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Sondag, 14 Februarie 2021 

Skriflesing:   1 Johannes 3:1-24 

Tema:    God se Valentyn vir ons.  
      

VERKONDIGING 
Skriflesing 
1 Johannes 3:1-24  
 1 Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is 

dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie. 
2 Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, 

maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy 

werklik is. 3 Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos 

Jesus rein is. 
4 Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van 

God. 5 Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in 

Hom nie. 6 Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het 

Hom nie gesien nie en ken Hom nie. 
7 Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy 

regverdig is; 8 wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin 

af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te 

maak. 
9 Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; 

en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. 10 Hiéraan is dit duidelik wie kinders 

van God en wie kinders van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer 

liefhet nie, behoort nie aan God nie. 

 

Liefde vir mekaar 
11 Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. 12 

Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die Bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom 

het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer s'n reg. 
13 Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. 14 Ons weet dat ons klaar uit die dood 

na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. 15 
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Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in 

hom het nie. 16 Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook 

ons lewens vir ons broers af te lê. 17 Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar 

geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees? 

 

‘n Goeie gewete voor God 
18 Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad 

bewys word, en dan in opregtheid. 19 Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God 

behoort en kan ons ons gewete voor Hom tot rus bring. 20 As ons gewete ons veroordeel – God is 

groter as ons gewete, en Hy weet alles. 
21 Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; 22 

en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind. 24 

En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê 

ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. 24 Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en 

God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee. 

 
Johannes 5:24 – Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My 
gestuur het, het die ewige lewe.  
 
PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Dit is vandag Valentynsdag. Mag u almal ‘n dag van liefde ervaar!  

 

Elke jaar vier die wêreld, op 14 Februarie, dié dag van liefde. Dis ‘n dag waarop getroudes kan 

nadink oor hulle belofte wat hulle aan mekaar gemaak het en dis ‘n dag waar seker mense hard 

probeer om die aandag van iemand besonders te trek deur geskenkies ens.  

 

Een figuur wat gewoonlik met Valentynsdag geassosieer word is Cupid. Hierdie karakter, Cupid, 

het nog altyd ‘n rol gespeel wanneer liefde en verliefdes gevier word. Hy is bekend as ‘n stout 

skelm figuurtjie wat lyk soos ‘n babatjie met vlerkies, wie se pyle die harte van sy slagoffers 

deurboor en veroorsaak dat hulle smoor verlief raak. In antieke Griekeland was hy bekend as 

‘Eros’ die jong seun van ‘Afrodite’ die godin van liefde en skoonheid. Vir die Romeine was hy 

Cupid, en sy ma was Venus.  
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Volgens kerklike tradisie was St. Valentyn ‘n priester wat naby Rome gebly het in die jaar 270 nC. 

Vandag is daar sommige mense wat hierdie storie van die hand wys omdat daar te veel 

ooreenkomste is met Paulus van die Bybel. In daardie tyd, 270 nC., het die Romeinse keiser 

Christene in die tronk gestop omdat hulle nie die Romeinse gode wou aanbid nie. (Onthou – 

Christenskap het eers later, in die jaar 337 die enigste geloof in Rome geword toe Konstantyn op 

sy sterfbed tot geloof gekom het). En in hierdie tyd is die priester, Valentyn, gearresteer. Sommige 

mense beweer dat hy gearresteer is omdat hy Christelike huwelike voltrek het, maar ander mense 

sê hy is in die tronk gesit omdat hy Christene gehelp het om uit die tronk te ontsnap. In Valentyn 

se verhoor het hulle hom gevra wat dink hy van die Romeinse gode Jupiter en Mercurius. En 

natuurlik het Valentyn gesê hulle is valse gode en dat die God vir wie Jesus gesê het – My Vader 

– was die enigste ware God. En daarom het die Romeine hom in die tronk gegooi omdat hy die 

gode sleg gesê het. 

