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Liefde is een werkwoord. 

1. Inleiding. 

Afgelopen woensdag “Valentijn” lag er op mijn bureau een boekenlegger. 

 Liefde is … 

– Iemand die je altijd beschermt. 

– Iemand waarbij je altijd terecht kan. 

– Iemand waar je altijd op kan steunen. 

– Iemand waar je samen mee kan genieten. 

 Liefde is niet passief, het is een werkwoord. 

 Preek Rick (28 januari 2018) No slave to fear. 

“Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 
en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.” 1 Johannes 4:12 NBV. 

We hebben elkaar nodig om de liefde van God te zien – om God te zien. 

Samen wordt het in ons ten volle werkelijkheid. 

 Preek Hans (4 februari 2018) Een nieuw gebod. 

Gods recept voor een gezond leven. 

“Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val,” 
 1 Johannes 2: 10 NBV. 

Elkaar liefhebben: gevolgen zijn gezondheid en groei! 

 Preek Hans (11 februari 2018) Jij bent deel van het lichaam. 

– “Onvoorwaardelijke liefde” is niet synoniem voor “onverschilligheid”. Alles 
mag, alles kan. 

– God is geen onverschillige God. Integendeel, God is een gepassioneerde God! 
Zijn passie drijft Hem. 

 Preek Piet Brinksma (1 oktober 2017) Intimiteit, identiteit, autoriteit. 

God verlangt naar een intieme relatie met ons. Hij verlangt met ons te wandelen 
in de avondkoelte. 

God verlangt naar dezelfde relatie met jou en mij zoals Hij had met Jezus. 

2. Dochters en zonen. 

 Preek Jeanne (14 januari 2018) Being a child in the Father’s house. 

“We see that true maturity has to do with living in our identity (Specifically our 
identity as beloved children of heavenly father), But we also see that our behaviors 
reveal how much we actually live in that identity.” 
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 Identiteit. 

“Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. 
Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan. God 
houdt van ons. Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft 
Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God 
wilde.” Efeziërs 1: 4 – 5 BGT. 

Vader, Zoon en Heilige Geest – uit hun liefde en passie – de dans van liefde - schie-
pen Zij mensen naar hun beeld en gelijkenis – dochters en zonen. 

– Wij zijn al vanaf het begin uitgekozen/voorbestemd om kinderen van God te zijn. 

– Als jij je afvraagt wat Gods plan is voor jouw leven. Dit is Gods plan voor je leven! 

– Een relationeel voornemen, partnerschap, vriendschap. 

 Wij zijn dochters en zonen. 

Papa omarmt ons, 

– Geeft ons een mantel - waardigheid (losse overkleed van mannen dat tot op de 
voeten hing, gedragen door koningen, priesters en personen van hoge rang). 

– Een (gouden) ring - zegelring, het is het symbool van autoriteit. 

– Een paar sandalen. Sandalen waren standaard Hebreeuwse kleding en werden 
ook beschouwd als een basisbehoefte voor een reis. 

 Wij zijn erfgenamen. 

“En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en ma-
jesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en begrip zal geven. Want dan zullen jul-
lie Hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie hart 
schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan 
werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gege-
ven heeft.” Efeziërs 1: 17 – 18 BasisBijbel. 

– Wanneer wij ons bewust worden van onze identiteit, als kinderen God, besef-
fen wij dat er niets in deze wereld vergelijkbaar is met het voorrecht een kind 
te zijn van de Schepper van hemel en aarde. 

“Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die 
in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke 
macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waar-
mee Hij Hem in de geestelijke wereld een plaats gaf naast Zichzelf. Nu is Jezus 
machtiger dan elke andere macht en kracht en gezag die je maar kan bedenken. 
En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komt. God heeft Hem 
over alles de macht gegeven: Hij is het hoofd geworden over alles wat er is. En Hij 
heeft Hem gemaakt tot het Hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn Lichaam. 
En de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met Zichzelf.” 
 Efeziërs 1: 19 – 23 BasisBijbel. 

– Ik merk dat ik nog maar zo weinig besef heb wat dit betekent. Het is overweldi-
gend hoe groot Gods liefde is! 
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3. Liefde is een werkwoord. 

 Autoriteit, beheren, vrucht dragen. 

In de intimiteit met God, gaan we groeien in onze identiteit – dochters en zonen. 

Gaan we de erfenis begrijpen die we gekregen hebben en de opdracht die we 
hebben gekregen.  

Intimitiet, identiteit: Dit is ons vertrekpunt, de juiste volgorde, het fundament. 

3.1 Een opdracht. 

“God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn 
over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle 
kleine dieren en over de hele aarde.’” Genesis 1: 26 BGT. 

Nu wordt het spannend – opdracht! Autoriteit. 

– Baas zijn, heersen, regeren, gezag. Wat voor beeld heb je hierbij? 

– Autoriteit, dienen, gezag dragen heeft in het Koninkrijk van God een andere 
dimensie. 

– Jezus, koning der koningen, wordt een dienaar. Hij dient de mensen, wast de 
voeten van zijn leerlingen. 

– Jezus stuurt ons op pad, als dochters en zonen. 

“Jezus zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij ge-
stuurd. En nu ben ik het die jullie stuurt.’ Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu heb-
ben jullie de heilige Geest gekregen.” Johannes 20: 21 - 22 BGT. 

