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Preek 28 Junie 2020 

Tema: Where is the love?  

Teks: 1 Johannes 4:7-21 

 

 Inleiding 

Gemeente, die wêreld is deurmekaar.  

Die stelling is seker iets wat mense miskien deur die eeue vir mekaar gesê het.  

Maar regtig nou, dit voel vir my asof alles net meer en meer chaoties raak. 

Miskien let ek dit net meer op die afgelope tyd, gegewe ons unieke omstandighede 

tans, maar ook sedert ek ’n ma geword het. 

’n Mens kyk bietjie anders na die wêreld, miskien met ’n bietjie meer angstigheid as 

gewoonlik, want ek vra myself af, moet my kind regtig in hierdie deurmekaar wêreld 

grootword? 

Ek hoef nie eens vir julle te sê wat die goed is wat die wêreld deurmekaar laat voel 

nie. 

Julle lees koerant en hoor die nuus.  

 

Ek dink die wêreld is nie net deurmekaar in terme van gebeure nie, maar ook ten 

opsigte van ideologieë. 

Ideologie kan beskryf word as ’n manier van dink – ’n sisteem van idees. 

Wat mens ook sien, is dat daar ’n groeiende tendens van liefdeloosheid in die wêreld 

is, veral as mense se ideologieë met mekaar verskil. 

As jy nie hou van my manier van dink of doen of glo nie, dan is jy liefdeloos en haatlik. 

Ek kyk byvoorbeeld na hoe mense die COVID-19 pandemie hanteer. 

Mense sal mekaar uitkryt omdat hulle nie saamstem oor die erns daarvan nie, of die 

grendeltydregulasies, of wat ookal. 

Daar is eintlik bitter min verdraagsaamheid in die wêreld vandag. 

Ons sien dit ook in die gebeure wat tans in die VSA afspeel.  

 

Ons gaan vanoggend ’n teks lees wat lynreg teenoor die wêreld soos ons dit ken, 

staan. 

Kom ons lees uit 1 Johannes 4:7-21 

Jy kan die eerste ses verse self lees. 
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 1 Johannes 4:7-21 

7. Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen 

wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.  

8. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.  

9. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na 

die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.  

10. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die 

liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir 

ons sondes.  

11. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons 

mekaar ook lief te hê.  

12. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly 

God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.  

13. Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees 

gegee.  

14. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as 

Redder van die wêreld gestuur het.  

15. Wie bely dat Jesus die Seun van God is — God bly in hom en hy in 

God.  

16. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is 

liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.  

17. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te 

vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur 

die liefde net soos Jesus.  

18. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf 

vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde 

nie.  

19. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.  
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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. 

 

Ek wil hiermee saam ook net ‘n paar verse uit 1 Korintiërs 13 lees. 

4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig 

nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 

5. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie 

liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 

6. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die 

waarheid. 

7. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  

 

 NT tyd 

Dit is ’n geweldige aanspraak wat Johannes hier maak – om God as ‘n God van liefde 

uit te beeld. 

En verder nog dat God ons eerste liefgehad het – dat God die inisiatief in ons 

verhouding met Hom neem. 

In die tyd van die Nuwe Testament het die mense van die Romeinse Ryk die gode 

gesien as wispelturig, selfsugtig, kort van humeur, vol van wrokke en ingestel op 

vergelding.  

Daarom het die Romeinse Ryk godsdienstig so baie van offers gemaak.  

Die gode moes gepaai word, want as jy aanstoot gee, sou die gode jou wil bykom. 

 

Die Christelike geloof ken en verkondig 'n God van liefde.  

Die gedagte dat ('n) G(g)od mense liefhet, was absoluut anders.  

Verder was dit ongekend om te sê God se liefde het in menslike vorm op hierdie aarde 

kom loop.  
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God se liefde is wonderlik en Johannes beskryf dit op ’n wonderlike manier in hierdie 

gedeelte wat ons nou gelees het. 

 

 ’n Ander kant 

Daar is egter ‘n ander kant van God se liefde wat ons ook moet verhaal. 

As ons vandag vir mense sou vra wat “ware liefde” is, dan sal mense sê dat liefde ’n 

emosie is wat beide onvoorwaardelik en nie veroordelend is nie.  

Dit is ’n diep liefde wat ’n persoon se foute verdra. 

As dit so is, wat maak ons met die gewaarwording in die Bybel dat God sonde haat en 

ongeregtighede nie ongestraf sal laat bly nie? 

Daar is eintlik net twee goed wat ons oor God vanuit die Bybel kan sê – die res is 

bespiegelings. 

Ons kan met sekerheid sê dat God liefde is. 

