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Ware liefde…die praktiese kant! - PRAATPAPIER 
Vooraf wenke: 

• Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 
• Hou dit gemaklik en eenvoudig 

• Gee vir almal ‘n kans om te praat en te LUISTER! 
KOM SAAM 
➢ Wie was jou eerste “kys”? 
➢ Wat moet iemand vir jou doen, sê of 

gee om jou dag te maak? 
➢ Wat is 5 dinge waarvoor jy die meeste 

lief is? Die minste? 
➢ Wie was die eerste persoon vir wie jy 

gesê het “Ek is lief vir jou”? 
➢ Wat leer die boeke, liedjies, 

flieks&”series” vandag ons van liefde? 
➢ Open met Gebed 
LEES SAAM 
Julle kan op Youtube soek vir ‘n oulike videoclip oor Jona of julle kan kies om die verhaal te 
lees of te vertel.  Die kerngedeeltes van Sondag was Jona 1:1 – 3, Jona 1:17 - 2:2, Jona 3:1-
5, Jona 4:7 – 11 

✓ Wat hoor jy in die gedeelte oor verhoudings?  Wat tref jou? Watter emosies bring die 
gedeelte in jou op? Watter vrae? 

PRAAT SAAM 

• Gee jou definisie van WARE LIEFDE in een sin.  Waarvandaan kry jy daardie definisie? 
Hoe sou Jona liefde definieer?  Uit Jona se verhaal sien ons God se definisie oor 
WARE LIEFDE is anders as die een wat ondervinding en die wêreld ons leer. 

• Sê nou maar jy koop vir jou vrou blomme, maar wanneer jy na werk by die huis kom en 
dit vir haar gee sit sy dit nie eens in water nie, maar wil weet wanneer jy nou die gloeilamp 
wat geblaas het in die kombuis gaan vervang? Wat sal jy doen?  As jy haar ‘n drukkie 
gegee het, gou ssk toe gery het vir ‘n gloeilamp, die lig kom vervang het, vir haar 
koffie gemaak het, ‘n sjokolade gee (wat jy oppad SSK toe gekry het) en haar vra 
wat haar pla, BAIE GELUK! Maar as jy jou vererg vir die reaksie wat jy kry na jy geld 
op blomme spandeer het en die moeite om dit te koop en voor die tv gaan sit om die 
Crusaders teen Brumbies te kyk – is dit WARE LIEFDE? Moes jou vrou die blomme 
of jou vriendeikheid verdien het? 

• Wat is die grootste vyand van ware liefde en verhoudings? Trots&Selfsug.  Jona is vir 
ons ‘n goeie voorbeeld! 

• Wat is die verskil tussen God se Liefde vs Humanisme?  God se opdrag om lief te hê 
moet kom VOOR die behoefte van mense.  Humanisme sê: Jy moet jou naaste soos 
jouself liefhê en OOK vir God. Christenliefde is nie eerstens om ander in ag te neem 
nie, maar om EERSTENS vir God in ag te neem.  Christene glo: God is Liefde.  God 
is die Waarheid.  Ware liefde kan SLEGS GEBEUR as my VERHOUDING EN LIEFDE 
VIR GOD STANDVASTIG is.  Iemand wat nie honger na God se waarheid nie, is 
versadig met sy eie siening. 

• Wat is dan die verskil tussen die liefde wat die wêreld ons leer en die liefde wat God ons 
wil leer?  Lees die volgende gedeeltes saam: Johannes 3:16 – 17, Johannes 13:1, 
Johannes 15:12 – 17, Romeine 12:9-12, Efesiërs 4:14-15, Efesiërs 5:1, 2, 1 Johannes 
3:18, 1 Johannes 4:19 - 21. 
▪ Die wêreld leer ons dat ons eie behoeftes die belangrikste is.  ‘n Christen behoort 

homself te vra wat die belangrikste VIR GOD IS.  Wanneer iemand liefdeloos 
teenoor jou optree, moet jy eers die vraag vra: “WAT WIL GOD HÊ MOET EK 
DOEN.”  