Terwyl hy in die tronk was het hy aangehou om die evangelie te verkondig. Hy het met die wagte 

gepraat oor Jesus en een van die wagte, wat ‘n goeie man was, het ‘n blinde dogtertjie 

aangeneem. Hy het vir Valentyn gevra of God sy dogtertjie kan help. Valentyn het vir die dogtertjie 

gebid en sy het haar sig terug gekry. Die wag en sy hele familie, 46 mense, het tot geloof in Jesus 

gekom en is gedoop. Omdat hierdie mense tot geloof gekom het, het Valentyn die Here geprys 

daar in sy tronksel. En toe die keiser daarvan hoor was hy woedend omdat Valentyn steeds 

mense tot geloof gebring het en toe het hy Valentyn laat onthoof.  

 

Vandag ken ons die dag as ‘n dag van liefde, maar wat is liefde? 

Die Grieks het 4 verskillende terme vir die woord liefde en ons vind in die Nuwe Testament 3 van 

hulle.  

Eerstens kry ons die woord φιλία (Filia) wat ‘broederlike liefde’ beteken. Dis die stamwoord vir 

Philadelphia, wat genoem word ‘die stad van broederlike liefde’. ‘Delphi’ is die Grieks vir stad en 

‘Philas’ is Grieks vir broederlike liefde.   

Tweedens vind ons die Griekse woord ‘Eros’, wat ook vandag die stamwoord is vir eroties is, wat 

verwys na die seksuele liefde.  

 

Maar wat het dit alles te doen met Valentynsdag en ons gelese gedeelte? Wel, al die Griekse 

woorde vir liefde word omsluit deur die derde Griekse woord – Agape.  
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Hierdie woord beteken – onvoorwaardelike liefde! Daar is geen voorwaardes nie, jy kry dit sonder 

verdienste. God se groot liefde is onvoorwaardelik! Ons het niks gedoen om dit te verdien nie en 

tog gee God vir ons Sy liefde sonder om te skroom. Daardie bekende versie van Paulus in 

Romeine 8:39 lees so – 

... of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, 

die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. 

 

Met Jesus se ernstige aansporing vir liefde hoor ons Hom gesegdes gebruik soos: Wees lief vir 

God; wees lief vir jou naagte; doen aan ander wat jy ook aan jouself gedoen wil hê. En Hy verwag 

dit met ‘n baie ernstige onvoorwaardelike manier. Liefde vir God beteken dat ons totaal en al 

verbind is aan God en totaal en al op Hom vertrou.   

Dit sluit ook in dat ons lojaal moet wees teenoor God. Nie verdeeld wees tussen prioriteite nie. Dit 

beteken God kom eerste! Dit is die bevel van die eerste 4 gebooie.  

 

Hoor wat het ons hier gelees –  
4 Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van 

God. 5 Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in 

Hom nie. 6 Iemand wat in Hom bly, hou nie aan met sondig nie; iemand wat aanhou sondig, het 

Hom nie gesien nie en ken Hom nie. 
7 Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie: wie regverdig lewe, is regverdig soos Hy 

regverdig is; 8 wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin 

af aan met sondig. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te 

maak. 
9 Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; 

en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. 10 Hiéraan is dit duidelik wie kinders 

van God en wie kinders van die duiwel is: iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer 

liefhet nie, behoort nie aan God nie. 

 

Ons liefde vir God moet wees dat ons Sy gebooie onderhou; dit gehoorsaam. En ons onderhou 

God se gebooie vir geen ander rede nie, behalwe dat dit reg is om dit te doen. En as ons dit 

onderhou vir enige ander rede dan doen ons dit nie uit liefde nie. As ons nie vir God genoeg lief is 

om Sy gebooie te onderhou nie, hoe kan ons dan sê dat ons kinders van God is? Suiwere liefde – 

Agape – is onvoorwaardelike liefde! Ons doen dan wat reg is omdat dit reg is.  
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Jesus praat dan ook van wie ons ook moet liefhê. Liefde vir God word vergesel met liefde vir jou 

naaste (Matteus 22:39) –  

En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie 

twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.” 

  

Daar is geen abstrakte liefde vir die mensdom nie. Hoor weer wat ons gelees het –  
11 Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. 12 

Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die Bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom 

het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer s'n reg. 
13 Broers en susters, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. 14 Ons weet dat ons klaar 

uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers en susters lief. Wie nie liefhet 

nie, bly in die dood. 15 Elkeen wat sy broer of suster haat, is 'n moordenaar; en julle weet dat geen 

moordenaar die ewige lewe in hom het nie. 

