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Ek glo die meeste van julle was al laat vir iets. Soos dit gebeur wanneer ons laat is vir iets dan begin ons dinge meer haastig 

doen. Ons probeer so vinnig as wat ons kan dinge gedoen kry sodat ons die tyd kan opmaak en probeer om betyds te wees. 

Mens kan dalk selfs sê ons lig ons intensiteit waarmee ons dinge doen. In hierdie gedeelte sê Paulus ook dat ons tyd min is. 

En dat ons daarom met dringendheid ons roeping as Christene moet uitleef.  

Lees Romeine 13:8 - 14 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. Paulus sê: “Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê.” Basies wat Paulus sê is 

dat ons altyd in die skuld is in liefde. Waarom dink jy kan jou liefde nooit ten volle afbetaal word nie? 

3. As ons altyd liefde verskuldig is teenoor mekaar. Watse implikasies het dit ten opsigte van ons verhoudings met 

ander mense. Wat beteken dit vir ons prakties in ons verhoudings met ons huweliksmaats, ons kinders, ons 

familie, ons medegelowiges en noodlydendes?  

4. Lees Lukas 10:25-37. Wie is almal ons medemense? 

In vers 9 sê Paulus: Die hele wet word saamgevat in hierdie een gebod: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Paulus 

veronderstel dat dit nie ’n probleem vir ons is om onsself lief te hê nie, maar dat dit maklik is en van nature kom en 

dat ons liefde vir ander daarom hieraan gelykgestel moet word. So lief soos ek myself het, so lief moet ek vir ander 

mense wees.  

5. Waar dink julle lê die geheim om mekaar so lief te hê? (Lees ook Romeine 13:14 , Romeine 15:30) 

6. Op watter wyses skiet ons te kort in die uitleef van liefde teenoor ons medemens ten opsigte van hoe ons onsself 

liefhet?  

Ons as Christene kan nie langer slaap nie. Dis dringend dat ons die liefde van vandag af in ons huise, by die werk en in 

die samelewing sal uitleef. Paulus sê die tyd van die finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Ons 

tyd raak minder om God se liefde met die wêreld te deel. Of dit nou is weens die wederkoms wat op pad is of ons eie 

lewens wat dalk tot ’n einde kan kom. Ons tyd is beperk en die saak om God se liefde te leef en met mense te deel is 

’n dringende saak, ’n saak wat ons nie kan uitstel nie.  

7. In watter opsigte kan ons op ’n praktiese wyse met meer dringendheid ons liefde gaan uitleef? 

8. Met watter werke sê Paulus moet ons ophou? 

9. In vers 13 sê Paulus ons moet welvoeglik lewe. Wat dink julle is die eienskappe van ’n welvoeglike lewe? 

10. In vers 14 sê Paulus ons moet leef soos volgelinge van die Here Jesus Christus. Hoe kan Jesus se lewe ons help om 

ons medemens lief te hê en met onselfsugtigheid te leef?  

11. Hoe kan ons in navolging van Jesus in ons eie dorp ’n verskil maak ten opsigte van die nood en behoefte wat ons 

hier raaksien? Watse spesifieke uitdagings sien ons hier rondom ons raak, dringende sak waar ons met mense 

God se liefde moet gaan deel om werklik te help bou aan God se koninkryk in ons samelewing?  

Om God se liefde te gaan leef moet vir ons as Christene ’n dringende saak wees. Ons moet prakties God se liefde elke dag 

leef en ons kan dit nie uitstel nie want die tyd is beperk. Ons word geroep om so lief te wees vir ander soos ons onsself lief 

het. Dit beteken nie dat ons minder aan onsself moet dink nie maar juis dat ons meer aan ander moet dink en hulle belange 

en behoeftes net so belangrik moet ag as my eie. Dit moet ons ook laat besef dat daar baie nood is en baie liefdeloosheid 



in die wêreld is en dat ons die plig het om dit aan te spreek. Ons moet die lig skyn op die werke van die duisternis sodat ons 

’n koninkryk kan bou op die fondament van onselfsugtige liefde.  

Sluit af met gebed  


