
Zondag 17 november 2013 - Gods liefde, de basis van ons geloof


Hebreeën 13: 5-6•
Helper = βοηθος (boetos): God rent ons tegemoet vol passie om ons te ◦
helpen


Alles wat we doen buiten Gods liefde is niets waard voor God.
De basis van ons geloof is Gods liefde!
Enkel de liefde van God kan je veranderen. Je eigen kracht of inspanning kan dit 
niet.


Romeinen 8: 29•
De bedoeling van God is altijd geweest dat je gelijk wordt aan Zijn beeld. ◦
Het beeld van Zijn Zoon.


Als we op Zijn beeld moeten gelijken, wie is Jezus Christus dan? Volmaakte liefde, 
vrede,… 
Wat is het doel van het geloof? Niet enkel om de stoelen in de kerk warm te 
houden.
Vader, Zoon en Heilige Geest zijn drie-in-een. Volmaakte eenheid dus. God 
verlangt ook eenheid in Zijn kerk.

Ieder van ons heeft de liefde van God nodig in zijn leven.


1 Johannes 4: 7-8•
Hoe kun je iemand echt kennen? Door relatie te hebben met die persoon. ◦
Zo moeten we ook een relatie hebben met God zelf. Hoe dichter bij God, 
hoe meer van Zijn liefde je zal ervaren. Want GOD = LIEFDE.
"Ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God"◦
Pas als je een echte relatie hebt met God, kan je echt van anderen houden. ◦
Liefde zonder voorwaarden.
vers 8: "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde."◦











Mattheüs 7: 22-23•
Tekenen en wonderen zijn belangrijk, maar niet Gods eerste prioriteit. Zijn ◦
prioriteit, en dus ook jouw prioriteit, moet zijn om op Jezus te gelijken. 
Meer van Gods karakter in je leven.
Dat kan alleen door tijd te maken voor het lezen van Gods Woord (= de ◦
bijbel), voor aanbidding, gebed,…
Hem KENNEN = prioriteit!◦
Een bediening hebben (zoals prediken…) vloeit voort uit je eigen relatie ◦
met God.


Johannes 4: 23•

Ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en waarheid.◦


1 Johannes 4: 10-11•


1 Korinthiërs 13: 3-5, 8•
Al doe ik vanalles voor de armen, geef ik mijn leven om verbrand te ◦
worden… maar ik heb de liefde niet, het baat mij niets… 
Liefde faalt nooit◦


Romeinen 8: 28•

Voor hen die God liefhebben, zal God alle dingen doen meewerken ten ◦
goede.


1 Johannes 4: 18•

In volmaakte liefde is er geen vrees.◦
Je zal ook meer dan overwinnaar zijn in Jezus Christus, want liefde faalt ◦
nooit.


Besluit: Het einddoel is om gelijkvormig te zijn aan God, de Vader. Jezus is een 
kopie van de Vader. En dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door relatie met de 
Heilige Geest. En het fundament van alles is Gods liefde.


