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Titel Onderwerp

Allen liefhebben Liefde

Lezen Tekst 

2 Petrus 1:5-7, Lukas 10:25-37 2 Petrus 1:7 
[Voeg toe] aan de godsvrucht broederliefde en aan de 
broederliefde liefde [voor iedereen].

Datum Plaats

24/4/2016 – vm CCG – Groningen

Inleiding 
A. De hartelijke groeten uit Berkel! 
B. Gevraagd om te spreken over ‘Liefde’ als deel van 

de serie over ‘karakter’ en ‘goede werken’
C. Er is niets mis met goede werken

1) als we ze niet doen om indruk te maken op God
2) maar als uitwerking van wat God in ons doet

a) uitwerking van genade
b) vrucht van de bevrijding van slecht karakter

D. Rom 1:16 Evangelie is een kracht van God tot 
behoud –> niet alleen van het oordeel van God over 
alle slechtheid, maar ook een kracht die bevrijdt van 
de macht van het kwaad

E. Lezen: 2 Petrus 1:5-7; Lukas 10:25-37
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1. God liefhebben 
A. Godsvrucht = vrucht van liefde voor God

1) Pleidooi voor ‘godsvrucht’ 
2) Woordenboek → ‘devotion’, ‘worship’ 
3) Oprechte aanbidding als liefde voor God kan niet 

zonder vrucht blijven 
B. Liefde voor mensen begint dat bij liefde voor God

1) 2e gebod volgt uit het 1e gebod
2) Liefde voor God leidt tot liefde voor mensen
3) Daarom is het 2e gebod gelijk aan het 1e gebod (Mat)

C. Het omgekeerde is ook waar:
1) zonder liefde voor God verkilt de liefde voor mensen
2) niet verbazen over verharding van de maatschappij 

a) Mat 24:12 → ‘verkilling van de liefde’ 
b) 2 Tim 3:1-4 → ‘egoïsme’ van de mensen 

3) ‘schijn van godsvrucht’ → goede daden voor de 
camera maar niet het hart van liefde voor God

D. Johannes vat het het samen met
1) 1 Johannes 3:10 

Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel
te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit
God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

2) 1 Johannes 4:8   
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
E. Begin dus met God lief te hebben en laat die liefde 

voor God zijn uitwerking krijgen in liefde voor 
anderen

2 24/4/2016 – vm 



CCG – Groningen 2 Petrus 1:7 

F. Hoe dat werkt ...
1) Als je iemand liefhebt krijg je belangstelling voor 

wat hij of zij mooi vindt, fijn vindt ...: 
2) Als je God gaat liefhebben 

a) krijg je belangstelling voor wat God mooi vind
b) dan ga je zijn liefde voor mensen zien 
c) dan wil je ook mensen gaan liefhebben

3) Je opent je voor God en voor Zijn Liefde
4) God antwoord met Zijn Geest → Abba Vader roep →

de liefde van God wordt in ons hart uitgestort door 
de Heilige Geest

5) Die liefde gaat een uitweg zoeken → we hoeven 
liefde dus niet zelf te maken 

6) Wel hindernissen in onszelf overwinnen → verdriet, 
teleurstelling, gekwetstheid, boosheid, … → dus 
geen automatisme of passief gebeuren → kijk naar 
de logica in 2 Petrus 1 → lees de brieven van 
Paulus, Petrus en Johannes → let op de 
aanmoedigingen en aansporingen

2. Broers en zussen liefhebben
A. Petrus spreekt over ‘de gemeente’

1) wordt aangesproken met broeders en zusters
2) wij kunnen hier een dubbel gevoel bij hebben 

vanwege het gebruik zonder inhoud → ‘dag 
broeder/zuster’ 

3) we kunnen daarmee de kracht ervan missen
B. Broers en zussen 

1) niet zelf gekozen maar aan je gegeven
2) basis is geen zelfgekozen vriendschap maar ‘bloed’
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a) van hetzelfde ‘vlees’ en ‘bloed’
b) een relatie die door het DNA herleid kan worden

C. Wezen van de kerk = een familieband  
1) geen mission statement maar een ‘vl. en bl.’ band 
2) avondmaal! → deel hebben aan het ‘vlees en bloed’ 

van Jezus
D. Liefde voor broers en zussen heeft daarom iets 

onvoorwaardelijks in zich
1) je ontkent de bloedband niet … → Cyprianus 

‘Je kunt niet God als Vader hebben zonder de kerk als moeder’
2) je kunt niet ‘de kerk’ negeren  → het is als God 

willen liefhebben zonder de kerk lief te hebben 
3) de kerk als familie en niet als organisatie!

E. Hoe ver dat kan gaan zien we bij Jezus → Joh 13:1
En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 
gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de 
Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 
liefgehad had, liefgehad tot het einde.

1) Tot het einde betekent
a) tot het allerlaatst, onvoorwaardelijk 
b) tot het uiterste, ondanks alles

2) Dat is wat Jezus beide deed → als leerlingen van 
Jezus leren liefhebben tot het pijn doet …

4 24/4/2016 – vm 



CCG – Groningen 2 Petrus 1:7 

3. Alle mensen liefhebben
A. ‘Voor allen’, ‘voor iedereen’ staat niet in de tekst

1) Toegevoegd in de meeste vertalingen 
2) Grondtekst = ‘liefde’ = agapeo 

a) gevende, opofferende liefde
b) liefde zonder terug te willen ontvangen 
c) liefde waarmee God Jezus in de wereld zond

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
B. Het is de liefde die ons buiten het gezin brengt

1) vanuit liefde voor God en de ‘broederliefde’
2) liefde voor mensen die God niet kennen

C. God zond Jezus niet omdat de wereld verloren gaat 
maar omdat Hij de wereld liefhad
1) Het begint bij Gods liefde, niet bij ons verloren zijn
2) Daarom ook zelf beginnen bij Gods liefde

D. Onze roeping allereerst om onvoorwaardelijk lief te 
hebben en vervolgens om vanuit die liefde te 
getuigen! → haalt de kramp weg!

E. Ref naar ‘Art of Neigboring’ → maakt dit praktisch

Slot = geroepen als priesters
F. Ref 1 Petrus  

1) als kerk een ‘uitverkoren volk’
2) een volk priesters voor de wereld → vertegen-

woordigen God bij mensen en mensen bij God 
G. Liefde (agapeo) vat ons priester zijn samen!
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