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SONDAGOGGEND 3 OKTOBER 2021 

Petrus – Het jy My lief 

 

Die Bybel is God se storie met mense. En van die mooiste stories is die stories waar Jesus met 

gewone mense soos ek en jy gepraat het en dit het hulle lewens verander.  Hierdie mense se 

storie is in God se Woord opgevang en is vir eeue heen oor en oor vertel, en dit het vir eeue 

lank al mense se lewens verander.   

Een van die mooi stories het ons verlede week van gelees, dit was Jesus se gesprek met 

Petrus in Sesarea-Fillipi, by die berg Hermon, waar die afgod Pan aanbid was.  Hier is die 

eerste keer oor die kerk gepraat en het Jesus gesê dat die kerk gebou word op die vaste 

fondament dat Jesus die Christus is, die Seun van God is.   

Daar het Jesus aan Petrus en alle die gelowiges daarna die sleutels oorhandig wat die 

Koninkryk van God in jou lewe kan oop en toesluit.  As jy die deur van “ek wil meer van God 

leer oopsluit,’ sal Hy deur die Heilige Gees jou leer.  Ek het al gesien hoe mense wat se deur 

oop is vir die Here en Sy liefde en genade, radikaal verander.  Ek het ook die teendeel gesien, 

baie mense wat eers deel van Jesus se kerk was, aktief betrokke was, geglo het, wat terugtrek 

en die deur tot hulle hart toemaak, hoe gou dinge in sulke mense se lewens skeef loop.   

Nou skuif die prentjie na vermoedelik een van die laaste gesprekke wat Jesus met Sy 

dissipels gehad het, voor Sy hemelvaart.  Dit is in elk geval die gesprek waarmee Johannes 

sy boek eindig.  Dit het gebeur langs die see van Galilea.  

Dit was die derde keer wat Hy aan hulle verskyn het.  Julle sal onthou dat die aand voordat 

Jesus gekruisig is, het Hy vir die dissipels gesê dat Hy gaan sterf en dat almal Hom gaan 

verlaat.  Maar Petrus groot mond soos altyd het gesê: 

 

Matteus 26:33b-25a 

“Al sal hulle U ook almal in die steek laat, ék sal U nooit in die steek laat nie.” 34Toe sê Jesus vir hom: 

“Dit verseker Ek jou: Vannag nog, voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” 35Petrus sê 

vir Hom: “Al moet ek saam met U sterwe, ek sal U beslis nie verloën nie!” 

“Even if all fall away on account of you, I never will.”  34 “I tell you the truth,” Jesus answered, “this 

very night, before the rooster crows, you will disown me three times.” 35 But Peter declared, “Even if 

I have to die with you, I will never disown you.” 
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Nou weet julle almal dat Petrus toe wel vir Jesus verloën het.  3 maal en die laaste maal het 

hy gevloek en gesê; “ek ken die ----beep--- man nie.” 

Na Jesus se opstanding, het Hy vir hulle gesê om vir Hom te gaan wag in Galilea, en nou 

is hulle hier, maar hulle wag nie by die berg daar naby Kapernaum nie, maar hulle gaan 

visvang.  Onthou hulle beroep was om vis te vang.  Nou weet ’n mens nie of hulle getwyfel 

het of Jesus weer aan hulle gaan verskyn nie, en maar weer aangegaan het met hulle gewone 

werk nie, en of hulle maar net gaan visvang nie.   

Nietemin die voor storie van die gesprek is dat hulle gaan visvang het en dat Petrus die 

leiding geneem het.   

 

Johannes 21:2-3 

Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van 

Sebedeus en nog twee ander dissipels was daar saam. 3 Simon Petrus sê toe vir hulle: “Ek gaan 

visvang.” “Ons gaan ook saam met jou,” sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, 

maar daardie nag het hulle niks gevang nie. 

 

Dalk was hulle op die berg, of by Petrus se huis in Kapernaum langs die see van Galilea, 

waar Petrus gebly het.  Ons weet nie waar die res van die 11 was nie, maar Petrus besluit om 

te gaan visvang, en 6 ander van Jesus se dissipels gaan saam.  Ongelowige Tomas, Natanael, 

Johannes, Jakobus, nog twee.  Dalk Andreas, Petrus se broer en wie weet, dalk Matteus of 

Filippus, want hy en Natanael was vriende, voor Jesus hulle geroep het.  