 

Hier moet ons hoor dat dit alle mense insluit in die liefde. Jou naaste is gewoon die persoon na 

aan jou wat in nood is of die naaste is gewoon die een wat broederlik optree teenoor iemand in 

nood. Hierdie aksies van liefde is ‘n reaksie vanuit die hart en bestaan uit die doen van goeie 

dade soos wat die geleentheid dit mag nodig kry. Ons sien hierdie illustrasie in die vertelling, 

vanaf Jesus, oor die goeie Samaritaan.  

 

Ons het gelees uit ons gedeelte –  
17 Wie aardse besittings het en sy/haar broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel vir 

hom/haar het nie – hoe kan die liefde van God in hom/haar wees? 
18 Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad 

bewys word, en dan in opregtheid. 

Dit wat ons hier lees het ons gesien in die lewe van Jesus. Baie keer skryf die evangelie skrywers 

van Jesus se emosies waar Hy sê Hy was gevul met meegevoel. Meegevoel is ‘n vrug van liefde. 

Meegevoel is om gevul te wees met simpatie en ontferming. Liefde verwag aksie.  

 

Jesus het meegevoel gehad en het iets daaromtrent gedoen! Of Hy nou mense gesond gemaak 

het, kos gegee het, genadig was of vergewensgesind was, Jesus het Sy meegevoel na die 

volgende vlak geneem.  
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God het meegevoel vir die hele mensdom gehad. Die mensdom was vervalle weens die sonde 

wat in hulle lewens oorheers het en God het iets daaromtrent gedoen. Agape wys emosie en 

verwag aksie. Maar aksie is nie beperk net tot ons naaste nie.  

 

Liefde vir jou naaste sluit ook liefde vir jou vyand in. Hierdie liefde van God se nuwe mense, ek en 

jy, moet wys, nie net liefde vir jou naaste nie, maar ook vir daardie mense wat ons vervolg. Jesus 

het meegevoel vir almal van ons en Hy was genadig, soveel so dat Hy mens geword het, soos 

ons. Maar Sy liefde vir ons het Hom gedwing om vir ons ‘n offer te word.  

 

In Jesus se groot meegevoel en liefde, het Hy gedoen wat noodsaaklik was om ons almal terug te 

bring na God toe. Hy het die prys betaal, eens en vir altyd. Sy dood aan die kruis was 

genoegsaam sodat almal van ons terug kon kom na God toe. Maar Agape is meer as net 

meegevoel en opoffering. Dit is totale opoffering. Dit is Jesus wat middelaar word, in ons plek 

staan. Letterlik elke dag jou straf op Hom neem.  

 

Slot  
Dis ons les vir vandag. Jesus Christus is ons Valentyn. Hy is ons verlosser en middelaar, Hy is die 

Een wat Sy liefde vir ons bewys het en Hy roep elke een van ons om Sy voorbeeld uit te leef 

sodat ons ons liefde sal modelleer op hoe Hy ons almal lief het.  

En ons gee liefde soos Jesus, nie omdat ons iets daaruit wil kry nie, maar omdat ons al klaar 

liefde ontvang van die Here af!  

En dis vir hierdie rede dat ons vandag, in ons lewens, elke een van ons, God se Valentyne sal 

wees vir die wêreld soos Jesus ook vir almal is!  

Kom ons wees lief vir God met ons hele hart,  met ons hele siel,  met al ons verstand en met al 

ons krag en kom ons wees lief vir ons naaste soos wat ons lief is vir onsself!  

Beoefen hierdie week ware liefde – Agape.    

Amen 

 
GEBEDE 
 
Geloofsbelydenis 

‘Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; 
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wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; 

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal 

het; 

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; 

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar 

Hy sal kom om te oordeel, 

dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het. 

Ek glo in die Heilige Gees. 

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges; 

die vergewing van sondes; 

die opstanding van die vlees en 

‘n ewige lewe. 

Amen’ 

 
 


