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Bybelstudie 

Leef vir Christus: Nommer 2 

Wanneer jy vir iemand lief is het dit die vermoë om jou gedrag te verander. Jou liefde vir daardie persoon maak dat jy teenoor 

hom/haar anders optree. Jy doen dinge vir hulle omdat jy lief is vir hulle. Dink aan iets wat jy vir iemand doen vir wie jy lief 

is, jou ma, jou vrou, jou kinders jou ouers. Iets wat jy doen omdat jy vir hulle lief is.  Bespreek met mekaar hoe jou liefde vir 

iemand jou gedrag teenoor hom/haar beïnvloed?  

Lees Filippense 1:7-11 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. Dink aan plante of aan kinders en sê vir mekaar waarom dit vir kinders en plante belangrik is om te groei. 

3. Waarom dink julle is dit belangrik dat ons as Christene geestelik groei? 

4. Hoe dink julle groei ons geestelik? 

5. Paulus sê dat ons liefde moet toeneem in begrip en fynaanvoeling sodat ons kan onderskei waarop dit werklik 

aankom.  

a. Wat verstaan julle as liefde wat toeneem in begrip? Hoe kan ons meer begrip vir ander hê, wat dalk 

anders as ons dink en doen of anders as ons is? Wat verander by ons in terme van ons liefde vir ander 

wanneer ons meer begrip het vir hulle omstandighede, wie hulle is en waar hulle vandaan kom? 

b. Wat verstaan julle onder liefde wat moet toeneem met fynaanvoeling?  Noem vir mekaar voorbeelde 

waar fynaanvoeling belangrik is om in liefde teenoor ander te leef.  

c. Paulus skryf dat ons moet kan onderskei waarop dit werklik aankom.  Waarop dink julle kom dit werklik 

aan?  

6. Waar dink julle skiet julle liefde teenoor ander nog te kort? 

7. Hoe kan ons op ’n praktiese wyse groei in ons liefde teenoor ander? Hoe kan ons, ons liefde op ’n praktiese wyse 

gaan wys teenoor ander?  

Hoog in die Switserse Alpe in ’n eensame graf, gemerk met ’n houtkruis. Daarop is die roerende woorde: “Hy het gesterf 

terwyl hy geklim het.” David Livingstone het gesê: “Ek sal na enige plek gaan, solank dit vorentoe is.” Spurgeon het gesê: 

“Ons behoort nie in die newels van die vallei te rus terwyl die piek van Tabor wink nie. Hoe vars is die dou op die berge, hoe 

fris die suiwer lug! Hoe ryk die bewoners wie se vensters in die rigting van die nuwe Jerusalem gedraai kyk!” 

Paulus bid dat sy mense se liefde elke dag sou groei in begrip en fyn aanvoeling, sodat hulle die dinge kon onderskei waarop 

dit werklik aankom. As ons iemand liefhet, probeer ons meer van hom of haar uitvind. As ons Jesus liefhet, sal ons Hom al 

beter wil leer ken. Die woord wat Paulus gebruik vir “onderskei”, is die Griekse woord dokimazein, wat die toetsing van ’n 

metaal of muntstuk aandui om te sien of dit eg is. Ware liefde is nie blind nie, dit is juis gevoelig vir egtheid of valsheid.  

Terwyl die beroemde Franse skilder Gustave Doré die finale kwasstrepe aanbring op die gesig van Christus op ’n skildery, 

stap ’n bewonderaar saggies sy ateljee binne en kyk stilweg hoe hy werk. Doré voel haar teenwoordigheid later aan en sê 

galant: “Verskoon my, Madame, ek het nie van u geweet nie.” Sy roep uit” “Monsieur Doré, u moet Hom baie liefhê om Hom 

so te kan skilder!” “Madame,” antwoord hy, “as ek Hom nog meer liefgehad het, sou ek Hom nog beter geskilder het.” Ons 

almal is skilders. Deur ons lewe skilder ons vir Jesus in die wêreld. As mense na jou kyk moet hulle vir Christus in jou raaksien. 

Hoe meer ons vir Jesus ken, hoe meer ons hom liefhet hoe beter kan ons hom in ons lewens skilder. Mag julle liefde ook 

toeneem in begrip en fynaanvoeling sodat julle kan onderskei waarop dit werklik aankom.  

Sluit af met gebed  