Nou spandeer hulle die hele nag op die see, maar vang niks nie.  Op pad terug sien hulle 

’n man op die strand staan, hulle het nie geweet dat die Jesus was nie.  Jesus roep toe van die 

strand se kant af.   

 

Johannes 21:5-10 

 “Mense, het julle nie iets gevang om te eet nie?” “Nee,” antwoord hulle Hom. 6 Hy sê toe vir hulle: 

“Gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry.” Hulle het die net toe daar 

uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. 7 Die dissipel vir wie Jesus 

baie lief was, sê toe vir Petrus: “Dit is die Here!” Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy 

hemp aangetrek—want sy bolyf was kaal—en in die water gespring. 8 Hulle was nie ver van die land 

af nie, net omtrent honderd tree. Die ander dissipels het met die skuitjie gekom en die net met die visse 
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gesleep. 9 Toe hulle aan land kom, sien hulle ’n vuur brand en ’n stuk vis daarop lê. Daar was brood 

ook. 10 Jesus sê toe vir hulle: “Bring van die vis wat julle nou net gevang het.” 

 

• Nadat Jesus hulle gevra het of hulle iets gevang het, en hulle nee gesê het, sê Jesus vir 

hulle om die nette aan die ander kant van die boot te gooi.  Ek wonder wat hulle gedink 

het wat sal twee-drie meter saak maak – die breedte van die boot.   

• Jesus het toe Hy Sy bediening begin het, ook eendag vir Petrus gevra om sy boot te 

gebruik as ’n preekstoel, en nadat Hy Sy boodskap gebring het, vir Petrus gesê om in te 

vaar en weer hulle nette uit te gooi.  Daai tyd het Petrus ook gesê dat hulle die hele nag 

niks gevang het nie, maar in gehoorsaamheid het hy dit gedoen en hulle nette wou skeur 

van al die vis.  Daarom toe dit hierdie keer weer gebeur herken Johannes vir Jesus en sê.   

 

“Dit is die Here!” 

 

• Petrus het nie ’n bokleed aangehad nie, net in sy onderklere op die boot gewees. Hy trek 

toe sy boklere en hardloop, swem die 100meter tot by Jesus. Nie lekker gedink nie, soos 

gewoonlik, want nou is al sy klere sopnat.  En die ander ouens moes alleen sukkel om die 

boot kant toe te kry. Hy is die een wat wou gaan visvang nou los hy hulle net so.   

• Wie van julle hou van braai.?  En as jy van die Kaap afkom, is dit snoek braai.  Jesus hou 

ook van braai.  Want ons hoor hier toe hulle op die kant kom was daar alreeds ’n vissie, 

(weet nie waar Jesus dit gekry het nie, dalk sommer van die kant gevang), en 

braaibroodjies op die kole.   

• Jesus hou daarvan om te deel.  “Bring sommer van die vis wat julle gevang het, want nou gaan 

ons lekker braai.”  Jesus hou daarvan om met mense om te gang.  Gelukkig vir Petrus was 

daar darem ’n vuurtjie om hom warm te maak en sy klere droog te maak.   

 

En hoor wat gebeur verder.   

 

Johannes 21:11-14 

Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, honderd 

drie en vyftig, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. 12 Toe sê Jesus vir hulle: “Kom 

eet.” Nie een van die dissipels het sover gekom om vir Hom te vra: “Wie is U?” nie. Hulle het geweet 
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dat dit die Here is. 13 Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. 14 Dit 

was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood opgewek is. 

 

• Kyk na die detail.  Wie sou nou die visse wou tel, terwyl jy by Jesus om die vuurtjie, lekker 

vis braai. Maar iemand het, daar was 153.  Dis hoekom ek wonder of Matteus, die 

tollenaar, die een wat ken van tel, nie saam was nie.   

• En toe eet hulle, heerlik saam met Jesus.  Jesus se voorkoms moes so verander het, dat 

alhoewel weet dis Jesus, het hulle nie gevra of dit Hy is nie.  Maar Jesus wys hulle wie Hy 

is deur Sy aksies: 

o Die wonderwerk van die 153 visse. 

o Sy goedheid deur vir hulle ’n vuurtjie te maak en hulle te nooi deur saam met Hom 

te kom eet. 

o Die feit dat Hy weer die brood breek en van Sy vis gee.   

