
Week 5

Die geloofsfamilie – polsslag. Hierdie week fokus 

ons op Jesus se opdrag dat Hy ons 'n nuwe gebod 

gee. Hoe kan dit wees? Ons weet mos die 

samevatting van die wet/Tien Gebooie is om God 

lief te hê en dan ook jou naaste soos jouself. Dis 

mos alte goed bekend. Wat is hierdie nuwe gebod 

dan? Johannes se eerste brief word beskou as 'n 

kommentaar op sy Johannes Evangelie.

Fokus

Teksvers 

Johannes 13:34-35

BYBEL MEMORISEERING

Leerplan

Dinsdag tot Woensdag: Jy het nou ontdek dat die nuwe gebod beteken dat jy soos Jesus moet 
liefhê. Dat jy selfs, as sou dit nodig wees jou lewe vir iemand aflê. Dalk gebeur dit nooit nie, maar nou 
vra Johannes van jou om ten minste jou aardse besittings te deel met die gemeentelede wat nie het 
nie. Skryf nou in jou joernaal hoe jy al vir mense – eers net in die gemeente –  gegee het. Of het jy 
verskonings? Reflekteer oor jou lewe.
Gebruik  om neer te skryf hoe jy al vir mense buite die gemeente omgegee het. Wat het jy  Donderdag
gedoen? Om God te ken, is om lief te hê, soos Jesus. Dis die nuwe gebod. Dis geloof wat in dade 
oorgaan. Anders se Johannes:  ken jy nie vir God nie. Memo nou Johannes 13:34–35 deur dit woord 
vir woord in jou joernaal te skryf. Herhaal weer.
Vrydag: Dis jou dag van eerlik wees voor God. Bely jou liefdeloosheid, selfs haat. Jy besef dat jy 
hierdie nuwe gebod heeltemal te lig opgeneem het. Kom in berou voor God. Gebruik genoeg tyd vir 
stilte en afsondering.

Maandag: lees weer Johannes 13:34 tot aan die einde van die hoofstuk. Dis net voor die lydingspad 
van Jesus begin het en  Jesus gee Sy dissipels 'n nuwe gebod. Dink wat dit vir jou beteken, daarom 
lees nou 1 Johannes 3:11-18. Het jy al 'n antwoord?

Agtergrond

Die enigste manier om enduit te volhard is deur 
te bid en so toe te laat dat God jou karakter 
vorm en jy 'n heel mens word. Wysheid is nodig 
sodat die aanhang van aardse dinge nie 'n vloek 
word vir gelowiges nie.

Jakobus spreek hom uit oor die gedrag van die 
mense rondom hom. Hy sien dat daar mense is 
wat volgens hemelse beginsels lewe en mense 
wat volgens aardse beginsels lewe. Volgens 
Jakobus moet alles verstaan word vanuit die 
hemelse beginsels, anders is die mens 
onbestendig.  Wanneer gelowiges nie ook leef dit 
wat hulle glo en bely nie, maak Jakobus die 
afleiding dat hulle twyfel. Die oproep in hierdie 
gedeelte is vir gelowiges om te leef wat hulle glo 
deur enduit te volhard. 

Vrae vir bespreking
• Hoe het hierdie tekse jou verstaan van die geloofsfamilie - polsslag verander?
• As jy jou liefde meet aan wat jy bereid is om vir ander mense te doen en te gee, waar trek jy op

'n skaal van 0-10. ( waar 0, feitlik niks is en 10 uitermatig baie)
• Dink terug aan die woordjie, haat. Wat is die werklike betekenis van haat? (luister weer na die

preek as jy sukkel)
• Watter voorneme neem jy/selgroep, om op te hou praat en verskonings uit te dink en regtig lief

te hê soos Jesus? Noem aksie stappe.

Ek gee julle 'n nuwe gebod: julle 
moet mekaar liefhê. Soos Ek julle 
liefhet, moet julle mekaar ook 
liefhê. As julle mekaar liefhet, sal 
almal weet dat julle dissipels van 
My is.”
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