
 

Preekvoorligting Sondag 21 Julie 2019 

Skriflesing: Joh. 13: 31 – 38     Teksvers: Joh. 13: 34 – 35    

Tema: Nie ŉ paar minute nie maar ŉ lewe van liefde soos Christus beveel 

Naasteliefde – ‘n saak waarvan ons die afgelope week weer by uitstek bewus gemaak is. Van orals 

oor is gerapporteer dat mense deur dit wat hulle vir 67 minute sou doen, hulle hul liefde vir hulle 

medemens op een of ander manier sou openbaar. Deurentyd was daar dan ook deur die media maar 

selfs ook op persoonlike vlak soos binne die werkkring, vriendekring die vraag gevra wat jy as 

persoon met jou 67 minute gaan doen om ŉ verskil in jou naaste, jou medemens se lewe te maak. 

Laat ons eerlik wees – hierdie saak van naasteliefde is vir elke gelowige ŉ ernstige saak. Elkeen 

het al oor hierdie saak gedink van “jy moet jou naaste liefhê soos jouself”. 

1. Christus se opdrag in Johannes 13 

Waarom bly naasteliefde so ŉ moeilike saak? Die rede: Die sondige natuur by die mens, sy 

voorkeur om sy naaste te haat, ŉ saad deur die Satan self in hom geplant. Hierteen word die stryd 

maar steeds vandag gevoer. Dit klink asof dit nou net oor naasteliefde in die breë kan gaan, veral 

na die inleiding sowel as die woorde van Christus “ŉ Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar 

moet liefhê”. Tot ŉ sekere mate is dit reg, maar tog met ŉ besondere invalshoek. Christus verwys 

na ŉ “nuwe gebod – julle moet mekaar liefhê” – vreemde woorde wat Jesus gebruik. Die gebod 

dat jy jou naaste moet liefhê vind immers reeds sy wortels in die OT in Lev. 19:18. Verder het 

Christus op verskillende geleenthede reeds na naasteliefde verwys, hoe is dit dan dat Hy hier van 

ŉ nuwe gebod praat wat Hy aan sy dissipels gee? Die woord “nuut” hier in die Grieks wil sê 

Christus het ŉ nuwe inhoud, ŉ herstelde inhoud aan die bekende liefdesgebod gee en Hy verwag 

dat sy dissipels hom hierin sal volg. Hy sê “julle moet mekaar liefhê”. Dit gaan hier oor meer as 

net naasteliefde, dit gaan oor broederliefde. Dit gaan dus nie net oor die algemene liefde wat die 

gelowige in opdrag van die wet aan sy medeskepsel as beeld van God moet bewys nie, dit gaan 

hier oor die liefde in die geslote kring, die liefde onder die gelowiges.  

2. Christus se opdrag in Johannes 13 en toepassing vir ons 

Ons as gemeente is ook ŉ liefdesgemeenskap, ŉ liefdesgemeenskap in Christus Jesus. Ons is broers 

en susters in die geloof, ŉ geslote kring. Hierdie woorde van Christus aan sy dissipels “ŉ nuwe 

gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het”, is ook aan ons gerig. 

Ons as lidmate van die kerk moet mekaar liefhê met opofferende liefde, met selfverloënende liefde, 

onvoorwaardelike liefde, ons moet ŉ ware liefdesgemeenskap wees. Nou is die vraag:  Is dit so, 

het ons mekaar werklik lief? Sou dit so wees dat ons mekaar waarlik liefhet, beteken dit dat ons 

vir mekaar agting sal hê, geen vooroordeel tot mekaar sal koester nie, geen bose gedagtes en werke 

aan mekaar sal toeskryf nie. Ons sal die lewe van ons medebroeder en suster op die hart dra. Ons 

sal nie toelaat dat hy of sy, hom of haar te pletter loop vanweë die sondige pad wat hy of sy 

ingeslaan het nie. Dit hou in dat ons mekaar in liefde vermaan oor die sonde in ons lewe en nie 

maar maak asof ons dit nie raaksien nie. Die opdrag is duidelik: Ons moet liefhê soos Christus ons 

lief het en die rede – vers 35: “Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder 

mekaar het”. As ons as kerk in die algemeen maar ook hier plaaslik as ŉ ware liefdesgemeenskap 

saamleef, sal die wêreld dit sien, sal hulle weet dat iets wonderliks in hierdie kerk en in ons lewens 

gebeur. Dit sal tot eer van die Here wees, want dan sal hulle ook werklik die begeerte voel om deel 

van hierdie gemeenskap te word omdat die liefde van Christus duidelik hierin leef.  

Nie ŉ paar minute nie maar ŉ lewe van liefde beginnende hier onder ons. 