• Wat ek so tussen die lyne lees is ook Jesus se genade en goedheid. Hulle moes vir Hom 

by die berg wag, so ’n km of twee verder.  Maar Hy kom daar waar hulle in hulle 

ongehoorsaamheid is en kuier met hulle.   

 

Nou kom ons by ’n ongelooflike gesprek tussen Jesus en Petrus.  Kom ons lees dit. 

 

Johannes 21:15-19 

Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, 

meer as hulle hier?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: 

“Laat my lammers wei.” 16 Jesus vra hom weer ’n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My 

baie lief?” “Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Pas my skape 

op.” 17 Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het bedroef 

geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U 

weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. 18 Dit verseker Ek jou: 

Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal 

jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.” 19 

Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê 

Hy vir hom: “Volg My!” 
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Drie keer het Petrus vir Jesus verloën en drie keer vra Jesus vir Petrus of hy Hom lief het.  

Maar hier is veel meer verskuil in die teks. Dit is die herstel van Petrus se roeping en ook ’n 

uitstuur geleentheid vir Petrus en al ons gelowiges, sowel as ’n profetiese woord oor hoe 

Petrus sou doodgaan.   

Hoor hoe spreek Jesus hom aand – Simon.  

Voordat hy Jesus verraai het, was hy Petrus.  Die naam wat Jesus hom gegee het, maar 

nou lyk dit of Petrus maar weer teruggekeer het na sy ou lewe, sy Simon lewe. En Hy noem 

hom sommer op sy van ook. Kyk as jou ma jou sou roep: “Petrus Stefanus Grobbelaar, kom 

hier,” dan weet jy jy het moeilikheid. Dis amper of Jesus ook hier so met Petrus praat; 

“Sihmon BarJona,” en dan vra Jesus.  

 

het jy My baie lief, meer as hulle hier?”  

 

Hy vra nie vir Petrus of hy glo nie. Natuurlik is geloof belangrik. Maar die Bybel sê die 

duiwel glo ook en hulle sidder. “Jesus vra het jy my baie lief.”  

Liefde gee aan geloof ’n hartklop.  

• Dit maak geloof lewend.  

• Dit gee inhoud en lewenskrag aan geloof.   

• Ons geloof is nie in ’n godsdiens of in ’n ideologie nie, ons geloof is ’n keuse vir ’n Persoon, 

daarom is dit ’n persoonlike verhouding.  

 

En daarom die vraag oor liefde.  

 

Liefde is die term waarmee die diepste vorm van gemeenskap tussen twee mense uitgedruk 

word.  Julle wat getroud is weet wat dit van jou vat en gevat het om jou aan een persoon te 

verbind.  Daar is sekere goed wat jy nie meer kan of mag doen nie, en jy kies doelbewus 

daarteen juis omdat jy lief is vir die ander persoon.   

Die vraag is dus of Petrus sy geloofsbelydenis met ’n liefdesverklaring kan onderstreep. 

Jesus kan sien dat Petrus glo, maar na sy verloëning van Jesus, wil Jesus weet of Petrus Hom 

lief het soos wat hy moet.  Petrus se lewe het nie gewys dat hy vir Jesus lief het nie.   
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Voor almal sê hy: “Ek sal my lewe vir U aflê,” en agteraf verloën hy nie net vir Jesus, hy is 

nie eers daar as Jesus opstaan nie. Na Sy opstanding sê Jesus: “gaan wag vir my op die berg in 

Galilea,” waar kry ons vir Petrus. - Besig om vis te vang.   

Dit is maklik om te sê jy glo in Jesus, maar jou lewe moet getuig van jou liefde vir Jesus.  

Daar is ’n volgende belangrike ding wat ons hier moet raaksien.  Jesus vat nie vir Petrus 

eenkant toe en vra dan vir hom hierdie vraag in die privaat nie.  Daar is ‘n rede waarom Jesus 

dit voor die ander dissipels wat daar was, vra.  Petrus het immers voor die dissipels gesê dat 

hy sal bereid wees om te sterf vir Jesus.  Hy het Jesus in die openbaar voor baie ander mense 

verloën.   