  

Gesinne se ysbrekervoorstel:  Gesels oor mense en 
dinge wat julle gesin van hou of lief is om saam te doen 
of om tyd mee saam te spandeer. 
Wat maak dit so lekker?  Wat leer die wêreld vandag ons 
oor liefde?  
Ouers se vraag: Wat leer my kinders by my/ons oor 
liefde? 
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▪ Liefde is nie ‘n gevoel nie maar ‘N AKSIE – dis wat ons doen – ‘n manier van 
LEEF. En wanneer ons iets lank genoeg doen raak dit ‘n gewoonte en gewoontes 
word deel van my karakter. Ons moet aanhou werk aan ons sondige gewoontes 
en groei na Christus toe. 

▪ God se Liefde verander jou karakter. Lees: 1 Korinthiërs 13:4-7 
▪ God se Liefde vra liefde vir ons “vyand”. Lees: Mattheus 5:44-48  Dit beteken nie 

dat ons nie soms kwaad gaan raak nie, maar wat DOEN ons wanneer ons kwaad 
raak – dink weer aan Dawid, Nabal&Abigail. 

▪ God se Liefde is liefde sonder voorwaardes.  Wat beteken dit om 
onvoorwaardelik lief te wees vir iemand?  Goddelike liefde het lief al word dit 
self nie lief gehê nie. Dit spruit uit gehoorsaamheid aan God nie uit verdienste 
van die ander party nie.  Dit bestaan omdat God bestaan.   

BAIE NB: Die enigste voorwaarde bly steeds dat die behoeftes van GOD voor die 
behoeftes van mense kom.  As iemand sê: “As jy my liefhet sal jy saam met my slaap” 
druis dit in teen jou liefde vir God en daarom kan jy dit nie doen nie. 

▪ Dit is ‘n liefde wat ALTYD God se liefde vir jou onthou.  Voor jy al gebore is, voor 
jy al die verkeerde besluite geneem het, het God reeds vir jou aan ‘n kruis 
gesterf.  Dis ‘n ware voorbeeld van liefde.  Na regte verdien ek en jy geen genade 
of vergifnis nie.  Ons verdien soos die Nineviete en Jona oordeel en straf.  Dit is 
slegs sulke Jesus se liefde wat my kan red uit die donkerte uit en daarom moet 
ek dit ook aan ander betoon. 

• Wat verg dit om hierdie liefde vir iemand anders as jou naby familie te kan hê en wys? 
Noem: Baie gebed. ‘n Konstante bewustheid van God se genade vir jou. ‘n Ware 
Liefde vir God. 

BID SAAM 
 Dankgebed:  Jesus, dankie dat U my liefhet – onvoorwaardelik liefhet! 
 Oorgeegebed:  Gebruik my vandag om U liefde teenoor ALMAL te leef. 
 Seëngebed:  Mag die Here jou seën met die wete dat Hy jou baie liefhet en dat jy vir 

Hom baie tel – soveel so dat Hy Sy Seun gestuur het om jou vry te maak! 

 

LEEF SAAM: 

Gesinne/Groepe:  

Gaan koop ‘n boksie Smarties vir iemand en vertel hulle van God se liefde vir 

hom/haar deur ‘n kruis te bou met die smarties&Johannes 3:16 saam met dit op te 

sê: 

❖ God – Geel 

❖ Het die wêreld – Groen 

❖ So liefgehad – Rooi 

❖ Dat Hy Sy Enigste Seun gestuur het – Pers 

❖ Sodat die wat in Hom glo – Oranje 

❖ Nie verlore sal gaan nie – Bruin 

❖ Maar die Ewige lewe sal hê – Blou 

 

❖ Pienk – daarom kan ek gaan liefhê soos Jesus –  

(1 Johannes 3:16!) 
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