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JOHANNES 3:16:

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy 
enigste Seun gegee het, sodat dié wat in 

Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die 
ewige lewe sal hê.

16Ons het agtergekom wat ware liefde is: 
dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons 
afgelê het. 

Só moet ons ook ons lewens opsê ter wille 
van ons broers en susters.

WAT IS LIEFDE?



Galasiërs 4:7: “7Jy is dus nie meer slaaf nie, 
maar kind. En as sy kind het God jou sy 
erfgenaam gemaak!”
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God is hier teenwoordig
Hosanna in die hoogste
Lord I lift your name on high
Habakuk
Praat ek mense eng’le tale
In Christ alone

JOHANNES 3:11-16
.11Dít is die boodskap wat ons van die heel begin af ge-
hoor het: Ons moet mekaar liefhê. 12Ons moet nie soos 
Kain wat uit die bose was en sy broer doodgemaak het, 
optree nie. Om watter rede het hy hom doodgemaak? 
Omdat sy eie optrede boos was en sy broer s’n reg.  
 
13Liewe broers en susters, moet nie verbaas wees as die wêreld 
julle haat nie. 14Ons leef in die wete dat ons reeds uit die dood 

oorgegaan het in die lewe omdat ons ons broers en susters lief-
het. Wie nie liefhet nie, bly eenvoudig in die dood vasgevang. 
 
15Elkeen wat sy broer of suster haat, is ’n moordenaar, en julle 
weet dat geen moordenaar deel het aan die ewige lewe nie. 
16Ons het agtergekom wat ware liefde is: dit is dat Christus sy 
lewe ter wille van ons afgelê het. Só moet ons ook ons lewens 
opsê ter wille van ons broers en susters.

HOE HET JESUS SY LEWE AFGELÊ?

With Love
HOE MOET EK MY LEWE AFLÊ?


