LES 3

OPDRACHT:
Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen.
Luk 15:11-32
Joh 3:14-17,
Joh 15:9-17
Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

Wat leer je in de vier verhalen over het toepassen van Jezus’ woorden?
Lees de vier verhalen en schrijf op tegen wie Jezus iets zegt en wat hij
zegt over liefhebben. Schrijf iets op over de liefde van de Vader voor
ons. Schrijf iets op over de liefde van Jezus voor ons.

Is er een verschil tussen liefhebben in het OT en het NT?
We lezen in het OT dat Mozes zegt oog om oog, tand om tand. Wat
lezen we in het NT over het liefhebben van anderen, zelfs onze vijanden?

Zijn er voorwaarden voor de liefde van Jezus?
Lees Joh 15:9-17 nog een keer en beschrijf de liefde waar Jezus over
spreekt ten opzichte van zijn discipelen.
Nadat je dat hebt opgeschreven, wat vraagt hij vervolgens over liefhebben aan de discipelen?
Jezus spreekt over een nieuw gebod in Joh 13:33-35, wat bedoelt hij
daarmee? Wat is oud en wat is nieuw?
Je kunt niet geven wat je niet hebt ontvangen. Met andere woorden: als
je de liefde van de Vader niet ontvangt, is er weinig te geven. Wat heb
je vandaag over liefde van de Vader geleerd en wat ga je ermee doen?
Wie zijn je ‘vijanden’? Wat ga je met hen doen?
Lees het verhaal uit Joh 3:14-17 en Joh 13:33-35 nog een keer en pas
het op je eigen leven toe.
Stel jezelf vier vragen:
1. Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?
2. Staat er een belofte van de Vader in voor mijn leven?
3. Vraagt Jezus iets aan mij om toe te passen?
4. Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij
te helpen.
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DEEL 5

God en je naasten
liefhebben

DISCIPLE

VERDIEPING
Gods radicale liefde, wat is radicaal in
Gods liefde?
Joh 15:15-17
Op verschillende plaatsen in de Bijbel zien we dat
God mensen die hij liefheeft zijn geheimen bekend
maakt. Het tweede dat opvalt, is dat hij ons kiest,
zelfs voordat wij hem kennen. Hij kiest niet voor
ons omdat we goed leven, nee, hij kiest al voor ons
voordat we goed leven. De liefde van God heeft
met zijn keuze voor ons te maken. Zijn keuze is
blijvend.
Luk 15:11-13, 20-23
Veel vaders zouden hun zonen weigeren iets te
geven als ze van tevoren weten dat het verkeerd
gebruikt kan worden. In dit verhaal zien we dat
de vader de jongste zoon laat gaan en hem geeft
waarom wordt gevraagd. Hij legt de keuze om bij
de vader en zijn liefde te blijven in de handen van
zijn zoon.
Later als het helemaal fout is gegaan, zien we dat
de vader staat te wachten tot de zoon terugkomt.
Hij verwacht de zoon. Direct als de zoon terugkeert,
zelfs voordat de zoon iets gezegd heeft, zonder
condities, komt er medelijden, gevolgd door herstel
van waarde, eer en autoriteit. Dat is radicaal!
Rom 3:3,4

Gods radicale vraag voor liefde?
Joh 15:9,12,13
God vraagt ons nooit iets wat hijzelf niet heeft gedaan. Hij vertelt ons zijn geheimen, hij kiest voor ons,
hij geeft in Jezus zelfs zijn Zoon over aan de dood.
Dat is radicale liefde, dit is wat hij ook van jou vraagt
en waartoe hij je ook in staat stelt omdat je de natuur van God hebt gekregen. Omdat hij jou radicaal
liefheeft, kun je God en je naaste radicaal liefhebben
door de radicale liefdesnatuur van Jezus in jou.
Joh 13:34
Jezus zegt hier tegen zijn discipelen dat ze elkaar
moeten liefhebben. Dit is een nieuw gebod. In het
OT was het belangrijkste gebod voor de Joden:
“Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf”.
Wat is dan zo nieuw? Jezus voegt aan deze kleine
zin in het OT iets toe. Hij zegt: “Zoals ik jullie heb
liefgehad, moeten jullie elkaar liefhebben.”
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Jezus is gekomen om de liefde van de Vader te
laten zien. Hij leefde in die liefde met de Vader. Dat
kwam er vooral op neer, dat Jezus deed wat de Vader van hem vroeg. Jezus was radicaal in zijn liefde.
Hij verliet zijn Vaders huis, hij gaf zijn macht op, hij
werd arm. Uiteindelijk gaf hij zijn leven, zodat velen
gered zouden worden. Dit is liefde die ten koste
gaat van zichzelf.
Deze liefde vraagt Jezus ook van ons!

VOORBEELD
Er zijn verschillende momenten in mijn leven geweest dat ik iemand door zijn andere karakter of
pijn door hen aangedaan, niet kon liefhebben. Ik
moest leren dat ondanks al mijn moeite om hem lief
te hebben ik steeds te kort kwam. Telkens als ik de
bron van liefde in mijn hart vond, Jezus, kwam er
hulp. Hij gaf in mij de liefde die ik nodig had om die
personen te kunnen liefhebben met mijn hele hart.

