
JEUGLES: Vrugte vd Gees- LIEFDE   
                     
1. Praise and Worship

2. Ysbreker:

Julle het ‘n bladsy waarop ‘n hartjie is.  Julle sal sien daar is ‘n begin en einde. Daar is ‘n spesifieke 
vers verskuil in die doolhof kyk of julle dit kan kry deur die woorde onder aan bladsy te skryf soos jy 
deur die doolhof beweeg na einde toe.

3. Liefde:

Wat is liefde: 
Ons kry verskillende soorte liefde, naamlik romantiese liefde tussen seun en dogter of man en 
vrou, liefde tussen vriende, ouer en kind liefde en broer en suster liefde, liefde vir diere ens.  
Vanaand wil ek egter nie oor daai tipe liefde praat nie, want dus baie maklik om mense waarvan jy 
hou lief te hê. Dus egter ‘n ander “ballgame” as Jesus van jou vra om daai een persoon wat jou 
irriteer, of jou seergemaak het, of jou naam beswadder het by ander skoolmaats lief te hê.   Hulle 
is die “unlovable” mense in jou lewe.  Wel die vrug van die Gees - LIEFDE- is bedoel vir die 
“unlovable” mense in jou lewe.

Ons gaan vanaand uit 1 Korintiers 13 werk. Die wat nie weet nie dus die hoofstuk wat gaan oor 
DIE LIEFDE.  Uit die hoofstuk gaan ons vanaand leer hoe lyk ware liefde wat Jesus van my en jou 
verlang en dit kom leer ons ook oor hoe liefde nie moet lyk nie.

Ek wil vanaand vir julle kom sê dat die LIEFDE die kern is van die vrugte van die Gees.  Nie een 
van die ander vrugte kan jy hê as jy nie LIEFDE het nie.  Dus altyd liefde+vrede, liefde+vreugde, 
liefde+Geduld, liefde+selfbeheersing, liefde +vriendelikheid en goedhartigheid, liefde+getrouheid 
en nederigheid SONDER liefde kan jy nie die vrugte beoefen nie.  WEET vanaand LIEFDE is die 
fondament waarop ons bou.

In ons daaglikse lewe by ons huise, by die skool, in jou woonbuurt en ook in die wêreld is dit 
duidelik dat daar ‘n GROOT te kort is aan WARE LIEFDE.  Deur na die volgende video clip te kyk 
hoop ek jy snap vanaand dat jy ‘n verskil kan maak daar waar jy woon en waar jy skoolgaan.  
Ouderdom is nie ‘n verskoning nie ons moet hier vanaand begin om liefdes saadjies in ‘n 
LIEFDELOSE wêreld te saai.

4. Video Clip:

5. Ons het verlede kwartaal geleer oor die Gawes van die Gees kan julle nog onthou? Gawe van 
Wonderwerke, Genesing, Geloof, In Tale te praat, Uitlé van tale, Profeteer, gawe van Woord van 
Kennis en Wysheid en ook die gawe om te Onderskei tussen wat reg en verkeerd is. WOW dis 
darem maar wonderlik as jy van die gawes het as kind van God jy behoort “special” te voel dat 
God dit aan jou kom skenk het MAAR kom ons gaan kyk gou wat sê 1 Kor 13:1-3 vir ons omtrent 
die gawes en liefde.

1 Kor 13:1-3 



Nou wys ek julle wat nog die aller beste is: Al praat ek die tale van mense en engele [spreek 
intale], maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal,’n galmende simbaal 
geword.  Al het ek die GAWE van Profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die 
kennis [woord van kennis], en al het ek al die geloof om berge te versit [gawe van geloof], 
MAAR ek het GEEN liefde nie, dan is ek niks.  Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee 
ek my liggaam prys om my daarop te beroem [onderskeiding gawe], MAAR ek het geen liefde 
nie, baat dit my niks.  

   

6. Kom ons gaan kyk volgens 1 Korintiers 13:4[a] hoe wil Jesus hê ons moet lief hê? 
     Bespreek in groepe.

1 Kor 13:4[a] en 6[b]
Die liefde is geduldig/lankmoedig, die liefde is vriendelik. Dit verheug hom oor die waarheid.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

7. Hoe lyk liefde nie. Daar is 8 voorbeelde volgens 1 Kor 13:4[b]-6 Bespreek elke een wat julle 
dink dit beteken.

1 Kor 13:4[b]-6
Dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie.  Dit handel nie 
onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad 
nie.  Dit verbly hom nie oor onreg nie, 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
.

8. Jesus se laaste opdrag aan Sy dissipels kry ons in Joh 13:34.  Die opdrag/gebod geld 
vandag vir my en jou ook as ons sê ons is kinders van God.  Kom ons gaan leef dit. Kom 
ons leef liefde waar daar geen liefde meer is nie. Ek en jy KAN en MOET ‘n verskil gaan 
maak.

‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê: soos Ek julle liefgehad het, moet 
julle mekaar liefhê.

9. Sluit af met gebed en deel selfone uit.

ANTWOORDE OP VRAE



5. Ons het verlede kwartaal geleer oor die Gawes van die Gees kan julle nog onthou? Gawe 
van Wonderwerke, Genesing, Geloof, In Tale te praat, Uitlé van tale, Profeteer, gawe van 
Woord van Kennis en Wysheid en ook die gawe om te Onderskei tussen wat reg en 
verkeerd is. WOW dus darem maar wonderlik as jy van die gawes het as kind van God jy 
behoort “special” te voel dat God dit aan jou kom skenk het MAAR kom ons gaan kyk gou 
wat sê 1 Kor 13:1-3 vir ons omtrent die gawes en liefde.

