
20. Ons het regte broer- en susterliefde vir mekaar omdat God ons  

      Vader is. 

 

1.God het ons as kinders aangeneem. 

 Kom ons lees Gal.4: 5, 6 en 7 saam!  

 

 “… sodat ons as kinders van god aangeneem kon word. En omdat ons  

  sy kinders is, het god die Gees van sy Seun in ons harte gestuur in ons  

  roep Hy uit “Abba!” Dit beteken: “Vader!” Jy is dus nie meer ŉ slaaf nie; 
  jy is nou ŉ kind van God” 
 

  Ons is kinders van God die Vader. God het ons lief as Vader en sorg  

  vir ons as Vader.  

 

  Kyk hoekom is ons kinders van God! Kyk wat sê vers 5! Omdat God  

  ons aangeneem het. Hy het ons as sy kinders aangeneem. 

 

  Hoe het die Here ons as sy kinders aangeneem? 

 

  Hy het ons aangeneem omdat ons aan Jesus sy Seun behoort. Jesus 

  het alles gedoen sodat ons aan Hom behoort en wanneer ons as Jesus 

  behoort is God ons Vader. 

 

2.Regte broers en susters. 

  Wanneer jou pa en ma ŉ ander kindjie kry, wat is hul ander kind 

  van jou? 

 

  Hierdie ander kind van jou pa en ma, is jou boetie of jou sussie. Dit is 

  wie kinders van dieselfde pa en ma is, hulle is boeties en sussies.  

 

  Jy kan nie kies of hulle jou boeties os sussies is nie. Jy kan ook nie  

  meer besluit hulle is nie meer jou boeties en sussies nie. Jou pa en  

  ma het julle boeties en sussies gemaak. Julle kan dit nooit verander of  

  iets anders maak nie. 

 

  Kyk wat noem Paulus die ander kinders van die Here in Galasiërs 4  

  vers 28: “En julle broers, is net soos Isak kragtens die belofte kinders 



  van God en ook in 5 vers 1: “Julle, broers, julle is tot vryheid geroep.”  
 

  Almal wat aan Jesus behoort , is broers en susters in die geloof, want 

  hulle is almal kinders van God die Vader.  

 

3.Boetie- en sussieliefde. 

 Boeties en sussies het mekaar op ŉ ander manier lief as vir ander  
 kinders wat net vriende is.  

 

 Hierdie liefde is die liefde wat kinders vir mekaar het omdat hulle  

 dieselfde pa en ma het. Hulle het mekaar lief soos pa en ma wil hê 

 hulle mekaar as boeties en sussies moet liefhê. 

 

 Dit is regte boetie- en sussieliefde vir mekaar omdat pa en ma dit so wil  

 hê. Kyk hoe wys die Bybel hoe lyk hierdie broer en suster liefde van  

 Christene vir mekaar in Galasiërs 5:22 “Die vrug van die Gees (wat ons  

 God ons Vader laat noem) daarteenoor is liefde, vreugde, vrede,  

 geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en  

 selfbeheersing.” 
 

 Hierdie is regte boetie en sussie liefde vir mekaar. 

 

 Dit is hoe ons mekaar liefhet omdat God met ons en by ons ons Vader  

 is. Hy maak dat ons mekaar so liefhet omdat Hy ons Vader is. 

 

4.Pappaliefde van ŉ boetie is nie regte liefde nie. 
 Het julle al gesien wat gebeur wanneer papa nie by die huis is nie?  

 Dan kom boetie na jou toe (of andersom) en begin maak asof hy  

 die pa in die huis is. Hy praat soos pappa, hy gee opdragte soos pappa 

 en hy wil hê jy moet vir hom dinge doen soos vir pappa! 

 

 Wat gaan hier aan? 

 

 Dit is ŉ boetie wat dink hy gee pappaliefde en hy moet pappaliefde kry. 

 

 Wat gebeur tussen boeties en sussies wanneer een boetie of sussie  

 sulke pappaliefde begin gee? 



 

  Kyk wat wys die Bybel wat gebeur in Galasiërs 5:  

 

  “Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend:  

  onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery,  

  vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring,  

  afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge.” 
 

  Is dit nie presies wat gebeur wanneer een boetie of sussie nie meer 

  boetie en sussie liefde gee nie, maar pappaliefde? 

 

  Daar is dadelik ŉ bakleiery. Die Bybel noem dit rusies en woede. 
   

  Die ander boeties en sussies is sommer dadelik kwaad vir hierdie 

  een wat skielik pappaliefde wil hê. Die Bybel noem dit vyandskap 

  en haat. 

 

  Wanneer een pappaliefde wil hê, wil al die ander ook sommer 

  pappaliefde en nie meer boetie en sussie liefde hê nie. Die 

  Bybel noem dit naywer en afguns. 

 

  Wanneer een pappaliefde wil hê dan is dit omdat hy nie meer so 

  gehoorsaam soos ŉ seun of dogter wil wees nie. Hy wil maak soos 

  pa al is hy ŉ kind. Die Bybel noem dit onsedelikheid en losbandigheid. 
 

  Wat gebeur tussen boeties en sussies as een skielik pappaliefde soek 

  of wil gee? Dan hou julle sommer op speel en elkeen gaan doen sy 

  eie ding. Die Bybel noem dit verdeeldheid en skeuring. 

 

5.Die Here se liefde of jou broer en suster se liefde? 

  Watter liefde kry Christene van mekaar? Ons kry en gee vir mekaar 

  broer- en susterliefde. Ons is almal die Here se aangenome kinders.  

  Hy is ons elkeen se Vader. Van Hom kry ons Vaderliefde en vir 

  mekaar gee en kry ons broer en suster liefde. 

 

  Maar baie mense soek speel-speel liefde en nie regte broer en suster 

  liefde nie. 



 

  Dit is mense wat glo dat jy by hulle as mens die Here se liefde kry. 

  Hulle glo as hulle jou liefde gee, dan gee hulle God die Vader se liefde 

  liefde vir jou. 

 

  Kan dit waar wees? 

 

  Kan jy by een broer of suster van die Here, God die Vader se liefde  

  kry? 

 

  Nee! Dit is nie regte liefde nie. Dit is speel-speel liefde. Hulle speel  

  hulle kan pappaliefde gee en hulle speel hulle moet pappaliefde kry. 

 

6.Ons speel nie liefde nie, ons het regtig lief. 

  Dink julle ons moet hierdie speletjie saam met hierdie mense speel? Jy  

  moet glo jy God die Vader se liefde by hulle as hulle jou liefhet? Of  

  jy moet vir hulle dieselfde liefde gee as wat jy vir God jou Vader gee? 

 

 Jy moet so gehoorsaam en vol eerbied na hulle luister as wat jy na God 

 jou Vader luister? 

 

 Nee! ons mag nooit saam speel met hierdie speel-speel liefde nie. Waar 

 mense hierdie speel-speel liefde glo, gebeur alles wat die Bybel noem  

 die praktyke van die sondige natuur. 

 

 Ons het mekaar regtig lief met broer en suster liefde. Want ons het  

 almal een Vader en net Hy het ons met Vaderliefde lief. 


