
Zondag 4 augustus 2013 - Leven in liefde


Johannes 13: 34 → een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt… •

De wet van liefde◦


Efeziërs 5: 1-2•
Opm: Wij hebben dezelfde plaats als Jezus in de hemelse gewesten. Jezus ◦
beschouwt ons als broeders… met Jezus als oudste broer…
Wees dan navolgers van God… en wandel in de liefde◦


Jezus heeft gezegd: "Ik ben het einde van de wet"


Mattheüs 24: 12 → Doordat de wetteloosheid toeneemt, zal de liefde van •

velen verkillen…


Johannes 13: 34-35 → Het kenmerk van Jezus' discipel zijn, is liefde hebben •

onder elkaar.
Liefde is alles bedekken, vergeven, elkaar liefhebben… ◦


Galaten 5: 22 → de vrucht van de Geest is: liefde,… de liefde staat eerst in de •

rij. De andere kenmerken van de vrucht van de Geest vloeien uit de liefde… 


Mattheüs 7: 1-5 → Oordeel is de slechte vrucht van niet lief te hebben. Als je •

elkaar zou liefhebben, ga je niet snel oordelen.


Jes 53: 7 → Jezus deed zijn mond niet open ondanks zijn lijdensweg tijdens de •

kruisiging. Waarschijnlijk om geen verkeerde woorden te zeggen. Als je als 
mens gepijnigd wordt, heb je nogal snel de neiging om verkeerde dingen te 
zeggen.


1 Korintiërs 13: 4-7 → Liefde = geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, •

doet niet gewichtig, niet onbeleefd, zoekt geen eigenbelang, wordt niet 
verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over ongerechtigheid, verheugt 
zich over de waarheid, bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, 
verdraagt alle dingen.




Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen!


Jesaja 50: 4 → De Here gaf Mij een tong van een leerling om te weten wat Ik •

moet zeggen.


Spreuken 18: 21 → Dood en leven zijn in de macht van de tong… Pas dus op •

met wat je allemaal zegt!


