
Zondag 23 juni 2013 - Gods liefde brengt eenheid. (Ps Hoo 
Handojo)

God is groot en wij zijn klein.
Gebed = spreken met God, communicatie met God, ook God aanbidden en 
danken. Gebed is van vitaal belang!
Ook Jezus bidt voor ons voor Vader God. Voor onze redding, voor de wereld…

God is liefde. Door deze liefde kan de wereld zien wat echte liefde is… Het is 
helemaal anders dan de wereldse liefde. Ondanks omstandigheden is Gods liefde 
onveranderlijk. Gods liefde zal je leven veranderen, je karakter veranderen.

Iedereen heeft Gods liefde nodig. En dus een persoonlijke ontmoeting met Jezus 
Christus.


Johannes 17: 1-4•
Eeuwig leven = de waarachtige God kennen en Jezus Christus die Hij ◦
gezonden heeft.
Wij zijn allemaal geroepen om iets te doen. Een van de opdrachten is: "Ga ◦
heen en verkondig het evangelie.".
Gods liefde brengt mensen bij elkaar.◦


Vroeger hadden ik en mijn vrouw veel huwelijksproblemen. Elk eigenzinnig met 
een eigen wil groeiden we verder uit elkaar. Maar Jezus Christus openbaarde Zijn 
liefde aan ons en ons huwelijk was hersteld.
Dit is een voorbeeld van eenheid tussen man en vrouw.
Maar God wil ook eenheid in Zijn Kerk. En dit kan alleen als Zijn liefde in iedere 
gelovige komt.

We kunnen een ander mens niet veranderen… Tot op zekere hoogte kan je 
"water in de wijn" doen, maar de smaak van de wijn is dan niet meer lekker… 
Het enige dat mensen kan veranderen, is de liefde van God.

God is drie-in-één: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een perfecte 
eenheid met elk een afzonderlijke taak.


vers 5-6: Jezus heeft de Naam van de Vader geopenbaard aan de mensen.◦





Psalmen 138: 2 → (Engels) For You have magnified Your word above all Your •

name. = Want U hebt Uw woord verheerlijkt boven Uw Naam.
Gods Woord is dus nog hoger dan Zijn Naam. Dit betekent dat Zijn woord ◦
(de bijbel) uitermate belangrijk is. Als je in Jezus Christus gelooft, moet je 
dus ook in Zijn woord geloven.
Gods Woord kan je dus niet interpreteren zoals je zelf wilt.◦


Johannes 1: 1•


Johannes 17: 8-11•
God de Vader en Jezus zijn waarlijk één. En Jezus bidt dat ook zijn discipelen ◦
waarlijk één zullen zijn. 
God haat scheiding (in het huwelijk, tussen mensen,…)◦
Vers 20 ◦
Vers 22-23 → Jezus bidt dat de gelovigen één zijn zoals de Vader en Jezus ◦
ook één zijn.


Laat elke onenigheid dan ook niet bestaan tussen de gelovigen. Vergeef elkaar en 
wordt terug één.


Psalmen 92: 13-14 → Als gelovige zijn we geplant in het huis van de Heer. Het •

is niet de bedoeling dat we steeds verplant worden. (= niet steeds van de ene 
kerk naar de andere kerk springen…). 

vers 15: Wat is het resultaat van mensen die op de juiste plaats geplant zijn? ◦
In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, fris en groen zijn.


Johannes 17: 22-23•

Als de wereld ziet dat er echte liefde is in de Kerk, zullen ze dit verlangen. Als er 
enkel onenigheid en scheiding is in de Kerk, zullen ze juist weglopen.


1 Johannes 1: 3-4•
Wij verkondigen het evangelie aan mensen. Deze mensen komen tot geloof. ◦
En we zijn één gemeenschap met deze mensen zoals God de Vader en Jezus 
Christus één zijn.


Hoe meer je groeit in Gods liefde, hoe meer je liefde ook voor andere mensen 
zal zijn.



Volwassenheid heeft niet te maken met hoeveel bijbelverzen je uit het hoofd kent. 
Volwassenheid heeft te maken met hoeveel liefde je hebt en kan uitdelen. Het 
heeft te maken met nederigheid.


vers 5-7 → God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.◦
Als je geen gemeenschap kan hebben met je medemens wandel je in de ‣
duisternis.  Wees dus één. Dan wandel je dus in het licht en niet in de 
duisternis.


