
 

 

1 Oktober 

Lees – 1 Johannes 1:1 
 

Van die begin af 

“Van die begin af was Hy daar” (1) 
Die eerste Johannesbrief is een van daardie briewe wat mens net nie 
kan neersit as jy dit begin lees nie. Dit is gerig aan gelowiges in die 
omgewing van Efese in Klein-Asië teen die einde van die eerste eeu. 
Johannes skryf aan hulle om dit duidelik te maak dat Jesus regtig die 
mensgeworde Woord van God was. ‘n Klompie teenstanders van die 
Christene in daardie omgewing het getwyfel aan sy mensheid en sy 
liggaamlike lyding en opstanding. Dit beteken volgens Johannes dat 
hulle God die Vader ook daarmee verwerp. Met ander woorde om die 
persoon en werk van Christus te betwyfel, is om daarmee saam ook 
die persoon en werk van God te verwerp. 
Johannes maak dit in die heel eerste vers van sy brief aan die familie 
van gelowiges in Efese duidelik dat Jesus van altyd af daar is. Hy is 
God self. Nee, Hy is nie maar net ‘n spesiale profeet of ‘n 
uitsonderlike boodskapper van God nie. Jesus is God self. Hy is die 
gestalte van God en die ewebeeld van God. Jesus het geen begin en 
geen einde nie. Daar’s nie ‘n dag waarop Jesus ontstaan het nie. Sy 
begin is reeds ‘n oneindige ewigheid voor Genesis se begin, soos wat 
ons by die Johnnesevangelie se eerste vers ook gesien het. 
Jesus is veel meer as wat baie mense van Hom maak. Hy is nie maar 
net “liewe Jesus” nie. Nee, Hy is die ewige God, die Vredevors, die 
Lig vir die wêreld. Buig voor Hom! 
 
 
GEBED:  U is van ewigheid af, Here Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand   Johannes 1   
   

2 Oktober  

Lees – 1 Johannes 1:2 
 



 

 

Lewe kom 

“Die lewe het gekom” (2) 
Om Jesus te sien, is om lewe te sien. So skryf die apostel Johannes 
aan sy lesers. Hyself het Jesus gesien en aan Hom geraak toe Hy op 
aarde was. Ja, Johannes was ‘n oor- en ooggetuie van Jesus se 
aardse dade en woorde. Daarom kon Johannes by uitstek getuig oor 
Jesus. Hy het self beleef dat Jesus meer is... Hy’s veel meer as net ‘n 
gewone mens. Hy is God self. Ja, Hy is lewe.  
Om Jesus te ken, is om lewe te ken. Die ewige lewe is nie 
verstaanbaar los van Jesus nie. Die ewige lewe gaan nie in die 
eerste plek oor die lengte daarvan nie, maar oor die persoon saam 
met wie die res van die tyd deurgebring gaan word. Ewige lewe is 
gelyk aan Jesus Christus. Toe Hy aarde toe gekom het, het lewe na 
ons almal toe gekom. Sy woorde is lewe. Sy dade is lewe. Sy blote 
teenwoordigheid is lewe.  
Vandag nog moet die boodskap van lewe wêreldwyd aangekondig 
word. Daar’s geen lewe los van Jesus nie; geen hoop op redding nie. 
Alle ander gode is dood. Alle ander roetes is verdwaalpaaie. Net by 
God alleen is egte lewe, by dié God wat sy eie Seun na ons donker 
wêreld toe gestuur het. Oor hierdie Jesus jubel en juig Johannes. Oor 
Hom kan die apostel nie uitgepraat raak nie. En jyself? Stem jy 
saam? Praat jy saam? Sing jy oor Hom wat egte, ware lewe gebring 
het? Lees dan die eerste Johannesbrief behoorlik deur en begin 
praat. 
 
 
GEBED:  Heer, dankie dat U die lewe is 
 

Skriflesing vir vanaand   1 Joh 1:1-4    
  



 

 

 

3 Oktober  

Lees – 1 Johannes 1:4 
 

Volkome blydskap 
 
“Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees” (4) 
 
Vir Johannes bestaan die werklikheid uit twee dele. Daar is die 'bo' 
en die 'onder'; die 'lig' en ‘donker’. God met sy hemelse waarheid, lig, 
en heerlikheid hoort tot die 'bo', terwyl die Satan, met sy leuens en 
duisternis die baas van die wêreld hieronder is. Die mens wat in 
sonde leef, verkeer in die duisternis hieronder wat as die 'dood' 
beskryf word. Natuurlik is dit nie fisiese dood nie, maar dood teenoor 
die soort lewe wat God bedoel het. Hoe kan die mens wat in donkerte 
leef, by God se lig uitkom? Met ander woorde, hoe kan die mens 
redding en lewe ontvang? Self kan elkeen wat in die greep van die 
donkerte verkeer, hierdie oorgang nie maak nie. 
God se liefde - wat die enigste grond is vir die genade wat Hy aan 
mense bewys - het Hom 'n goeie plan laat beraam. Hy het sy Seun 
laat kom om die skeiding tussen die 'bo' en die 'onder' te deurbreek. 
In die persoon van Jesus het die 'bo' nou in die 'onder' aanwesig 
geraak. So raak daardie lig, waarheid, heerlikheid en lewe, wat hoort 
tot die wêreld van God, in die wêreld hier 'onder' aanwesig, 
beleefbaar en sigbaar. Om hierdie sending moontlik te maak, het 
Jesus as mens aarde toe kom (1:14). Daarom dat Johannes nou juig 
en jubel. Daarom dat sy blydskap so oorvloedig is, want as ons in 
Jesus glo, dan vloei sy vreugde oor na ons toe. Dan is daar lewe wat 
ons eie donkerte verdryf. Dan is daar lewe in ons harte. Sing en juig 
saam hieroor. 
 
 
 
GEBED:  Here, ons sing oor Lig in die donker 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 3   
  
  



 

 

 

4 Oktober   

Lees 1 Johannes 1:5 
 

God se lig gee lig 

“God is lig” (5) 
God het Jesus gestuur as sy openbaarder. Al die mense hieronder is 
in die donker. Net Jesus ken en verstaan God se lig. Net Hy kan kom 
praat oor God wat lig is en wat lig maak. Daarom kan Jesus sê: 'Die 
woorde wat julle hoor, is nie myne nie maar die Vader s'n wat My 
gestuur het' (Johannes 14:24). Niemand anders nie as Jesus kan 
verklaar: 'Wat ek mense leer, kom nie van Myself af nie maar van 
Hom wat My gestuur het' (Johannes 7:16). Daarom dat Jesus die 
'WOORD' genoem word (1:1). Die WOORD is van altyd af daar. 
Hierdie WOORD het mens geword en onder ons kom woon. Toe dit 
gebeur, kon die mense Hom in sy heerlikheid sien. Jesus het as die 
Gestuurde van God spesiale kontak met almal in die donker kom 
maak. Mense kon Hom toe op menslike vlak ervaar. So het Hy die 
werklikheid van hemelse genade en waarheid kom openbaar. Hoe 
waar is Jesus se woorde dus nie: 'Niemand het God ooit gesien nie. 
Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het 
Hom bekend gemaak' (Johannes 1:18). Die primêre funksie van 
Jesus, as die Woord, is om aan ons die 'waarheid' van die 'bo', ja, vir 
God self, te kom bekendmaak. Enkel en alleen deur hierdie 
openbaring van Jesus kan die mens by God uitkom. Nou kan ons 
saamstem dat Hy alleen lig is. Jesus het dit kom wys en ons weet en 
glo dit. Ons sien sy lig in die geloof en leef daarbinne. 
 
