
 

Preekvoorligting Sondag 23 September 2018 

Skriflesing: Joh. 3: 16, 15: 13, 1 Joh. 3: 16  Teksvers: Joh. 3: 16, 15: 13, 1 Joh. 3: 16  

Tema: Liefde – die hart van die Christelike godsdiens 

 

“Om lief te hê” – ’n emosie wat elkeen van ons baie goed ken, of ons nou klein of groot, jonk of 

oud, arm of ryk, siek of gesond is, elkeen van ons het iets of iemand lief. Dit is egter nie iets wat 

alleen in ons persoonlike lewe aanwesig is nie, maar ook baie prominent in ons godsdiens tot 

openbaring kom. Hierdie feit word onderstreep deur Joh. 3: 16: “Want so lief het God die wêreld 

gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan 

nie, maar die ewige lewe kan hê.” 

 

1. God en liefde wat gee. 

Joh. 3: 16 het dit oor die alles opofferende  liefde, die liefde wat onvoorwaardelik is, die liefde wat 

onverdiend is, die liefde wat tot heil is van die een wat dit ontvang. Dit is die liefde wat deur God 

in hierdie wêreld gebring is nadat dit deur die Satan vernietig is. So wanneer hier gepraat word 

van “so lief het God die wêreld gehad”, moet ons weet hierdie liefde is ‘n liefde wat sy oorsprong 

by God vind, wat Hy in hierdie wêreld ingebring het. En dan is hierdie liefde ‘n “gee-liefde”. Ons 

lees dat God die wêreld, die kosmos, sy skepping en skepsele, so lief gehad het, dat Hy sy liefde 

verwerklik het deur sy Seun, en dan spesifiek deur Hom te gee aan hierdie wêreld, sodat elkeen 

wat in Hom glo nie verlore sal gaan. Dit kom hierop neer dat ek dit werklik tot diep in my hart 

moet beleef – God het my so lief, so lief dat Hy selfs sy Seun vir my opgeoffer het.  

 

2. Christus en liefde wat gee. 

Joh. 15: 13 “Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.” Hierdie 

woorde was deel van Christus se laaste lering aan sy dissipels net voor Hy gearresteer, verhoor en 

veroordeel sou word. Uit hierdie woorde is duidelik dat Hy nie ‘n slagoffer van die kruis was nie, 

maar wel dat dit ‘n duidelike en gewillige offer was van sy kant. Sy kruis was vir Hom ‘n 

liefdesdaad, ‘n liefdesdaad vir sy vriende. En nou is dit opmerklik dat van  dieselfde woorde hier 

in Joh. 15:13 as in Joh. 3: 16 sprake is nl. dieselfde “liefde” en dieselfde “gee”. Die daad van 

Christus hier ter sprake is dus weereens buite hierdie wêreld – dit is ‘n alles offerende liefde, ‘n 

onverdiende liefde, ‘n liefde tot heil vir hulle wat dit ontvang. Om saam te vat tot hier – God het 

uit liefde sy Seun gegee, maar uit liefde het die Seun ook Homself gegee. 

 

3. Ek en liefde wat gee 

1 Joh. 3: 16: “Hieraan het ons die liefde leer ken, dat Hy sy lewe vir ons afgelê het; ons behoort 

ons lewe vir ons broeders af te lê”. Die woorde hier vir “liefde” en “aflê” (of gee) is ook dieselfde 

wat ons in die ander twee verse gekry het. Weer liefde wat onvoorwaardelik is, liefde wat as ‘n 

geskenk gegee word, wat nie verdien is of kan word nie. Hierdie vers is eintlik ‘n teruggryp na 

Joh. 3: 16 en 15: 13, maar dan tog met ‘n duidelike verskil of belangrike uitbreiding nl. dat ons, 

die kinders van God, die vriende van Christus, ons lewe vir mekaar moet aflê. Is dit die tipe liefde 

wat ons vir mekaar  en ander het? Mag dit so wees dat ons die hart van die evangelie, die liefde 

wat gee, nie net as gawe van die Vader en Christus sal ontvang nie, maar dat ons ook hierdie liefde 

tot God en mekaar sal leef en dit tot eer van ons Here.  


