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Hebt el-

kaar 

lief,…



God heeft ons lief. Dat toont Hij door hoe Hij met ons omgaat. Hij beschermt, geeft 
genade, verhoort gebed, helpt ons om te groeien, voorziet ons van wat Hij vindt 
dat we nodig hebben. Gods liefde wordt getoond door daden. 

Jezus maakt ons heel duidelijk dat de liefde die God ons geeft niet bedoeld is om 
voor onszelf te houden. God geeft overvloedig, het doel is dat die overvloed vanuit 
ons eigen leven in de levens van andere mensen terecht komt. 

In eerste instantie moeten we liefde betonen aan onze broers en zussen in de ge-
 

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat 
gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, 

indien gij liefde hebt onder elkander. (Joh 13:34-35). 

Liefde in de gemeente wordt getoond door woorden én daden. Op die manier getui-
gen we naar  ongelovigen die met de gemeente in contact komen. Liefde onder el-
kaar maakt ook ruimte om te groeien in liefde naar God toe. Immers, samen met 
alle gelovigen zullen we alle dimensies van de liefde van Jezus leren kennen (Ef.  
3: 18 en 19). De gemeente is de plaats om met elkaar te oefenen in het betonen 

Bemoediging zou de plaats van roddel moeten innemen. Woorden van geloof zou-
den de negativiteit moeten tegenspreken. Woorden en daden van vertrouwen zou-
den kritiek moeten doen stoppen. Vergeving en verdraagzaamheid voor elkaars ge-
breken of gebrekkige woorden zouden boosheid en bitterheid moeten voorkomen. 
Laten we zoeken naar elkaars mogelijkheden in plaats van op elkaars gebreken ge-
fixeerd te zijn, .... We zijn immers allemaal zondige mensen. We schieten allemaal 
tekort ten opzichte van elkaar. Alleen liefde voor elkaar en bereidheid om elkaar 
vergeving te schenken kunnen maken dat we met elkaar verder kunnen. 

Laten we erover waken dat ons getuigenis en ons geloof écht zijn. Als we willen 
groeien in relatie met onze Heer en met elkaar, moeten we onszelf trainen in het 
liefhebben van elkaar en het zorgen voor elkaar! Laten we aan onze liefhebbende 
Vader vragen om daarover tot ons te spreken, en ons in Zijn genade te vergeven 
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