 
GEBED:  In opregtheid dank ek U vir u lig 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 5   
  



 

 

 

5 Oktober 

Lees – 1 Johannes 1:9 
 

God vergeef 

“Hy is getrou en regverdig” (9) 
God is liefde, maar Jesus het dit nie met lang, ingewikkelde filosofieë 
kom bekendmaak nie. Sy openbaring gaan ook oor Homself as 
Persoon en nie oor allerlei slimmighede nie. Jesus het aan die wêreld 
kom vertel en wys wie Hy is, asook van die redding wat eksklusief 
deur Hom beskikbaar is vir elkeen wat sy pad in geloof aanvaar.  
Jesus staan altyd sentraal. Hy is die lig wat redding bring. As Jesus 
sy eie openbarende optrede in woorde uitdruk, sê Hy daarom: 'Die 
woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee. Hulle het dit 
aangeneem en tot die oortuiging gekom dat Ek waarlik van U gekom 
het, en hulle het geglo dat U My gestuur het' (Johannes 17:8). Jesus 
se openbaring fokus ook op Homself en die redding wat Hy bring. Die 
openbaring van God behels daarom altyd en elke slag 'n ontmoeting 
met Jesus. Sy bloed reinig van sonde. Daar’s geen ander manier nie, 
daar’s geen ander reinigingsmiddel nie.  
Vir almal wat hulle in geloof tot God wend in Jesus se Naam, is daar 
toegang tot God. Hulle word wedergebore en ontvang 'n nuwe lewe. 
Hulle sondes word vergewe. Jesus bring redding en vergifnis vir 
hulle. Hy maak die pad tussen hemel en aarde gelyk en begaanbaar. 
Hy is die rede hoekom God getrou en regverdig is, en hoekom God 
nou kans sien om al ons sondes te vergeef. Ons moet onsself nie bluf 
nie. Ons doen almal sonde. Maar ons het gelukkig vir Jesus as ons 
Voorspraak. 
   
 
 
GEBED:  Jesus, ek loof U dat U in die pad van my sonde kom 
staan het 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 1:5-10   
  
  



 

 

 

6 Oktober 

Lees – 1 Johannes 2:2 
 

Volkome! 

“Hy is die versoening vir ons sondes” (2) 
Jesus is nie alleen God nie, maar Hy vertoon ook al die wesenstrekke 
van God. Onthou jy nog Johannes 1:1 se woorde: Jesus is God, 
maar Hy is ook BY God. Dat Jesus aan die een kant dus God kan 
wees, maar dat Hy aan die ander kant ook by God is, stel ons voor 
een van die grootste misteries van die Woord. Dit beklemtoon dat 
daar nie 'n totale wesensidentiteit tussen die Vader en die Seun 
bestaan nie. Hulle kan immers op ‘n bepaalde punt geskeie van 
mekaar gesien word. Daarom kan die Vader die Seun na die aarde 
toe stuur. Daarom kan die Seun Hom tydens sy optrede op aarde 
totaal op die Vader beroep. En tog, so leer die Bybel ons, word beide 
God genoem. In Jesus se optrede, en in die uitvoering van sy plig, is 
Hy ten opsigte van die Vader wat Hom gestuur het, gehoorsaam, 
maar is Hy is terselfdertyd ook een met die Vader.  
Onthou dat Jesus nie sommer net enige gestuurde is nie. Volgens sy 
Goddelike wese is Hy baie spesiaal. Hoor weer wat Johannes 1:18 
sê: 'niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat 
die naaste aan die Vader is, die het Hom bekend gemaak'. Geen 
wonder nie dat hierdie unieke Seun van God nou nog kan optree as 
my voorspraak. Wanneer ek my skuld bely, dan tree Hy namens my 
by die Vader vir my in. Dan kom staan Jesus steeds in die bres en 
reinig my van alle sonde. Daarom dat ek jubel en juig oor hierdie 
Gestuurde van God. 
 
 
 
GEBED: Here, tree asseblief  vir my in by die Vader 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 3  
 
  



 

 

 

7 Oktober  

Lees – 1 Johannes 2:6 
 

Wat sou Jesus gedoen het? 

“Wie beweer dat Hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos 
Jesus geleef het” (6) 
Miskien het jy ook al mense gesien wat die armbandjies dra met die 
afkortings WWJD, oftewel: “What would Jesus do?” “Wat sou Jesus 
gedoen het?” Dalk dra jyself so ‘n armbandjie. In elk geval, dis ‘n 
geweldige vraag. Wel, wat sou Jesus gedoen het? Hier’s nog ‘n 
belangriker vraag: “Leef jy soos Jesus geleef het?” Nee, die vraag is 
nie maar net wat sou Jesus gedoen het nie. Dis reg en goed om dit te 
vra. Maar die vraag waarmee Johannes hier in vers 6 worstel, is nog 
moeiliker en dieper as dit: “Leef ek en jy soos wat Jesus geleef het?” 
Hoe het Jesus geleef? Hy het God se gebooie volkome gehoorsaam 
– dis hoe. Hy het God se wil dag en nag volkome gedoen – dis hoe. 
Hy het God se liefde onder almal bekend gemaak. Jesus is die 
beliggaming van die lewende God. Hy is God se hande en voete in 
aksie hier tussen ons op aarde. Daarom moet ons sy lewe deeglik 
bestudeer om te weet hoe ons elke dag moet leef. Soos wat Jesus sy 
lewe opgeoffer het, moet ons ook ons eie lewens opoffer. Soos wat 
Jesus ander mense altyd eerste gestel het en hulle gedien het, moet 
ons ander se belange gedurig bokant ons eie stel. Soos wat Jesus 
om elke hoek en draai skeinheiligheid ontmasker en verwerp het, 
moet ons dit ook aan die kaak stel en ons daarvan distansieer.  
 
 
 
GEBED:  Here, laat u kinders leef soos wat U geleef het 
 
Skriflesing vir vanaand: 1 Johannes 2:1-6     
  



 

 

 
8 Oktober 
Lees – 1 Johannes 2:14 
 

Sterk jongmense is oral te sien 

“Ek het vir julle geskrywe, jongmense, omdat julle sterk is en die 
Woord van God in julle bly” (14) 
Hoop begin wen in ons wêreld wanneer mense soos ek en jy ‘n slag 
eerste gaan askies sê en nie aanhou om klippe in ander se rigting 
gooi nie. Dan wen die soort liefde waaroor Johannes hier in sy eerste 
brief skryf. Dan word ons wenners. Die wêreld word beter wanneer 
kerklike kritikasters ‘n slag hulle foutvinderigheid laat staan en as 
oorhaastige gelowiges besluit om hulle woorde beter te gebruik tot 
opbou van ander. Daar’s tekens van nuwe lewe wanneer ouer mense 
iets goed in die jongmense van vandag raaksien en jongmense weer 
respek vir senior burgers begin kry. Die wêreld word beter wanneer 
mense se woorde al hoe meer met silwer omraam word en nie langer 
vlymskerp lemme is nie.  
Nee, die jeug is nie net vol foute en skete nie. Ons durf nie net elke 
keer te kla oor die jeug nie, veral nie as ons hoor hoe Johannes juig 
oor die jongmense wat volhard op die Here se pad nie. Johannes 
sien ‘n klompie sterk jongmense voor hom, mense in wie se harte 
God se Woord bly. Hy weet dat hulle die Bose oorwin het. Let wel, 
Johannes sien dat hulle reeds triomfators is. Hulle buig nie die knie 
voor die duiwel en sy nonsens nie. Hulle is nie slagoffers van sonde 
en swak Bybelkennis nie. Te veel kere sien ons mense se foute raak. 
Johannes fokus eerder op hul oorwinnings. Te veel kere kla ons oor 
doodsheid. Johannes konsentreer op tekens van lewe. Leer dit by 
hom aan. 
 