Wandelen in het koninkrijk van God vraagt
om radicale liefde, welke?
Joh 17:20-23

EENHEID
Jezus bidt hier vurig dat de discipelen in eenheid
mogen leven, want dan zal de wereld begrijpen dat
God liefde is. De eenheid die Jezus bedoelt, komt
niet doordat we het met elkaar eens zijn, maar
doordat we luisteren naar het woord van God in
ons binnenste. God vraagt om liefde voor elkaar.
Net zoals de Vader de ander accepteert, vraagt hij
dat ook van ons. Door jouw relatie met Jezus, kan
de liefde van de Vader ook door jou heen, je helpen
de ander lief te hebben en te accepteren zoals die
persoon is.
Bijvoorbeeld: we praten vaak over iemands slechte
daden of gewoonten met anderen, maar zelden
praten we er met de persoon zelf over. Het is nog
moeilijker om de ander te helpen zijn of haar problemen te overwinnen.
Jezus kwam met liefde en waarheid die personen
vrijmaakt. Hij kwam niet alleen met waarheid die
veroordeelt, maar met liefde voor de persoon en
met waarheid die de ander helpt vrij te worden.
Matt 5:43-45
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JE VIJAND LIEFHEBBEN
Volgelingen van Jezus worden niet gevraagd alleen
de naasten lief te hebben, maar zelfs hun vijanden.
Corrie ten Boom schrijft in haar boek hoe ze op een
dag in Duitsland sprak over vergeving en liefhebben. Aan het eind van de bijeenkomst kwam een
oudere man op haar af. Hij vroeg vergeving. Corrie
herkende de man als degene die haar zuster in de
tweede wereldoorlog om het leven had gebracht.
De pijn, de woede, alles kwam boven. Nu stond ze
voor de keus om te vergeven of voor altijd te haten.
Corrie koos ervoor om te vergeven.
Stel je eens voor dat deze waarde in het Midden
Oosten toegepast zou worden, begrijp je dan hoe
krachtig deze waarheid is? De wereld zou er helemaal anders uit gaan zien. Als één persoon stopt
met het haten van zijn vijanden, wat voor een getuigenis zou daar vanuit gaan!
Luk 14:26-27
Jezus op de eerste plaats
Natuurlijk wil Jezus niet dat je je familie gaat haten.
In het OT lezen we dat we bijvoorbeeld onze ouders moeten respecteren. Maar hij vraagt wel dat
we alles wat in deze wereld belangrijk is ondergeschikt maken aan onze liefde voor God de Vader en
Jezus. Net als hijzelf voorgeleefd heeft.

Hoe ziet liefde er in het dagelijkse leven
uit?
Luk 10:25-37
In dit verhaal vertelt Jezus wat God liefhebben
betekent. Religieuze leiders zien iemand liggen die
verwond is door rovers. Ze lopen er met een grote
boog omheen. De Samaritaan is anders, hij biedt
hulp aan en betaalt zelfs de rekening.
Jezus spreekt dus niet over religieuze daden, maar
over zeer praktische liefde. Medelijden hebben met
de naaste in nood en daar ook nog eens iets aan
doen. Jezus geeft met zijn eigen leven het voorbeeld hoe God het bedoeld heeft.
Iets anders wat Jezus in dit verhaal wil vertellen, is
dat rassenhaat niet in het koninkrijk van God thuis
hoort. Samaritanen waren niet geliefd door de Joden. Jezus laat in zijn aardse leven Gods liefde ook
aan andere culturen zien. Culturen die destijds niet
geliefd waren.
Religieuze daden zeggen God niets als je niet vanuit
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liefde wilt leven. Met andere woorden, je kunt wel naar
een kerk gaan, bidden of Bijbellezen, maar als je niet
vanuit liefde leeft, is de boodschap zonder waarde.

De eerste gemeente in praktijk
Wat zijn de kenmerken van de eerste gemeente?
Hand 2:43-47
In het boek Handelingen lezen we hoe de eerste
gemeente ontstond. Een kenmerk was dat de gemeente heel positief bekend stond bij het volk. De
liefde in de eerste gemeente was een heel herkenbaar punt. Dit zie je terug in het elkaar helpen en
samen in eenheid leven.
Men verliet niet de tempeldienst en de bestaande
religie, maar men ging in hun eigen omgeving anders leven, waardoor anderen zich ook aansloten
bij de volgers van Jezus.
Hand 16:16-31
Paulus komt in een nieuw gebied. Door zijn prediking komt hij in de problemen. In de gevangenis
verzet hij zich niet, integendeel, hij gaat zelfs in de
gevangenis God aanbidden met zijn vriend. Het
gevolg is heel groot. Er volgt een aardbeving, de
gevangenbewaarder wil zichzelf om het leven brengen. Paulus vlucht echter niet, maar hij verkondigt
het evangelie aan de gevangenbewaarder en zijn
familie. Het gevolg is een doopdienst.

OPDRACHT:
Vraag God de Vader om de liefde die hij voor je
heeft, te laten ervaren. Bid dat God je ook helpt die
liefde uit te delen in de wereld om je heen.
Ben je in situaties waar je sommigen ervaart als
vijanden? Zijn er mensen die je het leven zuur maken? Zijn er mensen waar je graag bij uit de buurt
blijft?
Vraag God de Vader of je een keer met zijn ogen,
zijn hart, naar deze mensen mag kijken.
Wandelen in het koninkrijk is een wandeltocht met
hoogte- en dieptepunten. Bespreek met je mentor hoe je deze les over liefhebben in praktijk wilt
brengen.
Bestudeer bij het lezen van Handelingen hoe
de eerste gemeente door liefde laat zien wat het
verschil is tussen religieuze handelingen doen en
volgens het koninkrijk van God leven.
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