Tweedens kan ons sê dat God regverdig is. 

Vir God om regverdig te wees, moet God tog kan bepaal wanneer iets reg of verkeerd 

is. 

Anders, hoe is God dan regverdig? 

As ons in die Bybel lees dat God onvoorwaardelik lief het, maar sonde en dit wat die 

mens verkeerd doen, word nie in berekening gebring nie, verstaan ons dan wat liefde 

is? 

 

Daar is dus ‘n element van waarheid ook betrokke as Johannes verklaar dat God liefde 

is. 

God se liefde bestaan nie sonder regverdigheid nie. 

Dit is ook wat 1 Korintiërs 13 vers 6 sê: “die liefde verbly hom nie oor onreg nie, maar 

verheug hom oor die waarheid.” 

Vriende, ons sou die vraag ook anders kon vra. 

Ons sou kon vra, indien ons die waarheid van die evangelieboodskap aanvaar, is daar 

nie ‘n gevaar dat ons dit wat Johannes in ons teks vanoggend beskryf, sal ondermyn 

nie? 

Dat die realiteit van sonde en God se verlossingswerk die opdrag om mekaar lief te 

hê, sal verdryf nie? 

 



5 

 

’n Mens sou dan kon redeneer – wat as hierdie waarheid vol genade is? 

Dat God nie koudbloedig met ons handel nie, maar ons met genade en liefde hanteer, 

ten spyte van wie ons is. 

Johannes beskryf nie net vir Jesus in Johannes 1:14 as iemand wat “vol genade en 

waarheid” was nie, maar hy verwys na die evangelie op soortgelyke terme in Johannes 

1:16-17: “Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet 

deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.” 

 

Dit is dan jammer dat ons in ‘n wêreld leef waar mense verkeerdelik aanneem dat om 

te sê iets is reg of verkeerd moet beteken dat daar ‘n afwesigheid van genade en liefde 

is.  

Dat as jy nie met my wêreldbeeld of idee of manier van leef saamstem nie, dan is jy 

liefdeloos en veroordelend.  

Een van die algemeenste aanklagtes teen die Christelike geloof is dat dit veroordelend 

is, judgemental is. 

Gelowiges wat miskien ‘n morele oordeel maak deur te sê dat dit of dat sonde is of 

verkeerd is, word beskuldig daarvan dat hulle veroordelend is. 

En omdat gelowiges dikwels veroordelend oorkom, sal mense vra: “hoe kan ‘n 

liefdevolle God ons veroordeel?” 

Ek wil nie noodwendig die woorde “morele oordeel” gebruik in hierdie konteks nie, 

maar eerder die woorde van 1 Korintiërs 13 gebruik. 

Wanneer ons as gelowiges sê dat iets nie reg is nie, of ‘n ongeregtigheid gepleeg word 

of ’n sonde uitgewys word en ons in die waarheid wil verheug, dan word dit dikwels as 

onverdraagsaam en liefdeloos beskou. 

 

 Where is the love? 

The Black Eyed Peas, ’n Amerikaanse popgroep het in 2003 ‘n lied met die naam 

“Where is the love” vrygestel. 

Dit was wêreldwyd ’n treffer. 

Die lirieke beskryf allerhande pertinente kwessies wat in die wêreld bestaan en vra 

dan waar is die liefde tussen mense? 

Hoekom lyk dinge so? 
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Wat nogal interessant is, is dat hulle in ’n stadium in die lied verklaar dat as jy nie 

waarheid ken nie, jy ook nie liefde ken nie. 

 

En hulle is reg. 

Die lied wys verskillende goed in die wêreld uit wat verkeerd is en vra dan “where is 

the love?” 

Hoekom doen mense hierdie dinge aan mekaar? 

Mense sal dikwels ook hierdie vraag vra wanneer mense lyk of hulle met mekaar bots 

oor idees, maniere van leef en geloofsisteme.  

Dit is nie liefdeloos dat die lied die ongeregtighede in die wêreld uitwys nie. 

Dit is belangrik. 

Maar liefde is ook meer as dit. 

Ons kan nie net verkeerde goed uitwys nie, ons moet dit ook afwys – ook sê dit is 

verkeerd vanuit ons verstaan van God se liefde en regverdigheid. 

 

Baie van ons soek na intimiteit en ons spandeer ons lewens om ’n beeld van onsself 

voor te hou sodat mense van ons sal hou en vir ons lief sal wees. 

Dit is egter tog onmoontlik om liefde op so ‘n manier te verkry.  

Wanneer iemand jou lief het, waarlik lief is vir jou, is dit nie omdat hulle nie weet wie 

jy is nie.  

