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As iemand ander mense liefhet, dan doen hy wat die wet van God wil 
hê. 
 
Iemand het aan my oor geloof en hoop geskryf en na aanleiding van ‘n gesprek wat 
plaasgevind het gevra: 
“hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat hoop en geloof baie na aan mekaar is. 
Stem jy saam” 
Hier is dan hoe ek na hierdie saak kyk maar eintlik soos jy sal sien, wil ek met jou oor 
iets anders gesels. 
Om te verduidelik hoe ek die verskil tussen (geloof) en (hoop) sien, gebruik ek ‘n vers 
uit die Woord waarvoor ek baie lief is. 
 
1KOR 13:13 En nou bly geloof, hoop, liefde—hierdie drie; maar die grootste 

hiervan is die liefde.  
 
As ‘n mens nou hierdie vers lees, is dit duidelik dat daar ‘n verskil tussen (geloof) en 
(Hoop) is maar ek het simpatie met mense wat dit amper as een en die selfde sien. 
Eerste dan iets oor geloof. 
Vir my persoonlik wat uit ‘n Christen se perspektief na  (geloof) soos ons dit in die 
Woord vind kyk, is dit om absoluut seker te wees. 
 
HEB 11:1 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys 

van die dinge wat ons nie sien nie.  
 
Sonder hierdie sekere wete geloof in Jesus, is dit natuurlik ook onmoontlik, om ‘n 
liefdesverhouding met ons Here te hê. 
 
HEB 11:6 En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot 

God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.  
 
Om dan in kort op te som hoe ek geloof in my eie lewe sien, ervaar en uitlewe. 
My geloof, my sekere wete, maak Jesus en Sy Evangelie, vir my so werklik, indien 
nie meer nie, as my hart se klop. 
Nou wil ek graag met jou deel oor (hoop), die (hoop) van die (Nuwe Testament) soos 
ek dit sien. 
Persoonlik sien ek die (hoop) waarvan ons praat as dit wat voortspruit as gevolg van 
my geloof. 
‘n Mens sou kon sê, dat as gevolg van my geloof, of dan sekere wete, is daar in my 
hart daardie heerlike hoop/verwagting oor wat ons Here vir my nou kan doen en nog 
gaan doen, sowel as dit wat vir my in die hiernamaals wag. 



Ek sluit dan dit wat ek oor hoop as Christen in my hart verstaan af met die volgende 
uit die Woord. 
 
GAL 5:5 Want óns verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons 

hoop.  
 
Ek glo in ons Here Jesus daarom het ek hierdie heerlike hoop verwagting, dat as ek 
Hom iets vra, Hy my ook in Sy goddelike geregtigheid sal antwoord in so ver Hy 
weet dat dit goed is vir my. 
Ek het as vertrekpunt in my skrywe aan jou oor die verskil tussen (geloof) en (hoop) 
(1Kor 13:13) gebruik. 
Nou is dit vir my amper onmoontlik om (1Kor 13:13) te kwoteer en nie ook iets oor 
die liefde te sê nie.  Want, leer die Woord my. 
 
1KOR 13:1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde 

nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.  
1KOR 13:2  En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al 

die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie 
die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  

   
Kyk net weer wat staan aan die einde van wat jy nou gelees het. 
 
1KOR 13:2   … al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie 

die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  
 
Jesus sê van geloof. 
 
MAT 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir 

julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan 
weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik 
wees nie.  

 
Nou moet ek bieg. 
Ek dink nie my geloof kom by ‘n mosterdsaad se grote uit nie maar leer die Woord 
my, dat al sou my geloof so groot wees dat die heelal dit nie kan bevat nie en al sou 
my hoop wat daaruit voortvloei net so groot wees en ek het nie die liefde nie, is ek in 
die oë van ons Here niks, absoluut niks.   
 
1KOR 13:2   … al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie 

die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.  
 
Van water liefde word hier gepraat? 
 
MAT 22:37  En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  
MAT 22:38  Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39  En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
 



MAT 22:40  Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
 
Ek het onder andere die Woord (moet) in dit wat jy nou gelees het elke keer uitgelig, 
want jy sien, vir Jesus se volgelinge is dit wat Jesus vir ons sê nie ‘n opsie nie, dit is 
‘n bevel. 
Van hierdie twee gebooie uit die liefdes wet vir die Christen leer die Woord ons 
verder. 
 
ROM 13:9  Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie 

steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter 
ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself.  

ROM 13:10  Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die 
vervulling van die wet. 

 
As ook. 
 
GAL 5:14  Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou 

naaste liefhê soos jouself.  
 
Nou is dit en hoe absoluut tragies is dit nie, dat daar Christene is, wat hulle naaste wil 
kies  en keur.  Alhoewel ons Here vir almal, ook die wat sommige nie in hulle keur 
proses, hulle naaste wil noem nie, in oneindige Groot liefde aan die kruis gaan hang 
het. 
 
JHN 3:16  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 

gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige 
lewe kan hê.  

JHN 3:17  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te 
veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  

 
Vir die wat so kieskeurig met hulle naasteliefde is, omdat hulle die betekenis van die 
woord (naaste) gerieflikheidshalwe verander om te sê wat hulle wil dat (naaste) moet 
sê.  Vir hulle wil ek net sê dat daar ook ‘n ander gedeelte in die Woord is wat ons in 
gedagte moet hou, waar daar ‘n ander woord as sinoniem vir (naaste) gebruik word. 
Onthou nou as jy dit lees, dat ons Here nie sus en dan so sê nie. 
met dit in gedagte lees ek. 

 

ROM 13:8  Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want 
hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.  
 

Jy sien, my naaste is nie die wie ek kies om my naaste te wees nie.  My naaste is elke ander mens 

in die wêreld wat ons Here my pad langs stuur, omdat hy daardie mens uitgekies het om my naaste 

te wees. 

 

ROM 13:8 … want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul.  
 



In ‘n nuwer vertaling lees (Rom 13:8) so: 

 

ROM 13:8 Moet nooit by iemand in die skuld wees nie—betaal alles. Die enigste 
skuld wat ons nooit afbetaal kry nie is die liefde wat ons aan mekaar verskuldig is. 
As iemand ander mense liefhet, dan doen hy wat die wet van God wil hê. 

 

Van watter wet van God word hier gepraat? 

 
MAT 22:37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele 

hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.  
MAT 22:38 Dit is die eerste en groot gebod.  
MAT 22:39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos 

jouself.  
MAT 22:40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.  
                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te 
bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


