
De wet van liefde
- Ps. Hoo Handojo -


Mattheüs 22: 37-40 •
Het eerste gebod is het gebod van Liefde. Eerst voor God en dan voor je ◦
naaste medemens.
Alle andere wetten hangen hier aan vast. ◦


Mattheüs 7: 12•

Alles wat je wil dat de mensen tegen/voor jou doen, doe dat dan ook tegen/◦
voor de anderen.

Wil je niet dat anderen over je roddelen, roddel dan niet over anderen.‣
Wil je niet dat iemand wat van je steelt, steel dan ook niets.‣
Wil je vergeven worden, vergeef dan ook anderen.‣


Vergeving. Er zijn 3 niveau's:


Niveau 1 = Vergeef de ander (vrienden, familie, mensen •
waarmee je een relatie hebt…), zodat je zelf ook vergeven kan 
worden.


Mattheüs 6: 12, 14-15 → Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ◦
onze schuldenaren vergeven.
Marcus 11: 25-26 → Als je aan het bidden bent, vergeef eerst de andere◦


Niveau 2 = Vergeef je vijanden en heb hen lief.•


Mattheüs 5: 43-45◦
Bid ook voor hen die je beledigen en vervolgen. Dit is geen simpele ‣
opdracht, want in de wereld is het standaard dat je je vijand mag haten… 

Lucas 6: 27-30◦
Als iemand je wang slaat, geef hem dan ook de andere wang… ‣
Dit kan je niet uit eigen kracht. Het is door de kracht van de Heilige ‣
Geest.


Wie Jezus wil volgen, moet bereid zijn zichzelf te verloochenen.◦






Niveau 3 = Help je vijand die in nood zit zonder iets terug te •
verwachten.

 
Lucas 6: 35-36◦

Als je vijand in nood is, heb hem dan niet alleen lief, maar help hem (vb ‣
met geld lenen) zonder iets terug te verwachten.
Vers 37: Oordeel niet om niet geoordeeld te worden. Veroordeel niet ‣
en je zal niet veroordeelt worden.
Vers 38: Met dezelfde maat waarmee je meet, zal er bij jou ook ‣
gemeten worden.


Voor God is het belangrijker dat je iemand van harte vergeeft, dan dat je een 
financieel offer geeft.

Een waarschuwing als je niet vergeeft…

Mattheüs 18: 21-35•
Parabel van de kwijtschelding van schulden.◦
De eerste slaaf werd vergeven door de koning, maar vergaf op zijn beurt ◦
niet een ander die hem iets verschuldigt was. Daarom werd deze eerste 
slaaf in de gevangenis gezet totdat hij zijn eigen schuld afbetaald had.
Vergeet niet hoeveel je zelf vergeven bent door God. Vergeef dan ook de ◦
ander. Anders wordt je zelf niet vergeven.