Nee, daardie persoon is lief vir jou terwyl hulle presies weet wie jy is en hoe jy leef en 

hulle is steeds lief vir jou. 

As jy iets verkeerd doen of as die persoon sien dat jy op die verkeerde pad is en jouself 

gaan vernietig, dan is dit nie liefdeloos om dit uit te wys nie. 

Inteendeel, dit is juis liefdevol, omdat daar vreugde in die waarheid gevind word. 

 

Dan is liefde nie bloot net ‘n emosie nie, maar ‘n keuse. 

Iemand het 5 en ’n halfjaar gelede op ons troue gesê: jy kies die vrou wat jy lief het en 

dan het jy lief die vrou wat jy gekies het. 

Mens maak elke dag daardie keuse, veral wanneer ek miskien iets doen wat bv. my 

verhouding met my man skade aandoen. 

Selfs al moet ek hom hoeveel keer vergewe vir iets wat hy doen of nie doen nie. 

 

Vriende, 1 Johannes 4 beskryf vir ons hoe God lief is vir ons. 



7 

 

God is lief vir ons op ‘n dieper vlak as liefde tussen mense, omdat hy ons 

onvoorwaardelik lief het. 

Dit beteken egter nie dat daar nie waarheid in God se liefde teenwoordig is nie.  

Inteendeel, God weet presies wie ons is. 

Hy sien wie ons is. 

God sien wat mense aan mekaar doen en God haat dit – dit word op verskeie plekke 

in die Bybel beskryf. 

God is lief vir ons in waarheid.  

 

Ons het dit vanoggend gelees in vers 9 en 10:  

9. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na 

die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.  

10. Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die 

liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir 

ons sondes.  

God het ons nie lief omdat ons dit verdien nie. 

God het ons nie lief omdat ons Hom lief het nie – ons liefde skiet te kort. 

Maar God kies om ons eerste lief te hê.  

God het in liefde homself gegee om ons meer na sy beeld te vorm. 

 

Die lied wat die Black Eyed Peas sing is ‘n lang morele klag teen die samelewing 

waarin ons leef. 

Wat hartseer is van die lied, is dat dit nooit verder as die klag beweeg nie en ook nie 

die antwoord vind op die vraag: “where is the love?” nie. 

In 2016 het die sanggroep weer bymekaargekom om die lied te sing na tragiese 

gebeure in Parys en Turkye. 

Een Facebook insetsel sê daarna: “13 years later, The Black eyed peas and rest of 

the world are still asking, ‘Where is the love?’” 

 

Gemeente, populêre kultuur veronderstel dat ware liefde en omgee word in die 

afwesigheid van waarheid gevind. 
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Die liefde verbly hom nie oor onreg nie, sê 1 Korintiërs 13, maar dit is nie populêr 

vandag om onreg of sonde uit te wys nie, veral as mense se ideologieë en manier van 

dink daaraan gekoppel is. 

Dit is ironies as mense in die wêreld dan vra waar die liefde is as daar slegte goed 

gebeur. 

En mense wat ander dikwels beskuldig dat hulle liefdeloos en haatlik is, maak hulleself 

ook skuldig daaraan. 

 

God wys vir ons waar ons verkeerd gaan, nie om ons bloot te stel en ons koppe in 

skaamte te laat sak nie, maar om ons te verander na Sy beeld, omdat God ’n 

genadige, deernisvolle, liefdevolle God is. 

God se liefde vir ons kan nie geken word sonder die nodige verandering in ons nie. 

God moet vir ons wys waar onreg is, sodat ons in vryheid kan leef. 

Dit sou liefdeloos van die Here wees om ons net te laat aankarring in ons eie sonde. 

Hoeveel keer wys Jesus nie mense se verkeerde dade in die evangelies uit en sê 

gaan sondig nie meer nie? 

Hy doen dit natuurlik op ‘n deernisvolle, liefdevolle manier. 

Daarom dan dat Jesus se kruisiging en opstanding vir ons die lewe in oorvloed 

beteken, maar dit is ‘n getransformeerde lewe. 

Dit is lewe wat in versoening met God leef. 

Daarom hoef ons ook nie die oordeelsdag te vrees nie, soos in vers 17, omdat ons 

alreeds in God se liefde leef. 

 

Die evangelie gaan oor die God wat die mens se situasie sien en oordeel daaroor trek.  

God sien die pyn. 

God veroordeel ons sonde en skande. 

Tog is God lief vir ons, het God deernis met ons, soveel so dat Hy mens geword het 

om vir ons gebreek te word sodat ons in Hom heel kon word. 

In Hom vind ons ware vryheid, liefde en genade en die vermoë om ander lief te hê. 

