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Kom ons gee 'n vinnige terugkyk oor die reeks tot dusver. 

Eerstens het ons gesien dat God skep. Dit is wie Hy is. Hy hou aan skep. 

Tweedens erken ons dat ons gevorm word deur iets. Wie wil jy hê moet jou vorm? 

Derdens ontdek ons dat ons genooi word om saam met God te skep, om deel te 

neem aan die herskepping van Sy Koninkryk. 

Dit bring ons by vandag, die skeppende krag van liefde. 

 

Kry vir jou 'n gemaklike sitplek en kyk na die video oor die "Still face experiment". 

Hier is die link, https://youtube/apzXGEbZht0 

 

Indien jy nie toegang tot internet het nie: Die video illustreer hoe die behoefte aan 

konneksie en liefde ingebou is in die psige van die mens vanaf geboorte. 

 

 Wie is die mense wat hierdie basiese behoefte van liefde en konneksie 

vir jou gee? 

 Hoe dink jy het dit help vorm wie jy vandag is? 

 

Hoe ons behoort aan 'n sekere groep en entiteit beïnvloed ons identiteit. Dit is juis 

hierdie 'behoort' wat veroorsaak dat jy besef jy is anders as sekere ander plekke.  

 

 Watter leemte bly in jou lewe as hierdie plek van behoort afwesig is? 

 

Hierdie behoefte aan liefde-ontvang word ten diepste deur God vervul. Dit is waarna 

elkeen van ons soek. 

Lees gerus 1 Johannes 4:10. 

 

Lees nou die 3 stories oor verlorenheid in Lukas 15. 

In al 3 ontdek ons iets van die hart van God wat soek na ons. 

Die Grieke het 13 verskillende woorde vir liefde maar moes een spesifiek geskep om 

die liefde van God te probeer omskryf. Geen van die ander woorde was voldoende 

was nie. Dit is die woord agapé: onvoorwaardelike, onselfsugtige, selfopofferende 

liefde. 'n Liefde wat die 99 ander laat staan om 1 te soek.  

Hy stel nie voorwaardes vir Sy liefde nie. 

 

 Hoe voel dit dat God se liefde jóú soek? 

 Hoe kan dit jou transformeer?  

 Hoe kan dit 'n nuwe lewe in jou skep? 

 Hoe laat dit jou dink oor wie jy is? Oor jou toekoms? Jou verlede? 

 Wat het jy nodig in jou lewe in te bou om bewustelik God se liefde te 

voel? 



Om liefde te ontvang is nie die enigste uitdrukking van liefde wat iets nuut skep nie. 

Die liefde wat jy gee is net so kragtige manier om jouself te leer ken en daardeur 

transformeer te word. Lees 1 Johannes 4:11.  

Verras dit jou ook dat 'n gepaste respons op Sy liefde nie is om Hom terug lief te hê 

nie maar om mekaar lief te hê? 

 

Miroslav Volf gebruik die mooi beeld van 'The Drama of embrace' om hierdie 

skeppende liefde te beskryf. 

Hy verdeel dit in 4 acts: 

1. The act of opening your arms 

Dit is 'n uitnodiging, om jou arms oop te maak is 'n offer. 

2. The act of waiting 

Nou gee jy ruimte vir die ander persoon om te kies. 

3. The act of closing the arms 

Die uitnodiging word aangeneem. Dit vat twee om te omhels. As slegs een 

omhels is dit clutching. 

4. The act of letting go 

Ek laat jou gaan en glo dat die omhelsing genoeg was om die nodige 

transformasie te bring. Wanneer jy nie laat gaan nie manupileer jy. 

 

 Kan jy jou arms oopmaak en die uitnodiging rig? 

 Wie is daardie persoon wat jy nie wil embrace nie?  

 Wie het hierdie uitnodiging nodig? 

 

 Wie het die uitnodiging aan jou gerig en wag op jou? 

 Is God dalk die een wat met oop arms vir jou staan en wag? 

 

 In wie se cluthes is jy dalk waar jy moet uitkom? 

 Clutch jy iemand? 

 Waar word jy op 'n gesonde manier embrace? 

 Het iemand anders se clutching veroorsaak dat jy nie kan embrace nie? 

 

 Is daar dalk iemand wat jy moet laat los? 

 

Hierdie metafoor van 'n omhelsing gee ons 'n raamwerk waarmee ons die liefde wat 

ons gee en ontvang in konteks plaas. Dit help ook om te verstaan waar jy nodig het 

om te groei. 

 

1 Johannes 4:12 wys vir ons dat dit belangrik is om God se liefde te beliggaam. 

 

Gaan neem hierdie week 'n foto van iets wat vir jou "embrace" vasvang en pos dit na 

ons facebook bladsy. Ons sien uit om julle belewenisse te deel. 

 

 


