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34Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle 

bymekaargekom, 35en een van hulle, 'n wetgeleerde, het Hom met 'n vraag probeer 

vastrek.36“Meneer,” vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” 37Jesus antwoord 

hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou 

hele verstand. 38Dit is die grootste en die eerste gebod. 39En die tweede, wat hiermee 

gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ 40In hierdie twee gebooie is die 

hele wet en die profete saamgevat.” 

LIEFDE > Ons word vandag met Jesus se opsomming van die tien gebooie in die 

verhoudingswêreld geplaas. In sy boek Mere Christianity, skryf C.S. Lewis, “Do not waste 

time bothering whether you 'love' your neighbour; act as if you did. As soon as we do this, 

we find one of the great secrets. When you are behaving as if you loved someone, you 

will presently come to love him. If you injure someone you dislike, you will find yourself 

disliking him more. If you do him a good turn, you will find yourself disliking him less.” 

# Jouself > Weet jy dat as dinge by jouself skeefloop, dit dan skeefloop in al jou ander 

verhoudings. Is jy > Die persoon soos mense jou sien, die persoon soos jy jouself sien of die 

persoon wie jy wíl wees. Daar is ’n vierde manier wat alles van jou selfbeeld bepaal - hoe 

God my sien!  Ek is na Sy beeld gemaak!  Ek is ‘n beeld van God! Dink hieroor: Deur die 

genade van God, is ek wat ek is (1 Kor 15:10a) Hierdie vers van Paulus beteken al jare lank 

geweldig baie vir mense se selfbeeld en selfwaarde. Wat jy is, is jy deur die genade van 

die Here. Maar juis daarom durf jy nie minderwaardig oor jouself dink nie.  Jy is daar om 

die wêreld met die nuwe moontlikheid van lewe  te bedien. Om jouself deur God se oë te 

sien, is die begin van ŉ gesonde selfbeeld. 

# Jou naaste Daar is meer as jy in die lewe! Soos ’n bekende gesegde dit stel: “When a 

person is wrapped in himself, he makes a pretty small package.”  Verhoudings impliseer 

ander, maar jou en my standaard is dat ons elke persoon wat jy ontmoet, met wie jy in ’n 

betekenisvolle verhouding staan, hanteer as beeld van God. Daar is twee verse in 1 

Johannes wat aan ons ’n naastediens plan gee: “Wie aardse besittings het en sy broer 

sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie - hoe kan die liefde van God in hom 

wees?  Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet 

met die daad bewys word, en dan in opregtheid.” ( 1 Joh 3:17,18) 

#naaste > Jesus se gelykenis van die Barmhartige Samaritaan leer ons die waarde om 

elkeen lief te hê en die waarde onderstreep om iemand lief te hê. ‘Elkeen’ beteken daar 

is niemand buite die grense van my liefde nie; ‘iemand’ beteken ek kan nie net liefde 

beoefen teenoor mense in wie se teenwoordigheid ek nóú is of met wie ek “connected” 

is d.m.v tegnologie nie! Elke keer as ek die woord “naaste” beperk tot ’n kleiner groep as 

‘elkeen’ en nie die omvang van liefde begrens/fokus op iemand nie, mis ek die betekenis 

van Jesus se woorde “jy moet jou naaste liefhê”. 

# Om God lief te hê  > “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele 

siel en met jou hele verstand en met al jou krag.”  Met jou hele hart, hele siel, hele 

verstand en al jou krag impliseer jou hele mens wees, geen enkele menslike funksie word 

uitgesluit en val buite hierdie oproep om God lief te hê nie.  

Die woord “hele/al” veronderstel dat God lief gehê moet word met ŉ omvattende 

toewyding - allesinsluitende, omgrensde gehoorsaamheid aan God.  