Daarom vra Jesus vir hom hierdie vraag in die openbaar.   

“Simon seun van Johannes, het jy My baie lief, meer as hulle hier?”  

 

Wat bedoel Jesus as Hy se hulle.   

Vra Hy hom of hy liewer vir Jesus is as die ander dissipels.  Dis ’n moontlikheid, ek dink 

eerder Jesus beduie na die see, sy boot, die visse.  Vraende vir Petrus as te ware “wat soek jy 

hier, het jy meer liewer as jou goed, en die goed wat jou dryf.’   

Daar is nog ’n belangrike ding wat ons hier moet hoor en ons taal help ons nie. In die 

Griekse taal is daar veral vier woorde wat ons vertaal met liefde. Agape, fileoo, eros, wat dui 

op erotiese liefde, liefde tussen man en vrou, en storge wat dui op die liefde wat ouers vir 

hulle kinders het of vir ’n saak.   

So as Jesus hier vir Petrus vra of hy Hom lief het dan gebruik Hy die woord agape, of die 

werkwoord agapoo.   

Jesus vra vir Petrus het jy my agapoo. Die Griekse woord agapoo beteken: 

to have love for someone based on sincere appreciation and high regard 

 

Hierdie soort liefde is baie meer as maar net ’n gevoel vir iemand, “it is an act of your will.”.   

• Dit vra getrouheid, gehoorsaamheid, verantwoordelikheid en respek en toewyding. 

• Dis die soort liefde wat jou bereid maak om op te offer, om alles te gee, om jouself te 

verloën.  

• Die liefde wat Jesus van Petrus vra, is die liefde waarmee Hy die wêreld lief gehad het. 

Dit is ook dieselfde woord wat gebruik word as Johannes in Johannes 3:16 sê dat God het 

die wêreld so lief gehad dat Hy Sy Seun Jesus vir die wêreld gestuur het. 

• Dis kruisliefde. 
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• Dis die hoogste manier van lief hê 

 

Hoor Petrus se reaksie.  Niks meer van voorbarige Petrus nie. “Meek and mild.”  

 

Ja, Here,” antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”  

 

Hy weet hy kan niks vir Jesus wegsteek nie, want Petrus gebruik nie die woord agapoo om 

Jesus te antwoord nie, maar fileo.   

Petrus antwoord en sê “Ja Here U weet dat ek U fileo.” Fileo beteken: 

to have love or affection for someone based on association 

to treat affectionately or kindly, 

Ons kan dit in Afrikaans vertaal as hou van.  Twee verskillende woorde.  Jesus vra: “het jy 

my innig lief, het jy My prysgewend lief?” Petrus weet sy lewe wys nie dat hy vir Jesus innig 

lief het nie en dat hy nie bereid is om alles prys te gee nie, veral nie sy lewe nie. Sy optrede 

tot nou toe weerspieël nog teveel van sy eie-ek.  Ten minste is Petrus eerlik, want hy weet 

Jesus weet alles, daarom sê hy: “U weet dat ek U vriend is, en baie van U hou.”  En dan Jesus se 

antwoord!!  

 

“Laat my lammers wei.”   

 

Dis genade op genade.  Want Jesus het baie keer van Sy volgelinge gepraat as skape.  Hy self 

is bekend as die Lam van God.  Jesus praat hier van lammers.  In geestelike terme die wat 

nog jonk in die geloof is.  Die Griekse Woord beteken:  

follower of Christ, with the implication of helplessness and dependence—  

Nou sê Jesus vir Hom, “voed my kleintjies, my jong volgelinge, gee hulle geestelike kos.” dis as te 

ware of Jesus sê: “nie vis nie, maar geestelike brood.”   

Petrus het nie gedoen wat hy gesê het nie.  Hy het nie sy lewe afgelê vir Jesus nie.  Hy het 

inteendeel soos ek nou-nou gesê het, hy het gevloek en gesê “ek ken die Man nie.”  En soos ek 

nou-nou gesê het, het hy het nie die nag voor die opstanding voor die graf geslaap en gewag 

vir die opstanding nie.  Hy is nie op die berg waar hy moet wag nie, hy vang vis, terug op sy 

ou pad. Maar dis waar Jesus hom kom haal.  En dis waar Hy jou en my elke keer sal kom 

haal. Dis die genade van God, en dis Sy vergifnis.   
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Hierdie is vir my weer een van daardie WOW oomblikke.  Jesus gebruik mense net soos 

hulle is.  Hy soek net gewilligheid.  Hy weet ek en jy het Hom nie lief soos wat ons Hom 

behoort lief te hê nie, maar al wat Hy soek is eerlikheid en nederigheid en gewilligheid.  Maar 

Jesus is nog nie klaar met Petrus nie.   