 

Ons as gelowiges weet wat die antwoord op die lied se vraag is. 

Waar is die liefde – dit is by God en dit spoor ons aan om mekaar lief te hê.  
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 Ten laaste 

Ek wil laastens vir u twee goed noem. 

Gemeente, God vra van ons om lief te hê. 

Daar staan nie in 1 Johannes 4 dat ons eers moet liefhê as ek van die ander persoon 

hou of een of ander emosie teenoor hulle voel nie.  

Ons moet mekaar liefhê, want dit is hoe mense God sal sien. 

Vers 12 sê dat niemand al vir God gesien het nie, maar as ons mekaar lief het, sien 

mense die Here. 

God se liefde vir ons maak dit vir ons moontlik om mekaar en ander lief te hê. 

Ons in die kerk stem nie altyd met mekaar saam nie. 

Ons hou nie altyd van dit wat mense daar buite doen nie. 

Soms gaan dit reguit teen ons grein in en raak mens kwaad en mismoedig daaroor. 

En ons is vinnig met ons tonge om te kritiseer en om sleg te sê en mense af te skryf. 

Maar gemeente, ons as gelowiges kan nie dit doen nie. 

Soms moet ons morele oordele trek, keuses maak rondom wat reg en verkeerd is, 

onreg uitwys en afwys, maar ons moet dit op ’n liefdevolle manier doen. 

 

Dit is ’n keuse wat ons maak wat nie bloot net op ’n emosie gegrond is nie. 

Dit is ook hoe ons as kerk ons roeping kan uitleef, al kan ons nie fisies bymekaarkom 

nie. 

Sorg ten minste dat jy vir jou onmiddellike naastes, jou familie, gesin, die persoon wat 

by jou werk, God se liefde wys. 

Maak die keuse om vir hulle lief te wees, elke dag, al is dit moeilik om nou die hele tyd 

in dieselfde huis te wees en dryf julle mekaar soms by die mure uit. 

Al beteken dit dat jy goed wat verkeerd is of wat hulle skade aandoen, moet uitwys. 

 

Dit is ernstig, gemeente, veral as mens kyk na die stelling wat Johannes in vers 20 

maak: 

“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 lief het nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan 

sien nie.” 

Dis ’n noodsaaklike stelling wat Johannes hier maak. 

Bybelse liefde werk na beide kante toe. 
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God het ons lief en ons moet God liefhê, maar ook ons naaste, anders beteken ons 

liefde vir God niks.  

 

Die tweede ding is: hoe lyk hierdie liefde wat Johannes hier beskryf? 

Dit lees ons in 1 Korintiërs 13. 

Dit is miskien nie die volle prentjie nie, maar Paulus gee vir ons ‘n goeie idee van hoe 

hierdie liefde kan lyk.  

 

 1 Korintiërs 13 

8. Die liefde is geduldig (al moet ek die hoeveelste keer in die nag vir my 

baba opstaan), die liefde is vriendelik (selfs al kruip mense agter hulle 

maskers weg en groet my nie terug as ek verbystap nie); dit is nie 

afgunstig nie (sjoe, dis ‘n moeilike een), is nie grootpraterig nie, is 

nie verwaand nie (hoeveel keer maak ons nie onsself hieraan skuldig 

nie...). 

9. Dit handel nie onwelvoeglik nie (die liefde smeer nie verkeerde goed 

toe nie), soek nie sy eie belang nie (ek is nie lus om die 

skottelgoedwasser vir die soveelste keer uit te pak nie of die wasgoed op te 

hang nie), is nie liggeraak nie (moeilik as die emosies hoog loop en jy 

begin cabin fever kry of wanneer iemand jou uitwys op iets wat jy doen wat 

nie reg is nie, maar wat skade doen), hou nie boek van die kwaad nie 

(en hoe baie doen ons nie dit nie....). 

10. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die 

waarheid. Die waarheid wat vol genade is in die evangelieboodskap van 

Jesus. 

11. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.  

 

Dit is hierdie liefde, wat vrees verdryf. 

Die vrees vir onsekerhede, vir die verlies aan sekuriteit en vastigheid, vir ‘n ongekende 

virus en siektes wat mens kan oorval. 

Die vrees om as liefdeloos uitgekryt te word. 
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Omdat God ons eerste liefgehad het, eerste na ons toe kom, hoef ons nie te vrees 

nie, want dit is die versekering wat God se liefde vir ons gee – dat ons Sy kinders is 

en dat God sal sorg. 

 

God is liefde en God is regverdig. 

Mag God se liefde en regverdigheid ook in ons lewens sigbaar wees.  

 

Amen  


