet 

dat jou God ŉ God van liefde is en dat Hy wil hê dat ons meer soos Hy moet word. Ons liefde vir 

mekaar moet groei en kan groei. Ons hoef ook nie in eie krag te verander nie, God het sy Gees 

in ons uitgestort. 

God self trek ons deur sy Gees al hoe nader aan Hom. Ons moet net elkeen ons eie vrye wil 

gebruik om voortdurend na meer van God te smag en telkens kies om Hom te vra om ons te 

help om mekaar lief te hê met die liefde wat God vir ons het. En daardie kere wat jy nie lief wil 

hê nie, onthou net Johannes se waarskuwing, dat die wat nie liefhet nie, nie vir God ken nie. 

Miskien kan jy die komende week elke dag tyd maak om vir 5 minute net by God te sit. Gaan sit 

net en raak bewus van sy liefde vir jou. Moenie praat nie, vra net dat Hy jou bewus sal maak 



van sy liefde vir jou. Hoe meer ek en jy bewustelik gaan leef met die wete van God se liefde vir 

ons, sal ons liefde vir mekaar al hoe groter word. 

Ons kan lief hê, omdat God ons eerste liefgehad het. 

Deel met mekaar: 
➢ Wat voel/dink jy vra die Here die komende week van jou sodat jy sy liefde beter kan 

verstaan en beleef? 
➢ Vir wie moet jy doelbewus kies om beter lief te hê? 
➢ Bid vir mekaar. 


