
1. Wees lief vir mekaar 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 Hoe sal jy die woord “LIEFDE” definieer? 

 Wat maak iemand ’n goeie Christen? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Sing Lied 530:1-3 as groep saam: 

1. Praat ek mense-, eng'letale, 

maar dis nie uit liefde nie, 

is my woorde hol simbale: 

klanke sonder melodie. 

Al kan ek geheime uitlê, 

berge deur geloof versit, 

of al het ek al die kennis - 

sonder liefde is ek niks. 

2. Sonder liefde sal my gawes, 

al my ywer, my nie baat: 

Net die liefde, onbaatsugtig, 

bly oorwin met goed die kwaad. 

Onreg kan dit nie verdra nie, 

dit is met die waarheid bly. 

Deur vergifnis, hoop, verwagting, 

kom die beste in ons vry. 

3. Al die tale, profesieë, 

met die tyd gaan dit verby. 

Net die liefde, die volmaakte, 

kom en sal vir altyd bly. 

Want geloof gee troos en rigting; 

na die toekoms reik die hoop - 

liefde is en bly die grootste: 

Liefde sluit die lewe oop. 

 

BYBELSTUDIE: 40 MIN 

Lees Johannes 13:34 en 35. 

Ek gee julle ’n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook 

liefhê. 35 As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is. 

 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

 Hoe verskil hierdie gebod van die twee groot Ou Testamentiese gebooie waarna Jesus in Matteus 22 

verwys? Wat maak dit nuut? 

Deuteronomium 6:5: “Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.” 

Levitikus 19:18: “jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 

 Dallas Willard definieer liefde as volg: 

Liefde: Om te wil wat vir die ander die beste is 

Stem julle hiermee saam? Is dit wat Jesus se liefde beteken? 

 Wat beteken dit vir ons “liefde” vir mekaar? 

 Hoekom sal ons liefde vir mekaar wys dat ons dissipels is? Hoekom nie ons kennis of ons gebede of 

ons kerkbesoek of ons gemeente-lidmaatskap nie? 

 Hierdie is die enigste gebod wat Jesus vir ons gee. Waarom is dit SÓ belangrik vir Hom? 

 Hoe pas Galasiërs 5:13 hierby in: “julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n 

verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde.” 



 Lees ook Kolossense 3:14: “Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot 

volmaakte eenheid saambind.” 

En 1 Johannes 4:19-21: “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. 20 As iemand sê: “Ek het 

God lief,” en hy haat sy broer, is hy ’n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, 

kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie. 21 En hierdie gebod het ons van Hom gekry: 

Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.”  

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Ons wil graag sien dat elke kleingroep 2 dienswerkprojekte per jaar aanpak, 1 in die gemeente en 1 

buite die gemeente. Bespreek met mekaar wat kan julle as kleingroep aanpak om IN die gemeente liefde 

te bewys of mense te help om liefde te bewys. 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Hoe beleef ons God se liefde in ons lewe? 

Hoe kan ons liefde vir mekaar bewys? 

Gee vir elkeen in die groep geleentheid om een aspek van elkeen in gebed aan die Here op te dra. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