 
 
GEBED:  Here, dankie dat u jonk en oud oprig om U te dien 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 2:7-17    
  



 

 

 

9 Oktober 

Lees – 1 Johannes 2:18 
 

Die laaste uur is hier 

“Kinders, dit is die laaste uur” (18) 
Daardie Bybeltekste wat praat van die dag van die Here (Amos 5:18; 
Jesaja 13:6), of die tekens van die tye (Matteus 24), hou ‘n groot 
bekoring in. Daarom dat baie mense deur die loop van die 
geskiedenis probeer het om die “dieper” betekenis van hierdie tekste, 
wat glo net vir hulle eie tyd geskryf sou gewees het, te ontsluit. 
Die profete praat dikwels van “die laaste dae” (bv. Jesaja 2:2; Hosea 
3:5). Die goeie nuus is dat hierdie laaste dae met Christus se aardse 
optrede en met die koms van die Gees aangebreek het (Handelinge 
2:16-17; Hebreërs 1:1). Die laaste dae wag nie nog iewers vorentoe 
op die kerk nie. In die Evangelies sê Jesus al dat die koninkryk met 
sy optrede aanbreek (Markus 1:14-15). Die kerk hoef dus nie nog half 
verward op die eindtyd te wag nie. Dis hier, soos wat 1 Johannes 
2:18 sê. Ons as gelowiges deel nou in hierdie nuwe era van genade.  
Tog vertel Johannes ook vir ons hier in hoofstuk 2 van sy brief dat die 
eindtyd ‘n tyd sal wees van anti-christe. Let wel, Johannes ken nie 
net een sodanige figuur nie. Ook is dit nie vir hom ‘n misterieuse, 
vreesaanjaende wese nie. Nee, Johannes sê sommer helder en 
duidelik dat antichriste elkeen is wat nie in Jesus glo nie. Voorts sê hy 
ook dat hulle uit die geledere van die kerk voortkom. Nou ja, daar het 
jy al die feite direk uit die Woord oor die anti-chris en die eindtyd. 
Maak seker dat jy dit voortaan reg gebruik. 
 
 
 
GEBED:  Here Jesus, dankie dat U in hierdie eindtyd by ons is 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Petrus 3     
  



 

 

 

10 Oktober 

Lees – 1 Johannes 2:22 
 

Dwaalleer is om Jesus te loën 

“Hy is die antichris, hy wat nie die vader en die Seun wil erken 
nie” (22) 
Dis verstommend om te sien hoe dikwels mense in eindelose 
spekulasies kan verval oor die identiteit van die antichris, soos wat 
ons gister ook gesien het. Die hartseer hiervan is dat hulle meeste 
van die tyd nie kyk na die Bybelse gegewens nie. Die wiskundige, 
John Napier (1550-1617), het byvoorbeeld die gebeure in 
Openbaring aan sekere datums in die geskiedenis probeer koppel. 
Op sy beurt het William Miller in die 1830’s bereken dat die 2300 dae 
waarvan Daniël 8:14 praat, as 2300 jaar opgeneem moet word. Op 
grond hiervan bepaal hy dat die wederkoms op 21 Maart 1843 sal 
plaasvind. Later verander hy dit na 22 Oktober 1844. Binne hierdie 
kringe word daar ook bespiegel oor die presiese identiteit van die 
antichris wat hier kort voor die wederkoms dan ‘n rol sou speel.  
Vir Johannes is die identiteit van die antichris baie goed bekend. 
Trouens, elke persoon wat Jesus se Godheid en menswording 
verwerp, speel in hierdie liga. Immers, die woord antichris beteken 
slegs teen-Christus. Dis met ander woorde mense wat Jesus verloën.  
Hoe hartseer dat Johannes die spore van die antichriste terug herlei 
na die kerk toe. Hulle oorsprong is in godsdienstige kringe. Die g,root 
werkterrein van die Bose is dus hier reg onder ons neuse. Terwyl 
baie mense die duiwel net elders soek, of in beuselagtighede, verlei 
hy mense op ons voorstoep om die Here te loën. Wees dus baie 
versigtig 
 
 
 
GEBED:  Here, open ons oë vir dwalinge 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 2:18-27 
    
  



 

 

 

11 Oktober  

Lees – 1 Johannes 2:28 
 

Bly in Hom 

“En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly” (28) 
 
Kerkwees is wêreldwyd besig om in moeilike vaarwaters te beland. Al 
hoe meer mense sê deesdae dat die georganiseerde kerk nie meer 
veel aan hulle te bied het nie. In Engeland en Skotland woon slegs 
nog 5-10% van alle mense nog kerkdienste by. Trouens, teen huidige 
tendense sal die Church of Scotland teen 2033 daarmee heen wees, 
en die Church of Wales ook.  
Kerke stry dikwels oor irrelevante dinge; lidmate is aan’t baklei; 
kerksang is dooierig; skeinheiliges maak skandes, en wat nog alles! 
Te veel gemeentes en gelowiges is uit voeling met 2007 se klimaat. 
Dit voel kompleet of jy dekades en eeue agteruitstap as jy in party 
kerke instap. Luister na sommige predikers se taalgebruik, 
voorbeelde en kommunikasiestyl, dan kan jy net sowel op ‘n toer 
iewers in die middeleeue gewees het. Vele kerke ly aan die 
gevreesde siekte van “tonnelvisie.” Hulle praat hier en nou oor gister 
se probleme in eergister se taal. Intussen is hulle onbewus van hulle 
kwynende lidmate se vrae, vrese en behoeftes. Johannes se 
oplossing is dat ons in die Here moet bly. Dan sal ons niks te vrese 
hê nie, nie nou nie en ook nie later op die oordeelsdag nie. Jesus sal 
ons relevant maak binne ons eie dag. Hy sal ons oë open vir mense 
se nood en Hy sal ons staande laat bly op die laaste dag. Jesus is 
steeds die regte antwoord op die regte vrae. 
  
 
 
GEBED:  Here, hou ons regop 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 2   
  



 

 

 

12 Oktober 

Lees – 1 Johannes 3:1 
 

Kinders van God 

“Hy noem ons kinders van God” (1) 
1 Johannes 3:1 is een van my gunsteling tekste in die Bybel. Dit het 
my eie teologie en my verstaan van God vir altyd verander. Lees dit 
mooi. Dit sê dat God ons met ‘n nuwe aanspreekvorm aanspreek. 
Nee, Hy noem ons toe glad nie sondaars, daardie gunsteling term 
waarmee ons gedurig na onsself verwys nie. Ook noem Hy ons nie 
nog ‘n gunsteling term wat ons met verwysing na onsself gebruik nie, 
naamlik: “begenadigde sondaars.”  

God sê dat ons sy kinders is. Dis sy aanspreekvorm vir ons, sy 
gunsteling een. Ja, die Nuwe Testament ken ook ‘n paar ander, soos 
heiliges, geliefdes en geroepenes, maar die woorde “kinders van 
God” is die een waarmee God se aardse familielede keer op keer 
aangespreek word. Watter wonderlike woorde uit die mond van God. 
Watter vreugdevolle nuus dat God nie so min van sy eie handewerk 
dink soos party van sy kinders wat na hulself as sondaars verwys nie, 
Nooit praat God so oor ons wat gered is nie, nooit nie! Ons is sy 
kinders, sy mense, sy vrygespreektes.  