1 Kor 13:1-3 
Nou wys ek julle wat nog die aller beste is: Al praat ek die tale van mense en engele [spreek 
intale], maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal,’n galmende simbaal 
geword.  Al het ek die GAWE van Profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die 
kennis [woord van kennis], en al het ek al die geloof om berge te versit [gawe van geloof], 
MAAR ek het GEEN liefde nie, dan is ek niks.  Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al 
gee ek my liggaam prys om my daarop te beroem [onderskeiding gawe], MAAR ek het geen 
liefde nie, baat dit my niks.  

Antwoord: Daar is absoluut niks wat ons kan doen vir God of ons medemens as dit nie vanuit die
                   kern LIEFDE kom nie.  

6. Kom ons gaan kyk volgens 1 Korintiers 13:4[a] hoe wil Jesus hê ons moet lief hê? 
      Bespreek in groepe.

1 Kor 13:4[a] en 6[b]
Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit verheug hom oor die waarheid.

     Antwoord:
     Geduld: Dit beteken dat jy nie vinnig moet optree en iemand moet aanval deur jou woorde nie. 

Jy moet leer om selfbeheers te lewe.  In die lewe is daar altyd tye wat jou geduld beproef sal 
word, byvoorbeeld iemand wat jou die heeltyd irriteer, jou uittart of die bedelaar op straat wat die 
heeltyd in jou gesig is vir geld of vir brood, of jy staan in die lang ry en iemand kom druk voor jou 
in.  GEDULD is om sterk genoeg te wees om mense reg te hanteer en reg te help al word jy 
benadeel.  Dink net daaraan hoeveel geduld moet Jesus met ons hê.   

     Vriendelikheid of Kindness in engels  is om besorg te wees en werklik om te gee oor ander 
mense.  Ons moet doelbewus elke dag op die uitkyk wees vir mense in nood en inspring om

     hulle te help. 
     Waarheid: Ons hou nie daarvan as ander vir ons lieg nie.  Net so moet ons ander mense in 

opregtigheid hanteer.  Moenie met haat/kwaad gevoelens in jou hart rond loop teenoor ‘n 
persoon nie, maar as jy in die persoon se teenwoordigheid kom dan praat jy met hom/haar asof 
jy hulle “like”.  Dus nie ware liefde nie. 

7. Hoe lyk liefde nie. Daar is 8 voorbeelde volgens 1 Kor 13:4[b]-6 Bespreek elke een wat 
julle dink dit beteken.



     1 Kor 13:4[b]-6
Dit is nie afgunstig nie, is nie groot praterig nie, is nie verwaand nie.  Dit handel nie 
onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad 
nie.  Dit verbly hom nie oor onreg nie, 

 
1. Afgunstig/jaloers - Jy kan dit nie verdra as ander beter as jy is nie en jy wil hê wat ander 

het. Jy soek jou eie belang[dit wat jy wil hê] al kry ander seer in die proses om dit te kry.
2.  Groot praterig/arogant - jy dink jy is beter as ander en dit wat jy besit is beter as ander.
3. Verwaand - Jy dink jy is die kat se snor. Dit vernietig al die goeie gawes en talente wat jy 

kon gekry het omdat jy nie uit liefde optree nie.  [amper selfde as punt 2]
4. Onwelvoeglik - engelse woord is “behaving badly”.  Voorbeeld: Jou ma sê vir jou jy kan nie 

vanaand uitgaan nie.  Jy klap die kamer deur toe en skreeu ek haat jou!  Paulus sê vir ons 
dat liefde beteken jy moet jou gedra.

5. Eie belang/selfsug - moenie net aan jou self dink en wat jy wil hê nie.  Ware liefde is om na 
die mense om jou [vriend/vyand] te kyk en net die beste vir hulle te wil hê en doen. Jesus 
goeie voorbeeld hiervan Hy het vir ons almal gesterf of jy nou ‘n vriend /sondaar was.  Hy 
het aan ons gedink en nie aan Homself nie.

6. Liggeraak - Is amper om “online” te wees vir moeilikheid. Dit is wanneer jy ‘n baie kort 
humeur het niemand kan eens ‘n “joke” maak met jou nie dan wil jy die persoon invlieg.  Die 
is ‘n moeilike een om te beoefen maar as jy werklik Sy liefde wil uitleef sal jy leer om te sien 
as die moeilikheid aankom en eerder net weg te stap.

7. Hou nie boek van die kwaad nie - Hoe is ons nie geneig om as iemand iets verkeerd teen 
jou gedoen het dit in jou agterkop te bêre nie.  Jy sê vir die persoon jy  vergewe hom/haar 
maar oor ‘n paar weke dan gooi jy dit weer voor die persoon en sê kry vir jou jy het dit mos 
met my ook gedoen. Ware liefde krop nie op nie want daar kom ‘n dag wat dit gaan ontplof 
en dan gaan dit nie so mooi wees nie.  Bitterheid is gewoonlik ‘n groot oorsaak van boekhou 
met die kwaad.

8. Verbly oor onreg - dit is wanneer jy bly is as iemand anders gestraf word/afgekraak word of 
beskinder word net omdat jy nie van die persoon hou nie.  Moenie jou verbly in ander se 
pyn/swaarkry nie en dan wil kom sê dus reg hy/sy verdien dit hulle wil mos.......dus nie ware 
liefde nie.


