
 

 

 

 

 

Jesus se Laaste Opdrag 

1. ‘n Ware dissipel of maar net nog ‘n Christen 

Jesus het sy volgelinge nooit 'Christene' genoem nie. Hy het hulle 'dissipels' genoem. Dit 

verander ons verantwoordelikheid en ons fokus. 'n Dissipel is 'n leerling of volgeling. 'n 

Dissipel leer en groei deur sy of haar meester te gehoorsaam en om soos die meester te 

word. Jesus het dit baie duidelik gemaak in Johannes 13:35 hoe Hy wil hê Sy volgelinge 

moet optree:  

“As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” 

As Jesus ons beveel het om mekaar lief te hê, moet ons vra: Wat vereis liefde van my? Jesus 

is een keer gevra watter van God se gebooie die belangrikste is. Sy antwoord leer ons wat 

liefde van ons vereis: 

Jesus antwoord hom: “ ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele 

siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat 

hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Matteus 22:37-39 

Dit beteken dat elke keer as ons 'n Bybel optel, iemand 'n les wil leer, of sukkel om uit te 

“figure” hoe ons ‘n moeilike situasie moet hanteer - moet ons ons reaksie filter deur God 

lief te hê en ander lief te hê. 

Dit is 'n “game-changer”, want Jesus wil ons leer dat as dit kom by ons invloed in ander 

mense se lewens - is hoe ons hulle hanteer vêr belangriker as ons teologie. 

Ons kan so maklik godsdienstig reageer teenoor die mense om ons, inplaas van                                        

begrip en liefde. Wanneer dit kom by ons invloed in mense se lewens, is hoe ons                                  

hulle hanteer vêr belangriker as ons teologie.  

Vraag 1: Praat oor hierdie idee. Stem jy saam?  

Is daar iets rondom die idee wat jou pla? 

 

 

 

 



2. Twee tipes mense wat ons vorm 

Twee tipes mense het jou gevorm in jou lewe - die mense wat jou liefgehad het en die wat 

jou seergemaak het. Miskien was dit jou ma, jou pa, jou afrigter of 'n onderwyser. Ander se 

gedrag teenoor jou het 'n blywende impak. En Jesus het dit so goed verstaan dat Sy 

grootste opdrag aan sy dissipels gegaan het oor hoe hulle mekaar behandel. Tog het ons 

mettertyd begin om Teologie te verhewe bo hoe ons mense behandel. 

VRAAG 2: Praat oor iemand wat baie lief was vir jou in jou vormingsjare. Hoe het daardie 

persoon se invloed jou bygebly in jou volwasse lewe? 

 

3. Mense se stories vs my teologie 

Dit is wat Jesus so anders gemaak het as die fariseërs. Hy het met mense gesels op grond 

van hulle lewensverhale, nie net oor teologie of godsdiensleer nie. Hy het elke persoon 

anders behandel omdat elke mens ‘n ander lewensverhaal het.  

Ons het al almal dit ondervind. Jy het iemand ontmoet wat jou verkeerd opvryf, totdat jy 

hul stories gehoor het. Hul unieke lewensverhaal verander jou houding oor hulle. Jesus het 

altyd mense se verhale in gedagte gehou, voordat hy gereageer het. 

 

VRAAG 3: As jy dink aan die afgelope week waar val jy op hierdie skaal? 
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VRAAG 4: Dink aan 'n persoon in jou lewe wat moeilik is om lief te hê. Wat vereis liefde van 

jou in jou interaksies met hierdie persoon? Wat is een ding wat jy hierdie week kan doen 

om liefde te bewys? 

 

Volgende tree. 

Kan jy dink wat kan gebeur in ons gemeenskap, werkplekke, families en skole as ons vir die 

volgende maand die eenvoudige vraag kan vra; “Wat vereis die liefde van my?” en volgens 

dit kan lewe en reageer. 

 

Gebed: Hemelse Vader gee ons die wysheid om te weet wat reg is  

en die dapperheid om dit te doen, sodat ons sal geken  

word deur ons liefde vir mekaar. 

 