Kinders van God moet leef soos kinders van die Koning van die 
heelal. Ons is sy handewerke, sy eiendomsvolk, sy spesiale mense. 
Ons weerkaats sy glorie, sy eer en sy majesteit. Ons is lewende 
advertensieborde vir sy herskeppingskrag. Ons is die Here se mense. 
Kom ons wys dit vandag. 

 
 
 
GEBED:  Here, wat ‘n wonderwerk dat U my u kind noem. 
Dankie! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 3:1-10   
  



 

 

  

13 Oktober 

Lees – 1 Johannes 3:10 
 

Nie meer ‘n sondedoener nie 

“Iemand wat ‘n kind van God is doen nie meer sonde nie” (10) 
 
Christene is nie meer sondedoeners nie. Bedoel Johannes hier 
sonde vir sonde? Veronderstel hy dat Christene sondeloos is? Wel, 
dan weerspreek hy homself kwaai in hierdie brief, of hoe? Want 1 
Johannes 1 en 2 vertel dat as ons sê ons doen nie sonde nie, dan 
mislei ons onsself en dan is die waarheid nie in ons nie. Hier in 
hoofstuk 3 sê hy egter Christene doen nie meer sonde nie. Hoe dan 
nou? Kan ons sonde doen, of nie? Is Johannes van die merk af, of 
praat hy reg?  
Die feite is dat Johannes beide kere in hoofstuk 1 en 3 in die kol is. 
Ja, Christene doen soms verkeerde dinge. Nee, Christene is nie 
sondedoeners nie. Met ander woorde, sonde is vreemd aan ons aard 
as lede van God se nuwe aardse familie. Dit gaan heeltemal teen ons 
grein is, soveel so dat Johannes sterk, helder en ondubbelsinnig kan 
sê dat Christene nie sonde doen nie.  
Ja, ons struikel nog van tyd tot tyd. Nee, ons is nie tuis daarmee nie. 
Ja, ons val vas in verkeerde dade, maar ons is opreg jammer as dit 
gebeur. Ons kan dit nie vat dat ons nog struikel en val nie. Ons haat 
sonde. Ons huil oor ons stukkendheid. Ons harte breek dat ons ons 
geloof so dikwels verloën. Daarom vlug ons telkens met stukkende 
harte na Jesus se arms toe en gaan smeek Hom om genade. Hy is 
ons enigste veilige Hawe. Hy is ons enigste Advokaat wat ons keer 
op keer vryspreek.  
 
 
 
GEBED: Here, hou my voete weg van elke verkeerde pad 
 

Skriflesing vir vanaand: Psalm 51   
  



 

 

 

14 Oktober  

Lees – 1 Johannes 3:11 
 

Julle moet mekaar liefhê 

“Julle moet mekaar liefhê” (11) 
Jy hoef nie ‘n openbare vertoning van jou teenkanting teen elke 
sonde te maak nie. Laat jou liefdevolle optrede en jou positiewe 
opmerkings eerder die wêreldse verskil maak as ‘n beterweterige en 
‘ek-is-tog-reg’ houding! Wees ‘n keurige Christen, iemand wat met 
styl leef praat en goed ingelig is. Wees aktief betrokke by die 
aktiwiteite van jou kerk, jou gemeenskap en vriendekring. Vandag is 
egte vriendskap die vinnigste, maar ook die heel belangrikste kanaal 
waarlangs Christus se goeie nuus die wêreld instroom. Jou lewe, jou 
egtheid en jou opregtheid tel strate meer as al jou gepraat oor die 
Bybel. Onthou dit en doen dit! Dis hoe Christelike liefde werk. Nee, 
liefde nie ‘n vroom gepraat nie, maar konkrete nuwe maniere van 
praat, doen en dink. 
Liefde, daardie soort waaroor die apostel Johannes hier skryf, 
verander verhoudings. Liefde is onvoorwaardelike lojaliteit teenoor 
ander. Dis om deur dik en dun by ander te staan. Dis om die regte 
dinge vir hulle en namens hulle te doen. Liefde is ware lewe. Nee, dit 
gaan in die kerk nie maar net oor die regte leerstellinge, die regte 
preke, die regte gebruike en die regte strukture nie, hoe belangrik 
daardie dinge ook al is. Liefde is die heel grootste. Liefde is dade, 
maar liefde is verhoudings ook. Dit vat elke keer grond wanneer ons 
dinge vir ander doen wat hulle lewens verryk en vir hulle nuwe 
vensters op God se goedheid oopmaak.  
 
 
 
GEBED:  Maak my lief vir ander deur my woorde en dade, Heer 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Korintiërs 13    
  



 

 

 

15 Oktober 

Lees – 1 Johannes 3:24 
 

Gehoorsaamheid is om in God te bly 

“Wie sy gebooie gehoorsaam bly in God” (24) 
Vir ons rugby-verslaafde volkie is verloor altyd een verloor te veel. 
Miskien moet ons onsself ‘n slag afvra of ons nie dalk te behep met 
sport geword het nie. Nie eens ons kansels word Sondae uitgespaar 
nie. Dominees en pastore raak dikwels eers ‘n paar rugby-wyshede 
kwyt, of simpatiseer hartroerend met die lydendes in die kerk oor 
hulle span se swak spel die vorige Saterdag voordat die erediens op 
dreef kom. Party mense by die kerk lyk trouens deesdae meer 
ontsteld oor die onlangse rugby uitslae as oor sondaars wat die Here 
se genade misloop.  
 “Waaroor gaan almal so te kere? Dis maar net dertig ouens wat 
agter ‘n bal aanhardloop,” het ‘n tannie nou die dag in ‘n geselskap 
van rugby-verslaafdes opgemerk. Al het sy haarself hulle afguns op 
die hals gehaal, is sy eintlik reg. Ons gaan heeltemal te erg aan oor 
sport. Daardie depressie wat sommige in huise heers as ‘n span op 
die rugbyveld slae gekry het, grens aan die absurde. Is dit nie ons as 
Christene se roeping om die regte dineg eerste te doen nie? En dit is 
om God se wil te soek en in sy gebooie te bly. Johannes skryf oor en 
oor dat dit die hartklop van ons geloof is. Ons moet in God bly deur te 
doen wat Hy in die Woord sê. Dan kom eerste sake ‘n slag weer 
behoorlik eerste in die kerk. 
 

 
 
GEBED:  Here, laat u kerk eerste sake eerste stel 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 3:18-24   
  
  



 

 

 

16 Oktober Lees – 1 Johannes 4:4 
 

Die oorwinning is hier 

“Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete 
klaar oorwin” (4) 

Partykeer maak mense jou so kwaad dat jy niks met hulle te doene wil 
hê nie. Dan kan jy maklik dinge kwytraak wat die verhouding tussen 
jou en hulle vir altyd kan verongeluk. Wel, dink mooi voordat jy ander 
met jou vinnige woorde en jou skerp dade afskryf. Want jy het ander 
mense altyd nodig. Jy is nie ‘n een-man of een-vrou eiland wat op jou 
eie oor die weg kan kom nie, al dink jy so. En jy is ook nie die een wat 
oor alle krag en kennis beskik nie.   
Die Here het jou nie gemaak om op eie stoom voort te leef nie. Hy wil 
hê jy moet ‘n hart hê vir ander rondom jou, al maak hulle jou soms 
seer. Wees maar aldag die minste wanneer jou vriende dinge 
aanvang wat jou kwaad maak, of wanneer jou kollegas jou verkeerd 
opvryf. Loop ‘n tweede myl met almal met wie jy elke dag paaie kruis. 
Dit is wat die Here van jou vra.  
Tog is daar een groep mense vir wie jy moet ligloop, sê Johannes. Hy 
praat van vals profete en mense wat maak asof hulle namens die 
Here praat. Hoe ken jy hulle uit? Wel, eerstens weet jy dat die Heilige 
Gees jou in die volle waarheid sal lei omdat jy in Christus glo. 
Tweedens weet jy dat elkeen wat Jesus verwerp nie die waarheid 
dien en liefhet nie. Derdens roep Johannes jou op om nie ontsteld of 
bang te wees vir hierdie dwaalleraars nie omdat hulle aan die wêreld 
behoort. Jy behoort egter aan Christus wat groter is as die wêreld en 
al die bose magte. Hy het hulle klaar oorwin.  

