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Dink nuut leef nuut: Nommer 3 

Alhoewel die Here aan elkeen van ons verskillende gawes gee, is daar een gawe wat ons almal  van Hom af kry: Die liefde. 

In 1 Korintiërs 12 praat Paulus ook van die verskillende gawes en dan begin hy die volgende hoofstuk as volg: “Nou wys ek 

julle wat nog die allerbeste is.” Dan skryf Paulus oor die liefde! Ons praat vandag oor die liefde. Daarom moet ons goed 

verstaan wat ons daarmee bedoel. In die Bybel gaan dit nie net oor ’n sterk emosie en ’n gevoel  van aangetrokkenheid 

tussen mense nie. Dit is nie liefde as jy net die liefhet wat ook vir jou liefhet nie. Dit is ook nie liefde wat uithou net solank 

jy voordeel, tevredenheid, en plesier daaruit kry nie. Nee, die Bybel praat van ’n gesindheid en daad van goedheid wat op 

die beswil van ander ingestel is. Dit word merkbaar in ’n begeerte om, ter wille van Jesus Christus, ander te dien. Ons kry 

die liefde as ’n geskenk, het Paulus reeds vroeër vir die gemeente geskryf. Ons liefde is eintlik die weerkaatsing van God se 

liefde wat na ons toe uitstraal. Paulus sê dat die gelowiges met hulle manier van lewe vir almal moet wys dat hulle uit God 

se genade leef.  

Lees Romeine 12:9-21 verkieslik uit 2 verskillende vertalings 

1. Wat in die teks staan vir jou uit, wat het jou getref, wat is vir jou opvallend, watter vrae laat die teks by jou agter? 

2. Watse implikasies sal die uitleef van die liefde soos Paulus dit hier beskryf op ons lewens hê? Wat in jou sal moet 

verander om hierdie liefde uit te leef? Waar skiet jy nog te kort in die uitleef van die liefde?  

3. Lees Romeine 12:14 saam met Matteus 5:44-46. Beide die gedeeltes praat oor liefde vir jou vyand. Watter 

uitdagings ervaar julle om julle vyande lief te hê? Waarom dink julle sou Paulus en Jesus klem lê daarop dat ons 

ons vyande moet lief hê? 

4.  Vers 15 help ons om iets te verstaan van empatie. Hoe verstaan julle empatie en hoe kan ons dit prakties uitleef?  

Dink aan ’n spesifieke situasie waarbinne jy empaties moes optree?  

5. Paulus sê ons moet eensgesind wees? Wat dink julle beteken dit prakties? Wat is die verskil tussen om eensgesind 

te wees en om eenders te wees?  

Romeine 12:16 sê dat die liefde na harmonie en eensgesindheid soek. Beteken dit dat ons met alles wat ander sê en 

doen moet saamstem? Nee! Want die liefde verheug hom ook oor die waarheid (1 Korintiërs 13:6). Daarom is die 

eensgesindheid wat liefde soek, ’n eensgesindheid wat met al die eise van die Bybel rekening hou.  

6. Hoe kan hooghartigheid eensgesindheid skade berokken? 

7. Op watter wyse kan eiewysheid eensgesindheid bemoeilik bv. binne ’n huwelik  of ’n gesin? 

8. Waarop moet ons, onsself as Christene toespits volgens vers 11? Hoe doen ons dit prakties?  

9. Hoe moet ons as gelowiges optree teenoor die wat ons kwaad aan doen? 

10. Paulus sê ons moet die kwaad deur die goeie laat oorwin. Hoe dink julle kan ons dit doen?  

11. Wat of wie moet ons gedrag as Christene in die algemeen bepaal?  

Baie mense se gedrag word bepaal deur ander mense. Ons hoor mos gereeld dat mense sal sê: Ons doen iets, want almal 

doen dit. Mense sal ook baie keer sê: Hulle behandel my sleg daarom gaan ek hulle ook sleg behandel. Hulle doen my skade 

daarom gaan ek hulle ook skade aandoen. Of mense sal sê in ons bedryf werk dit so, elkeen dink net aan homself. Moet 

hierdie dinge egter ons gedrag bepaal of is daar ander riglyne. Paulus sê ons moet leef met liefde. Christus se liefde moet 

ons gedrag bepaal. Nie hoe ander mense leef nie, nie een ons vyande nie. Nee, ons gedrag moet bepaal word deur Jesus se 

liefde. Sy liefde is ons riglyn en ons moet met sy liefde gaan leef teenoor alle mense.  

Sluit af met gebed  


