
Zondag 16 juli 2017 - Liefde overwint alles
 - Ps. Hoo Handojo -

Het verhaal van Lazarus. Jezus deed soms rare dingen die de mensen niet 
konden begrijpen. Zo wachtte Hij eerst toen Hij hoorde dat zijn vriend 
Lazarus ernstig ziek was. Toen Hij eindelijk kwam was Lazarus al 4 dagen 
dood… Maar Jezus wist wat er ging gebeuren en Hij beval Lazarus weer tot 
leven te komen!

Als Gods liefde in je werkzaam is, dan zal je op het einde van je leven bij 
God zijn.

1 Johannes 4: 17•
In de volmaakte liefde ('agapé'-liefde) is er vrijmoedigheid op de dag ◦
van het oordeel. Het is een proces om te groeien in Gods liefde. 

Je vijand liefhebben, is niet gemakkelijk. Met je menselijke liefde is dit 
moeilijk. Enkel met bovennatuurlijke liefde (= liefde van God) kan je dit.

Johannes 13: 34•
Hou van de andere zoals Jezus jou heeft liefgehad…  Jezus liefde is ◦
onbeperkt. Menselijke liefde is beperkt. Ontvang dus Gods liefde en 
dan kan je het pas doorgeven.

Matteüs 22: 35-37, 39•
De 2 belangrijkste wetten zijn "God liefhebben met heel je hart, ziel ◦
en verstand", en "je naaste liefhebben als jezelf". 
Enig 'probleem': als je niet van jezelf houdt, hou je ook niet van ◦
anderen… Maar als je het eerste gedeelte doet (= God liefhebben), 
dan kan je ook het 2de gebod doen (= je naaste liefhebben). 

Efeziërs 3: 16-19•
Geworteld en gefundeerd in de liefde.◦
De liefde van Christus gaat je kennis te boven. Je kan het niet ◦
begrijpen. Zo groot is de liefde van Christus.

 



Een boom met diepe wortels 
krijg je moeilijk uit de grond. Zo 
moet je ook geworteld zijn in 
Gods liefde. Zo diep dat je er niet  
vanaf raakt… 

1 Johannes 4: 8-11, 12-21•
Als je niet liefhebt, ken je God niet, want God is liefde. ◦
Als God je zo heeft liefgehad, dan moet je ook de andere liefhebben.◦
Volmaakte liefde drijft de vrees uit.◦
Als je God liefhebt, moet je ook je broeder liefhebben. ◦

Denk aan het verhaal van de verloren zoon. Elke dag stond de Vader op de 
uitkijk om te zien wanneer zijn zoon zou terugkomen. Ondanks dat de zoon 
zijn erfenis verkwanseld had, ondanks dat hij zo laag gevallen was, ontving de 
Vader de verloren zoon met open armen… Dat is goddelijke liefde.  

1 Korinthiërs 13 (zelf lezen)•

Besluit:
Je moet geworteld en gefundeerd zijn in Gods liefde.•
De mate waarin je de ander kan liefhebben, heeft te maken met de mate •
van Gods liefde in je binnenste. 
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met diepe wortels