 
 
GEBED:  Heer Jesus, help ons om waarheid en leuen te 
onderskei 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 4:1-6   
  
  



 

 

 

17 Oktober Lees –  1 Johannes 4:7 
 

Jy mag maar... en jy kan ook! 

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê” (7) 

Meeste van ons mans sukkel maar om met onsself oor die weg te 
kom. Ons hou nie aldag van daardie mens wat hier binne in ons siel 
toegemessel is agter ‘n stuk bravade, of mensgemaakte 
selfversekerdheid nie. Ons probeer kliphard om vir almal rondom ons 
te wys ons is dapper, ons is in beheer. Maar as ons ‘n slag of wat 
eerlik met onsself is, is ons eintlik bang en ongelukkig.  
Skep moed. Jy mag van jouself hou. Want God hou van jou. Hy gee 
so baie om vir jou dat Jesus al jou foute daar by die kruis op sy breë 
skouers getel het. Jy is regtig spesiaal. Jy is omtrent net so belangrik 
soos al die groot engele om God se troon (Matt 18).  
Doen vandag iets positief as jy weet jy mag van jouself hou net soos 
wat jy is. Begin om presies dieselfde vir ander mense in God se 
familie te doen: Laat staan daardie slegte gewoonte om ander gedurig 
af te kraak. Netnou glo jy jouself. Kry asseblief die regte opinie oor 
ander gelowiges by God. Besef dat Hy vir hulle net so lief is soos vir 
jou, met hulle foute en al. Besef dat God se Seun ook vir hulle aan die 
kruis gesterf het, soos wat Johannes hier skryf. As jy begin om ander 
gelowiges lief te hê, dan vervang jy ‘n slegte gewoonte met een wat 
jou lewe gaan verander. Nog meer, dan gaan jy van vandag af begin 
om die regte dinge vir hulle te doen en in baie beter verhoudings met 
ander gelowiges te staan as wat tot nou toe die geval was.  

 
 
GEBED:  Here, laat ek vandag iets beteken vir ‘n ander mens, 
asseblief! 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 4:7-14    
  



 

 

 

18 Oktober Lees – 1 Johannes 4:16 
 

Genade en liefde loop saam 

“God is liefde” (16) 

Ons het nou die dag oor geestelike intelligensie gepraat. Wel, 
Johannes vat dit vir my die mooiste saam in Johannes 1:14 as hy 
skryf dat Jesus vol genade en waarheid is. God die Vader doen ook 
beide. Sy liefde vat dit alles saam. Nee, liefde sluit nie heiligheid of 
oordeel uit nie. Dit definieer juis hierdie aspekte van God se wese. 
Genade en waarheid – dis geestelike intelligensie in ‘n neutedop! 
Genade is om ‘n sagte, liefdevolle hart én hand te hê. Genade is om 
vir die verkeerde mense om te gee – vir stukkende mense, maar ook 
vir diegene van wie jy nie so baie hou nie. Genade is altyd ‘n 
werkwoord. Dit word gedoen, nie net ervaar, besing of bepraat nie.  
Mense wat geestelik intelligent leef, stap graag op die hakke van 
verlorenes, eensames, siekes, vyande, huilendes, afgeskeeptes, 
verwerptes... Hulle het nie tyd om beterweterig rond te sit op die 
kerklike markplein en hul neuse in almal se persoonlike sake te steek 
nie. Hulle passie is veel eerder om ander mense in die kerklike 
besigheidsklas te laat plek kry terwyl hulleself tevrede is om in die 
kerklike vragruim te sit. Hemelse genade verander die ontvangers 
daarvan in sagter, rustiger, meer minsame mense. Hulle is haastig om 
te vergeef en stadig om te veroordeel. Kortom, hulle doen die liefde 
omdat hulle by God geleer het hoe om dit te doen. Hulle glo en bely in 
Jesus Christus en doen genade en liefde elke dag. 

 
 
GEBED: Heilige Here, laat ek ook vandag genade uitstrooi 
 

Skriflesing vir vanaand: Efesiërs 4     
  



 

 

 

19 Oktober Lees – 1 Johannes 4:18 
 

Vrees gee pad 

“Waar liefde is, is daar geen vrees nie” (8) 

Christene is nie ‘n klomp “softies” met ‘n askies-dat-ek-leef houding 
nie. Nee, ons staan vir die waarheid. Vir ons is waarheid nooit ‘n iets 
nie, maar ‘n Iemand, Jesus Christus! Ons staan en val by die 
belydenis dat Hy die Heer van ons lewe is. En ons kompromitteer 
nooit op ons Aanvoerder se beginsels nie. Daarom is ons soms 
ongewild, want ons volg ‘n ander Leier met ander reëls. Ons is 
daarom elke slag bereid om standpunt in te neem wanneer die 
beginsels van die Evangelie ter sprake is. In Jesus se woorde: ons is 
kruisdraers vir die waarheid.  
Ons as gelowiges tree altyd liefdevol, maar beslis op. Ons maak nie 
kompromieë nie, maar ons trap ook nooit op ander in dié proses nie. 
Soms bly ons stil, al weet ons dat ons reg is. Ons laat nooit ons eie wil 
ten alle koste geld nie. As ons verkeerd is, sê ons askies. En as daar 
gehelp moet word, meld ons dadelik aan vir diens in die voorste 
loopgrawe. Ons is sag, broos, standvastig, sterk, swak, seker.... 
Hoekom? Omdat ons irrasionele vrees vir God nou weg is, soos wat 
Johannes skryf. Ons geloof in Hom dryf hierdie soort vrees weg. Nou 
ken ons Hom slegs as ons hemelse Vader. Nou leef ons tot sy eer. Sy 
liefde dryf ons om regte leef, nie vrees nie. Daarom dat so ‘n groot 
dosis liefde dringend nodig is in die kerk. Dan alleen sal ons berge 
versit en nuwe dinge doen. Dan sal die waarheid wen en liefde 
triomfeer.  
 

 
 
GEBED:  Here Jesus, dryf vrees uit die kerk uit 
 

Skriflesing vir vanaand: Openbaring 21   
  
  
  



 

 

 

20 Oktober Lees –  1 Johannes 4:19 
 

God het eerste liefgehad 

“Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het” (19) 

Die evangelie is beide genade en waarheid. Wanneer kerkmense 
slegs die waarheid kil en koud beklemtoon, raak hulle gou-gou 
liefdeloos en onsimpatiek. Dan bewoon hulle “Morele Hoëgrond-
Straat” en veroordeel almal rondom hulle wat nie presies soos hulle 
praat of dink nie. Vir sulke mense tel wette, voorskrifte en reëls 
dikwels veel meer as lewende verhoudings met God en met ander 
met wie hulle daagliks te doene kry!  
Aan die ander kant: wanneer kerkmense net weer genade beklemtoon 
sonder om reguit te praat oor sonde, is hulle te sag op sonde. Mense 
se gevoelens tel dan op die ou end vir hulle meer as God se eer. 
Genade-oorbeklemtoners staan nie so maklik op vir die waarheid nie 
want hulle wil niemand aanstoot gee nie. Die slagspreuk: “ruimte vir 
almal” word dan misbruik om die kerk in ‘n geestelike supermark te 
verander waar alles reg en gangbaar is. Daarom dat die evangelie 
van Christus tegelyk genade én waarheid moet wees. Anders word 
die eintlike punt van kerkwees gemis.  
Wanneer ons geestelik gebalanseerd leef, dan het ons ander lief. Dan 
dra ons mense op die hande deur eerlik vir hulle te sê as hulle 
verkeerd is en hulle aan te moedig as hulle reg doen. Dan het ons 
hulle lief omdat God ons eerste liefgehad het. Dan loop ons eintlik 
maar net in die voetspore van die Allerhoogste. 

