
Die Groot Gebod 
dennis de wet 



Matthéüs 22:36 – 40 

Die Groot Gebod 
Meester, wat is die groot gebod in die 

wet?  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.  Dit is die eerste en 

groot gebod. 

En die tweede wat hiermee 

gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê 

soos jouself. 

Aan hierdie twee gebooie hang die 

hele wet en die profete. 



Deuteronómium 6:5 - 7 

Jesus verwys na: 
 

Daarom moet jy die Here jou God 

liefhê met jou hele hart en met 

jou hele siel en met al jou krag. 

En hierdie woorde wat ek jou 

vandag beveel, moet in jou hart 

wees; en jy moet dit jou kinders 

inskerp en daaroor spreek as jy 

in jou huis sit en as jy op pad is 

en as jy gaan lê en as jy opstaan. 



Matthéüs 5:17 – 18 

Jesus waarsku 
 

MOENIE dink dat Ek gekom het om die 

wet of die profete te ontbind nie. Ek het 

nie gekom om te ontbind nie, maar om te 

vervul. 

Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die 

hemel en die aarde verbygaan, sal nie 

een jota of een titteltjie van die wet ooit 

verbygaan totdat alles gebeur het nie. 
 

Die gebooie bly staan 
 



Johannes 12:49 

Jesus verklaar kort voor sy 

inhegtenisneming 

 

Want Ek het nie uit Myself 

gespreek nie; maar die Vader 

wat My gestuur het, Hy het 

My ’n gebod gegee wat Ek 

moet sê en wat Ek moet 

spreek. 



Johannes 13:34, 35 

Nuwe gebod 
 

’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat 

julle mekaar moet liefhê; soos Ek 

julle liefgehad het, moet julle ook 

mekaar liefhê. 

Hieraan sal almal weet dat julle 

my dissipels is, as julle liefde 

onder mekaar het. 



Johannes 14:15,21 

Nuwe gebod 
 

15 As julle My liefhet, bewaar my 

gebooie. 

21Wie my gebooie het en dié 

bewaar, dit is hy wat My liefhet; 

en wie My liefhet, hóm sal my 

Vader liefhê, en Ek sal hom 

liefhê en My aan hom openbaar. 

 



2 Johannes 1:6 

Apostel Johannes skryf 
 

En dit is die liefde, dat ons 

wandel volgens sy gebooie. Dit is 

die gebod soos julle van die 

begin af gehoor het dat julle 

daarin moet wandel. 



Johannes 3:16 

God bewys Sy liefde aan ons 
 

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. 

 



1Johannes 4:9 

God bewys Sy liefde aan ons 
 

Hierin is die liefde van God tot ons 

geopenbaar, dat God sy eniggebore 

Seun in die wêreld gestuur het, 

sodat ons deur Hom kan lewe. 



Johannes 6:53, 54 + 56 

Liefdes fees 
 
54En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, 

voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie 

die vlees van die Seun van die mens 

eet en sy bloed drink nie, het julle 

geen lewe in julleself nie. 

54Hy wat my vlees eet en my bloed 

drink, het die ewige lewe, en Ek sal 

hom opwek in die laaste dag. 

56Wie my vlees eet en my bloed 

drink, bly in My en Ek in hom. 



1Johannes 4:7 

Wat gebeur as ons die 

gebod nakom? 
 

GELIEFDES, laat ons mekaar 

liefhê; want die liefde is uit God, 

en elkeen wat liefhet, is uit God 

gebore en ken God. 



1Johannes 3:14 

Wat gebeur as ons die 

gebod nakom? 
 

Ons weet dat ons oorgegaan het 

uit die dood in die lewe, omdat 

ons die broeders liefhet. Hy wat 

sy broeder nie liefhet nie, bly in 

die dood. 



1Johannes 4:7,8 + 20 

Wanneer ons nie die gebod 

nakom nie 
 

7GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want 

die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is 

uit God gebore en ken God. 

8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken 

nie, want God is liefde. 

20 As iemand sê: Ek het God lief — en sy 

broeder haat, is hy ’n leuenaar; want wie sy 

broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, 

hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het 

nie? 



Johannes 14:24, 1 Johannes 4:19 

Wanneer ons nie die gebod 

nakom nie 
Johannes 14:24 

Hy wat My nie liefhet nie, bewaar 

my woorde nie; en die woord wat 

julle hoor, is nie myne nie, maar is 

van die Vader wat My gestuur het. 

1 Johannes 4:19  

Ons het Hom lief, omdat Hy ons 

eerste liefgehad het. 



Matthéüs 25:31 - 36 

Die praktyk  
 

 

31 EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid 

kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy 

op sy heerlike troon sit; 32en voor Hom sal al die nasies 

versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos 

die herder die skape van die bokke afskei;  33en Hy sal 

die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy 

linkerhand sit.  34Dan sal die Koning vir die wat aan sy 

regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, 

beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die 

grondlegging van die wêreld af.  35Want Ek het honger 

gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, 

en julle het My te drinke gegee; Ek was ’n vreemdeling, 

en julle het My herberg gegee;  36Ek was naak, en julle 

het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die 

gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.. 



Matthéüs 25:37 - 41 

Die praktyk  
 

37Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: 

Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; 

of dors, en te drinke gegee?  38En wanneer het ons 

U ’n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, 

en geklee?  39En wanneer het ons U siek gesien of 

in die gevangenis, en na U gekom?  40En die Koning 

sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, 

vir sover julle dit gedoen het aan een van die 

geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit 

aan My gedoen.  41Dan sal Hy ook vir dié aan sy 

linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in 

die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy 

engele. 



Matthéüs 25:42 - 46 

Die praktyk  
 

42Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te 

ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie 

te drinke gegee nie. 43Ek was ’n vreemdeling, en 

julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle 

het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en 

julle het My nie besoek nie 44Dan sal hulle Hom ook 

antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger 

gesien of dors of ’n vreemdeling of naak of siek of in 

die gevangenis, en U nie gedien nie?  45Dan sal Hy 

hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir 

sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie 

geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen 

nie 46En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar 

die regverdiges in die ewige lewe. 



1 Johannes 3:18 

Die praktyk  
 

My kinders, laat ons nie 

liefhê met woorde of met die 

tong nie, maar met die daad 

en in waarheid. 



Die Groot Gebod 

Wat is liefde volgens 1 Kor 13? 
 

Die liefde is geduldig 

Die liefde is vriendelik 

Die liefde verheug hom oor die 

waarheid 

Die liefde bedek alles 

Die liefde glo altyd in die goeie in ander 

Die liefde hoop altyd op die beste 

Die liefde verdra alles  



Die Groot Gebod 

Wat is liefde nie volgens 1 Kor 13? 
 

Die liefde is nie afgunstig nie 

Die liefde is nie grootpraterig nie 

Die liefde is nie verwaand nie 

Die liefde handel nie onwelvoeglik nie 

Die liefde soek nie eie belang nie 

Die liefde is nie liggeraak nie 

Die liefde hou nie boek van die kwaad 

nie 

Die liefde verbly hom nie oor onreg nie 

 