 

Johannes 21:16 

Jesus vra hom weer ’n tweede keer: “Simon seun van Johannes, het jy My baie lief?”  “Ja, Here,” 

antwoord hy Hom, “U weet dat ek U liefhet.”  Hy sê toe vir hom: “Pas my skape op.”   

 

Hierdie vraag is direk op Petrus gefokus.  Nie meer op “hierdie ding” of “hierdie mense nie.”  

Net jy Petrus vra Jesus weer: “Simon het jy my agapoo, op die hoogste, innigste manier, 

prysgewende lief.”  En dan antwoord Petrus dieselfde.   “Here U weet dat ek U fileoo, ek hou baie 

van U.”   

En dan sê Jesus en word ’n ander Griekse woord gebruik en Jesus gee vir Petrus ’n tweede 

opdrag.  Die eerste is voed my lammers, (die jonges, die kinders), die tweede is kyk agter my 

skape (volwassens).  Versorg hulle, beskerm hulle.  Nou praat Jesus van groot skape.   

En dit word so vertaal” 

a follower of Christ, with the implication of needing care and guidance 

 

En dan vra Jesus vir Petrus dit ’n derde keer.   

 

Johannes 21:17 

Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?”  Petrus het bedroef geword 

omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy antwoord Hom: “Here, U weet 

alles. U weet dat ek U liefhet.” .” Hy sê toe vir hom: “Laat my skape wei. 

 

Hierdie keer is dit versorg dat ook die volwassenes deur hulle geestelike kos te gee.  Nou is 

dit interessant nou vra Jesus vir hom, Simon fileoo jy my.  Hou jy van my?    En dan breek 

Petrus, hier staan hy het bedroef geword.  Hy sou so graag voluit wil gaan, en Jesus lief hê 

soos wat Jesus lief gehê wil word en dalk soos wat die ander Hom lief het, maar hy weet ek 

kan nie.  Dit is hartroerende oomblikke, Petrus se hart is blootgelê.  En dit was nodig.  Dit 

was nodig vir hom en dit was nodig vir die ander dissipels om dit te hoor en dit was nodig 

vir die toekoms van die kerk.   
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Ons weet wat hierna gebeur het.  Ons weet dat 10 dae nadat Jesus terug is hemel toe het 

Petrus vol ywer voor die volk opgestaan het en sonder huiwering die naam van Jesus 

verkondig.  Toe hy gearresteer is oor sy geloof, staan hy voor die Joodse Raad en met 

oortuiging vertel hy hulle van die redding wat Jesus bring.   

Hy reis die hele bekende wêreld vol en skryf twee briewe en lei duisende mense na die 

Here toe.  En toe hy oud word dit waar, soos wat Jesus voorspel het. 

 

Johannes 21:18-19 

Dit verseker Ek jou: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar 

wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy 

nie wil wees nie.” 19 Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou 

verheerlik. Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!” 

 

Ons weet dat Petrus het toe Jesus enduit lief gehad.  Hy was so baie kere in die tronk, 

gemartel en toe die Romeine Petrus aan die einde van sy lewe weer voor die keuse bring en 

hom die kans gee om Jesus te verloën, weier hy. Hulle besluit om hom en sy vrou te kruisig. 

Inderdaad sou hy Jesus, soos wat Jesus voorspel het, op sy ou dag verheerlik, om met oop 

gestrekte hande te sterf. Hy moes staan en toe kyk hoe sy vrou voor hom gekruisig word.  En 

hy het haar aangemoedig met die woorde: “Dink aan die Here, onthou die Here.”  En toe hulle 

hom wou kruisig het hy hulle gesmeek om hom onderstebo te kruisig, omdat hy gesê het dat 

hy nie waardig is om op dieselfde manier as Jesus te sterf nie.  En daar is Rome het Petrus en 

sy vrou, agape liefde vir Jesus getoon, deur Hom prysgewend lief te hê.   

