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Markus 12:28-34 

28  En toe een van die skrifgeleerdes 
wat bygekom het, hulle hoor 
redetwis, en wis dat Hy hulle goed 
geantwoord het, vra hy vir Hom: Wat 
is die eerste gebod van almal?29  En 
Jesus antwoord hom: Die eerste van 
al die gebooie is: Hoor, Israel, die 
Here, onse God, is ‘n enige Here;  



30  en jy moet die Here jou God liefhê uit 
jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou 
hele verstand en uit jou hele krag. Dit is 
die eerste gebod. 31  En die tweede, 
hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste 
liefhê soos jouself. Daar is geen ander 
gebod groter as dié nie. 32  En die 
skrifgeleerde sê vir Hom: Goed, Meester, U 
het met waarheid gesê dat God een is en 
daar geen ander is as Hy nie;  

Markus 12:28-34 



33  en om Hom lief te hê uit die hele hart 
en uit die hele verstand en uit die hele siel 
en uit die hele krag, en om die naaste lief 
te hê soos jouself, is meer as al die 
brandoffers en die slagoffers.34  Toe Jesus 
sien dat hy verstandig geantwoord het, sê 
Hy vir hom: Jy is nie ver van die koninkryk 
van God nie. En niemand het dit meer 
gewaag om Hom vrae te stel nie.  

 

Markus 12:28-34 



4  Die liefde is lankmoedig en 
vriendelik;die liefde is nie jaloers nie;die 
liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase 
nie, 5  handel nie onwelvoeglik nie,soek 
nie sy eie belang nie, word nie verbitterd 
nie, reken die kwaad nie toe nie, 6  is nie 
bly oor die ongeregtigheid nie,maar is bly 
saam met die waarheid. 7  Dit bedek alles, 
glo alles, hoop alles, verdra alles.  

 

1 Kor 13 



7  Geliefdes, 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. 9  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.  

1 Joh 4:7-11 



 

10  Hierin is die liefde: nie dat ons God 
liefgehad het nie, maar dat Hy ons 
liefgehad het en sy Seun gestuur het as 
‘n versoening vir ons sondes. 11  
Geliefdes, as God ons so liefgehad het, 
behoort ons ook mekaar lief te hê.  

 

1 Joh 4:7-11 



 

Maar bo alles moet julle mekaar vurig 
liefhê, want die liefde sal ‘n menigte 
sondes bedek.  

 

1 Pet 4:8 



 

En omdat die ongeregtigheid vermeerder 
word, sal die liefde van die meeste 
verkoel. 

 

Matt 24:12 