 
 
GEBED:  Here, laat u kerk meer skitter in liefde en minder in 
kritiek 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 4:15-21   
  
   
  



 

 

 

21 Oktober Lees – 1 Johannes 5:1 
 

Elkeen wat glo kwalifiseer 

“Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God” (1) 

Sonde is ten diepste ‘n mag wat jou van jou geboorte al af beetpak. 
Op eie stoom kan jy nooit hieruit loskom nie. Dis veels te sterk vir jou; 
dit verslaaf jou lewenslank. Om te steel, te drink, te lieg, skeinheilig te 
wees, die duiwel te aanbid, of wat ook al, is die simptome van iets 
veel dieper wat in jou lewe aan die gang is. Dit adverteer luidkeels dat 
sonde gewen het - dat dit jou baas geword het wat jou verslaaf aan 
verkeerde dinge.  
Gelukkig is daar baie goeie nuus vir alle sondaars: Jesus het die mag 
van die sonde aan die kruis gebreek. Hy bevry al sy kinders van die 
slawerny van die dood en die sonde. Vandat die Gees in ons lewe 
aan die werk is kan ons daarom nee sê vir beide die mag en die 
simptome van sonde. Met Jesus se spesiale hemelse wapenrusting 
(Efesiërs 6), het ons die nodige beskerming hierteen. Nog beter nuus 
is dat ons nou ook die status het van kindskap. Ons is kinders van 
God omdat ons in Jesus glo. Ons het oorgegaan van die dood na die 
lewe. Ons het geskuif van donker na lig. Omdat ons glo, deel ons in 
splinternuwe lewe. Hierdie goeie nuus geld vir elkeen. Daar’s geen 
uitsondering nie. Elke Christen is ‘n lewenslange, ewigheids-lange 
kind van die lewende God. Daaroor kan ons sing en jubel want die 
mag en die simptome van die sonde is in ons lewens hok geslaan. Dis 
aan Jesus Christus te danke. Daarom dat ons dag en nag aan Hom 
vashou.   
 

 
 
GEBED:  Here, dankie dat elkeen wat glo nou God se kinders is 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 10   
  
  



 

 

 

22 Oktober  Lees – 1 Johannes 5:4 
 

Enigeen kan 

“... Enigeen wat ‘n kind van God is kan die sondige wêreld 
oorwin” (4) 

Die mentaliteit onder sommige mense is dat ons die Here by voorbaat 
teleurstel. Dis nie waar nie. Ons kan die Here se wil doen. So sê 
Johannes oor en oor in sy brief. Om die heeltyd te sê ons kan nie, is 
niks minder nie as ‘n mosie van wantroue in die werk van God. Toe 
Hy ons die dag kom red het, het Hy dit mos behoorlik gedoen 
Die Bybel sê dat alles in my lewe verander het omdat ek ‘n Christen 
is. God het nie maar net ‘n paar uiterlike veranderings in my 
aangebring nie. Nee, ek is regtig oorgemaak. Daardie ou kliphart is uit 
my weggevat. My kop is ook onder nuwe bestuur. En God se oordeel 
oor my lewe is vir goed verby. As Hy nou na my luister, hoor Hy vir 
Jesus wat vir my intree. Jesus is my Advokaat wat my saak by Hom 
suksesvol verdedig.   
Omdat ek in Jesus glo, is ek ‘n oorwinnaar oor die sondige wêreld. Ek 
deel in Jesus se oorwinning oor die dood en sonde. Ek is ‘n hemelse 
burger met ‘n paspoort wat deur Jesus geskryf en deur die Gees 
verseël is. Ek het die ewige lewe as geskenk by Jesus ontvang. 
Daarom loop my lewe oor van die regte soort blydskap, al kry ek soms 
swaar. My vreugde is lankal nie meer beperk tot daardie tye wanneer 
my lewe krisis vry en probleemloos is nie. Nee, ek leef uit die Here se 
spesiale goedheid. Sy oop hand oor my lewe maak dat ek elke dag as 
triomfator leef.  

 
 
GEBED:  Laat my geloof eg wees, Jesus  
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 5:1-5   
  
  



 

 

 

23 Oktober Lees – 1 Johannes 5:5 
 

Wie anders? 

“Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat 
Jesus die Seun van God is?” (5) 

Toe ‘n Ier een keer in die Kaap aan wal gekom het, het Hy gevra of 
hier ‘n regering aan bewind is. Toe hulle ja sê, antwoord hy: “Goed so. 
Dan is ek teen hulle!” Miskien laat hierdie Ier jou aan vandag se hoog-
heiliges dink. 24/7@365 is hulle mos teen alles en almal. Noem dit, 
dan veroordeel hulle dit. Dit klink partykeer of Christenskap die 
grootste pretbederwer is sedert kalorieë in ons kos beland het. 
Iemand skryf nou die dag juis: “Christians are very judgmental!” Eina, 
pyn! Dit laat my huil, want dit moenie so wees nie. As jy in jou 
agterkop so dink, kom asseblief vandag nog oor dit! Nee, ‘n pil van jou 
apteker sal nie help nie. Ou dominee waarskynlik ook nie. Hy mymer 
nog in laas eeu se taal oor 200 jaar gelede se probleme. Feit is, God 
is nie hier om jou lewe vaal of vervelig te maak nie. Jy is nie die 
jongste “slegte smaak van die week” by die werk omdat Jesus jou 
beste Vriend is nie. 
Dit is jy wat die wêreld oorwin het. Dit net omdat jy glo dat Jesus die 
Here van jou lewe is. Nee, jy word nie nog iewers vorentoe ‘n wenner 
nie. Jy is dit reeds. Jy het klaar gewen. Jesus het jou laat wen. Jy 
staan saam met Hom op die wennersplek. Deur jou geloof in Hom 
staan jy daar, nie op eie meriete nie. Jou geloof plaas jou eerste. Bly 
vandag asseblief net daar. Glo vandag dat Jesus die Seun van God is 
en wen nog ‘n dag. 