As Jesus die vraag is vir my en jou vanoggend sou vra,  

 

Het jy My lief? 

 

Wat sal jou antwoord wees? 

Ek weet nie van julle nie, maar ek sal sê Here “ek hou baie van U,” maar ek weet nie of ek 

vir Jesus sou kon sê “Here ek het U prysgewend lief, met alles in my, meer as al die ander goed in 

my lewe,” nie.  En dit is hartseer.   

So hoe leer ’n mens om Jesus meer lief te hê.   
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Ek dink ons moet heel eerste kyk hoe lief het Jesus ons gehad.  En die kruis is seker die 

opperste voorbeeld van liefde.  Dit is liefde sonder voorwaardes.  Dit is ’n liefde wat bereid 

is om alles prys te gee vir die ander.  So dit is tog ons “benchmark.”   

 

So waar begin ’n mens? 

• Leer Jesus beter ken/learn more about Jesus  

Lees in die Bybel van Jesus, en wie Hy was en wat Hy gedoen het.  Lees meer boeke, luister 

meer na liedjies oor Jesus.  Dis tog logies.  Jy kan nie iemand lief hê as jy nie hom of haar ken 

nie.   

 

• Spandeer tyd in gebed/Spend time in prayer 

Ek het al baie hieroor gepraat.  Maar gebed is die manier hoe jy jou liefde kan verklaar.  Maak 

tyd om sommer net met God te praat oor jou gevoelens en lewe.  Jy hoef nie altyd iets te vra 

nie.  Leer om Hom te loof en te prys en te aanbid.  In hierdie tyd kan jy vir Hom sê “Here ek 

is lief vir U.”  Al voel jy dalk partykeer nie so nie.  

 

• Groei in geloof en vertroue/Grow in faith and in trust 

Vertrou God al hoe meer met jou lewe.  Ons probeer dikwels ons lewe self uitsorteer.  Bely 

jou geloof in God meer gereeld.   

 

• Leef onder beheer van die Gees/Live under the control of the Spirit 

Jesus het juis vir ons die Heilige Gees gegee om ons te lei en te help.  Jou liefde vir Jesus sal 

groei as jy doelbewus jou lewe onder die Gees se beheer te plaas.  Dit vra dikwels keuses 

teen wat jy wil en wat ander wil en wat die wêreld wil.  Die wêreld kan nie die norm wees, 

almal doen dit, nie.  Die vraag is wat verwag Jesus van my.  Hoe wil Hy hê ek moet leef? En 

dit loop uit om in gehoorsaamheid te leef.   

 

• Leef in gehoorsaamheid/live in obedience 

Gehoorsaamheid is die uitdrukking van jou liefde. As jy Sy Woord as norm begin gebruik en 

jou lewe daar volgens inrig sal Gees jou al hoe meer verander na die beeld van Christus en 

dan sal Hy die liefde vir Jesus in jou laat groei.   

 

• Assosieer met ander gelowiges/Assosiate with other believers 
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Daar is geen manier hoe jy liewer van Jesus gaan word as jy gedurig uit hang met sondaar, 

suiplappe, ongelowige, godloënaars, nie.  Wie maak jou lewe vol?  Met wie assosieer jy?  Wie 

gebruik jou tyd op? 

Hoe meer jy jou tyd spandeer met mense soos jy wat opsoek is daarna om hulle liefde vir 

Jesus te laat groei en wat soos jy glo, hoe meer sal jou liefde vir Jesus groei.  Daarom sê ek tot 

vervelens skakel in by ’n omgeegroep of Bybelstudiegroep.  Daar is method in the madness.   

 

• Hê lief soos Jesus lief het/Love like Jesus loves 

Begin mense om jou raaksien soos wat Jesus hulle sien.  Jesus het die wêreld lief gehad.  Vra 

Hom om jou Sy hart vir die mense om ons te wys.  Begin ’n deernis vir mense ontwikkel.    

So die vraag vanoggend vir my en jou. Hoe lief het jy Jesus en is jy bereid om vir Jesus te 

vra? “Here leer my om vir U lief te wees, soos wat U vir my lief is.”   

 