 
 
GEBED: Here Jesus, ek bely dat U gewen het en ek saam met 
U 
 

Skriflesing vir vanaand: Efesiërs 1  
  



 

 

 

24 Oktober Lees – 1 Johannes 5:6-8 
 

Geniet die lewe 

“Die drie se getuienis stem ooreen” (8) 

As Jesus jou Heer is, is jy op die hoofpad Lewe toe. Ja, hierdie pad is 
smal. Dis nie aldag maklik nie. Maar dit maak jou nie ‘n vaal outjie met 
‘n vervelige persoonlikheid wat nooit boe of ba kan sê nie. Sedert 
Jesus deel van jou toneel is, het dinge net beter geword! Jou 
lewenskwaliteit het ‘n miljoen keer opgetel omdat jy nou egte LEWE 
ken.Jy kan die Here daagliks saam nooi na jou lewe toe, ook na elke 
braai toe en werksdinee toe. En dit geniet ook. Ja, jy’t reg gelees: 
geniet jou gewone lewe ook! Jy het net een lewe. Leef dit. Moenie ‘n 
toeskouer wees terwyl die lewe by jou verbygaan nie. Of ‘n goor outjie 
wat heeltyd kla nie.  
Moenie dinge aanvang wat jou siel kan skade doen nie. Nee, jy’s 
definitief nie te sterk vir versoekings op jou eie nie. Jy is nie deur God 
aanmekaar gesit om die verkeerde dinge te vat nie. Dan het jy nie die 
Eienaar van jou lewe se instruksies oor jou mooi gelees nie. Moenie 
dink jy het ‘n lisensie om te doen wat jy wil nie. Want jy het nie.  
Jy het nou deel aan die waarheid, ‘n waarheid so groot dat die Gees 
en Jesus se bloed en die lewende water wat uit Hom vloei dit saam 
beaam. Aanvaar hierdie getuienis daagliks en leef dit uit. Neem die 
Here saam na elke plek waar jy jouself bevind en weerkaats sy 
oorwinning daar. Dan is jy ook ‘n doener van die waarheid, daardie 
soort waarheid wat jou vry maak 

 
 
GEBED:  Maak my doen en late vandag tot ‘n seën, Here 
 

Skriflesing vir vanaand:  Prediker 12 
  



 

 

 

25 Oktober Lees – 1 Johannes 5:13 
 

Julle het die ewige lewe 

“Hierdie brief skrywe ek aan julle sodat julle kan weet dat julle 
die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo” (13) 

Baie Jode in die tyd rondom die ontstaan van die Nuwe Testament het 
in die bestaan van verskillende hemele geglo. Soms was daar vir hulle 
3 hemele, soms 7, soms meer. In die onderste hemel het die bose 
magte gebly, dan was daar ook verskillende woonplekke vir die 
regverdiges, engele, ensovoorts. Paulus praat ook van die derde of 
hoogste hemel in 2 Korintiërs 12. Hy gebruik dit simbolies om te sê 
dat hy tot by God se troon was, oftewel, tot op die belangrikste plek in 
God se wêreld. Openbaring ken net een hemel, so ook die res van die 
Nuwe Testament. Volgens die Bybelse gegewens verkeer gelowiges 
na ons dood reeds in ‘n bewuste staat van hemelse vreugde by 
Christus (vgl Fil 1). Die klem val nooit in die Bybel op die fisiese 
voorkoms van hierdie hemel nie, maar oor Wie daar is, naamlik die 
lewende God. Die nadoodse lewe word nie in die Bybel in terme van 
idilliese velde, blomme en bome beskryf nie. Nee, vir die Nuwe 
Testament is ons bewustelik en permanent verwyder vanuit die aarde 
na ‘n nuwe, hemelse lokaliteit waar ons in die Here se 
teenwoordigheid verkeer.  
Hoe kom ons daar? Wel, 1 Johannes 5:13 sê dit glashelder, duidelik 
en onomwonde: Glo in Jesus as die Seun van God. Dis al. Dis die 
sleutel. Dis die pad, die enigste een. Dan het ons daardie lewe wat die 
Bybel van praat wat in God se ewige teenwoordigheid afspeel. 

 
 
GEBED:  Dankie vir u soort lewe, Here Jesus 
 

Skriflesing vir vanaand: Johannes 5   
  
  



 

 

 

26 Oktober Lees – 1 Johannes 5:14 
 

Gaan vrymoedig 

“En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan” (14) 

Begin elke dag opnuut in God se Naam. Johannes nooi jou uit om dit 
met groot vrymoedigheid te doen. Hy sal jou gebede verhoor as jy bid 
volgens die beginsels wat jy tot dusver in hierdie brief geleer het. Bid 
asseblief net om te ontvang. Bid slegs volgens die Here se wil. Maak 
elke dag van voor af ‘n bewuste keuse om Christus eerste te stel. 
Eindig elke aand in sy Naam met gebed. Omsoom jou ganse lewe 
met God se teenwoordigheid. Dan word geloof ‘n wesenlike deel van 
jou normale lewe. 
Rig ook ‘n klompie sigbare tekens langs jou lewenspad op wat jou met 
God in verbinding hou. Stel jou horlosie om kort-kort deur die dag ‘n 
vinnige bliep te gee wat jou herinner om vir ‘n paar oomblikke stil te 
word voor die Here Verduidelik dan vir mense rondom jou wat dit hoor 
dat dit jou bid-sein is! Gryp daardie paar oomblikke aan om in stilte 
voor God te kom staan. Bid opreg oor ‘n saak of twee wat volgens 
God se hemelse wil is. Bid daagliks so en jy sal by die Here ontvang. 
Die Here sal jou gebede verhoor as jy volgens sy wil iets van Hom 
vra. Jy het mos die belofte hier reg voor jou uit sy Woord. Glo dit en 
gaan dit doen dit.  
Bid en die hemele sal bokant jou kop oopgaan. Bid op so ‘n wyse dat 
gebed ‘n normale manier van jou dag tot dag lewe word. Bid elke dag 
met vrymoedigheid, soos wat Johannes jou uitnooi om te doen. 

 
 
GEBED:  Here, skenk aan my vrymoedigheid voor U 
 

Skriflesing vir vanaand: Matteus 6     
  



 

 

  

27 Oktober Lees – 1 Johannes 5:18 
 

Sonde is getem! 

“Ons weet dat iemand wat uit God gebore is nie meer sondig nie 
(18) 

“Hoeveel sondes kan ‘n mens in 70 of 80 jaar hier op aarde pleeg dat 
jou straf daarvoor oneindig lank in die verderf moet wees?” vra 
iemand my een keer. Sjoe, dis ‘n goeie vraag. Wel, ons moet onthou 
dat begrippe soos straf, oordeel en verlossing terme is waarmee die 
verskillende Bybelskrywers iets van God se optrede beskryf. Ons kan 
nie anders oor God praat as in beelde wat vir onsself verstaanbaar is 
nie. In menslike taal probeer die Bybel dus vir ons sê dat 
ongehoorsaamheid aan God mense van Hom vir altyd en ewig 
vervreem. Dit gebeur aan hierdie kant van die graf en ook in die ewige 
lewe direk hierna.  
Sonde is nie in die eerste plek vir die Bybelskrywers ‘n klomp 
verkeerde dade nie. Nee, sonde is primêr ‘n stukkende verhouding 
tussen God en mense. Wanneer ek van my kant af weier om God se 
genade te aanvaar in sy plan om hierdie gebroke verhouding te 
herstel, dan noem die Bybel dit sonde. Sonde is wanneer ek my nie 
steur aan God nie. In reaksie hierop gee God my my eie vryheid. Hy 
forseer nie sy wil op my af nie. Hy waarsku my egter dat ek die 
gevolge van my keuse hier en nou, ook in die lewe hierna, moet 
oordink. Want Hy het my nie gemaak met ‘n plakker op my kop 
waarop daar geskryf staan: “Vir die dood gemaak” nie. God boer met 
genade. Hy red sondaars sonder dat hulle dit hoef te verdien. As ek 
dit verwerp, moet ek die gevolge vir altyd vat. 
 
  

 
 
GEBED:  Groot God, U is die temmer van sonde deur Christus 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Joh 5:1-21    
  



 

 

 

28 Oktober Lees – 1 Johannes 5:21 
 

Bly asseblief weg 

“Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af” (21) 

Die obsessie van mense om gode te aanbid, is al so oud soos die 
wêreld self. Vat maar net die Egiptiese godsdienste met hulle 
piramides waar die faraos hulle reis na die hiernamaals sou begin, of 
die aanbidding van hordes gode in die Hindoeïsme. Die Christendom 
is ook in die lewe na die dood geïnteresseerd. Anders as die ou 
Grieke en die Jode, vir wie die doderyk ‘n donker plek is waar mense 
soos skimme voortbestaan, weet ons as Christene uit die Woord dat 
ons na die eindoordeel vir altyd in God se teenwoordigheid sal wees. 
Hierdie toekomsverwagting vul ons bestaan met hoop en sekerheid. 
Dit beteken nie dat die Ou- en die Nuwe Testament vaskyk teen die 
lewe na die dood nie. Trouens, groot dele van die Bybel praat nie 
eens daaroor nie. Die wyse waarop ons hier tot God se eer leef, maak 
net soveel saak. Johannes vertel daarom oor en oor dat ons wat glo 
nou al die volle lewe voor God geniet. Dit is nie iets waarop ons moet 
wag tot na ons dood nie. Die Bybel stel geloof nooit voor as ‘n 
ontvlugting uit hierdie wêreld nie, maar as ‘n verhouding met God wat 
juis ‘n verskil aan ons ganse bestaan maak.  
Ons mag nie ander afgode aanbid nie. Ons dien die Here van die 
heelal wat lewe in oorvloed aan ons gegee het. Ons mag nie vir een 
enkele sekonde van sy hoofpad hemel toe ontspoor nie. Ons kennis 
van die ware God en ons verhouding met Hom moet ons hiervan 
vrywaar. 

 
 
GEBED:  Here, laat u kinders vandag tog nie ontspoor nie 
 

Skriflesing vir vanaand: 1 Johannes 4-5   
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

29 Oktober Lees – 2 Johannes 1 
 

Ware liefde 

“Ek het julle waarlik lief” (1) 

As iets slegs gebeur, het my ouma graag gesê: “Die Here praat weer 
hard met ons.” Later het ek begin dink God praat net met sy wêreld 
deur slegte dinge, want dis min of meer wat die slim mense in die kerk 
my dikwels wysgemaak het. Hulle kon sommer op die ingewing van 
die oomblik besluit dat dinge soos vloede, droogtes en misdaad straf 
op ons sondes is. Daardie tsunami van ‘n jaar of wat gelede; al die 
orkane en oorstromings en die bomontploffings word gou-gou God se 
straf, al rebelleer Job en Prediker kliphard teen sulke reglynige 
verklarings, en al verwerp Jesus sulke spekulasie summier in Lukas 
13 en Johannes 9. Snaaks dat godsdienstiges dikwels in terme van 
oorsaak-gevolg dink. As iets sleg gebeur, dan meen hulle dat die 
mense met wie dit gebeur iets sleg gedoen het. En as iets goed met 
mense gebeur, het hulle weer iets goed gedoen! 
Wel, Johannes dink net aan goeie dinge. Daarom, as hy sy tweede 
sendbrief skryf om bepaalde dwalings reg te stel, dan wen die liefde. 
Dan verklaar hy nie alles wat rondom hom gebeur nie. Nee, dan praat 
hy die taal van die liefde met sy gemeente. Hy skryf weer aan die kerk 
in Efese rondom die einde van die eerste eeu om mense vas te vat 
wat dwalings oor Jesus verkondig. Sy liefde vir die kerk eggo in die 
eerste verse. Leer by hom om nie aldag in terme van straf en oordeel 
te dink nie, maar met die liefde van Christus as jou enigste 
verwysingsraamwerk. 

 
 
GEBED:  Here, laat u kinders vandag mekaar van harte liefhê 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Johannes    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 Oktober Lees – 2 Johannes 5 
 

Liefde is ‘n moet 

“Ons moet mekaar liefhê” (5) 

Liefde is nie net gevoelens nie. Dit het ons al ‘n paar keer gesien deur 
die loop van die Johannesbriewe. Volgens die Nuwe Testament is dit 
iets konkreet. Daarom is daar byvoorbeeld ‘n totale verbod op die 
gebruik van geweld deur die navolgers van Christus. Passifisme is die 
norm. ‘n Nuwe, radikale lewensstyl van liefde is vir ons elkeen die 
enigste geldige opsie. Hierin is Christus ons grootste voorbeeld. Soos 
wat Hy sy eie lewe in liefde vir sy vyande afgelê het, behoort sy 
volgelinge ook te doen.  
Ons moet God se storie in die Bybel enduit tot by die Nuwe 
Testament lees. Dan hoor ons, in die lig van die volledige prentjie van 
God wat Jesus vir ons bring, ‘n stuk kritiek op al daardie 
bloedvergieting van die vorige tye en ook dié in ons eie dag hier in 
2007. Jesus se bloed is genoeg. Daar mag nie nog een enkele 
druppel bloed in ons bebloede wêreld vergiet word nie. Dit is een van 
die groot aanklagte teen ons almal dat liefde dikwels net lippetaal en 
nie hande-en-voetetaal is nie. Ons praat praatjies oor die liefde en 
sing liedere daaroor, maar ons hande is bloedbevlek. Ons bou nie 
verhoudings met ander nie. Ons gee nie ag op mekaar nie. Ons hoor 
nie mekaar se pleitroepe en hulpkrete enigsins meer nie. Daarom dat 
Johannes ons so dringend beveel dat liefde ‘n moet is. Dis ‘n hemelse 
bevel. Jy en ek wat glo moet liefhê te alle koste. 

 
 
GEBED:  Here, laat alle bloed ophou vloei 
 

Skriflesing vir vanaand: Hebreërs 10   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 Oktober Lees – 2 Johannes 8  
 

Hou dit stewig vas 

“Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het 
nie” (8) 

Ek twyfel nie dat ‘n openbare pers noodsaaklik is om ‘n oop en 
ingeligte samelewing te verseker nie. In ‘n buitelandse koerant is Suid 
Afrika onlangs juis aangeprys vir ‘n vrye pers wat nie skroom om 
onregte aan die kaak te stel en die regering van die dag reguit te 
kritiseer nie. Maar aan die ander kant moet ons nie naïef wees vir die 
strategieë van sommige koerante nie. Dis nie waar dat hulle maar net 
objektiewe verslaggewing doen van die gebeure wat onder andere in 
die kerk afspeel nie. Inteendeel, hulle moet stories hê met 
opspraakwekkende opskrifte. Die gevolg is dat wilde aanklagte en 
verdagmakery teen die kerk gedurig in sommige koerante en 
tydskrifte verskyn. Hierdie nuwe gevaar vir die kerk moet ons deeglik 
kennis van neem. Ons moet ons staan behoorlik staan, soos wat 
Johannes ons vra om te doen in die Naam van die Here. 
Kerklike gesprekke moet op kerklike terrein buite die blikveld van 
ander rolspelers plaasvind. Ons moet opnuut begryp dat ons elkeen 
binne die plaaslike kerk volledig kerk is in die ware sin van die woord. 
Die totale geestelike DNA wat Christus aan sy aardse kerk gegee het 
is in elke plaaslike gemeente aanwesig, ook in jou en my hart. 
Daarom durf ons nie grond aan die opposisie afstaan nie. Ons kan nie 
toelaat dat nuwe strategieë om die kerk lam te lê slaag nie. Dan is ons 
op ‘n afdraande pad soos nooit te vore nie. 

 
 
GEBED:  Here, laat u kerk vandag koersvas bly 
 

Skriflesing vir vanaand: 2 Petrus 2     
 