– Bekrachtigt door de Heilige Geest. Ik laat jullie niet als wezen achter. De Heilige 
Geest zal namens ons in jullie wonen. 

 Gebed: Laat Uw koninkrijk komen, in mijn omgeving, in de maatschappij… 

Een preek apart. 

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 
jullie mijn leerlingen zijn.” Johannes 13: 34 – 35 NBV. 

 Liefde is niet passief, het is een werkwoord. 

 Liefde … wordt iets tastbaar als het een gezicht krijgt. 

– is persoonlijk, 

– een bemoediging, een omhelzing. 

– is passie. Liefde brengt ons in beweging. 

 Iedereen kan liefhebben! 

– Wij zijn geboren in dezelfde natuur als God – Hij is liefde. 

– We maken het zo moeilijk voor onszelf. We denken dat we op alles gelijk een 
correct en theologisch antwoord nodig hebben. We raken verkrampt en zijn 
verlamd. 

– Misschien heeft iemand een kopje koffie nodig of een arm om zijn schouder. 

– Of iemand nodig die wil luisteren en om hem/haar geeft. 
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 Geef liefde zonder bijbedoelingen. 

– Jezus was letterlijk Immanuel: Hij was God met ons. Hij kwam tot ons waar wij 
waren en bracht God naar ons toe. 

– Christen zijn betekent – dat wij God brengen naar de mensen, waar zij zich be-
vinden. 

– Wanneer wij in contact komen met hen, komt God met hen in contact. 

– Papa, wat mag ik doen/zeggen in deze situatie? 

“Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie 
mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik 
naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik 
gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.” Mattheüs 25: 35 – 36 BGT. 

– We zijn zo taak en resultaat gericht. Wat kan ik nu betekenen? 

– God plaatst ons in de maatschappij als: 

administratief medewerker, vertegenwoordiger, leraar, student, schilder, inge-
nieur, arts, nachtwaker, activiteiten begeleider, vrijwilliger, … 

… medemens, partner, moeder, vader, oma, opa … 

Wie kan er beter zo iemand begrijpen, aanvoelen, mee praten en verstaan? Jij! 

 Overal waar jij komt, is Jezus aanwezig. 

“Verkondig altijd het evangelie, indien nodig met woorden”. 
 Franciscus van Assisi. 

– Het licht van de Vader woont in ons. Overal waar wij gaan verspreiden we licht. 

– Jij bent licht. Jij bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. 

– Jij bent Zijn kind – dochter en zoon. 

– Jij hebt troost ontvangen bij God, je kunt troosten. 

– Jij hebt herstel gevonden, jij kunt een instrument van herstel zijn. 

– Jij hebt vergeving ontvangen, vergeef de ander met Zijn hulp. 

– Jij hebt hoop ontvangen, breng hoop en leven in plaats van klagen/somberheid. 

– Jij hebt waardigheid ontvangen, geef mensen respect en waardigheid. 

3.2 Dienstbaarheid is liefde. 

Praktische manieren om liefde te uiten (lichaam functioneert met elkaar) uitingen 
van dienstbaarheid = liefde. 

– We hebben gaven, talenten, geestelijke gaven ontvangen om anderen te hel-
pen. 

“Mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest zijn daardoor al in principe toege-
rust voor het bedienen (helpen) van anderen.”1 

“Allemaal hebben wij de kracht van de heilige Geest gekregen. Daarmee moeten 
we elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen 
hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zie-

                                               
1 Jerry Cook – Liefde, aanvaarding en vergeving. 
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ke mensen beter maken. En dat allemaal door die ene heilige Geest! 
Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen een bood-
schap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo’n boodschap uitleggen. Ook 
zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken, en er zijn anderen die kun-
nen uitleggen wat die klanken betekenen.” 1 Corinthiërs 12: 7 – 10 BGT. 

– Wijze woorden – Kennis 

– Sterk geloof. – Bidden voor genezing. 

– Kracht om wonderen te doen. – Een boodschap van God te vertel-
len. 

– Vreemde klanken/tongentaal. – Vertalen van klanken. 

 Hans gebruikte vorige week een opsomming van enkele gaven vanuit  
Romeinen 12: 6 – 8. 

– Bijstand verlenen. – Onderwijzen. 

– Troosten – Weggeven. 

– Leiding geven – Barmhartigheid 

Volgens Christina A. Schwarz zijn er 30 geestelijke gaven die beschreven worden in 
de Bijbel. 

Vandaag is mijn focus niet op de verschillende gaven en hun gebruik/definities. 

 De focus is, we hebben allemaal gaven gekregen, een erfenis gekregen. 

– Toegeruste dochters en zonen, vervuld met de Heilige Geest. 

– Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood woont in mij/ons! 

“De gemeente is zijn Lichaam. En de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en ie-
dereen helemaal met Zichzelf.” Efeziërs 1: 23 BasisBijbel. 

 We maken het vaak veel complexer dan het is. 

– We kunnen allemaal eten geven 

– We kunnen allemaal iemand te drinken geven. 

– We kunnen allemaal oog hebben voor de vreemdeling/vluchteling. 

– We kunnen allemaal iemand kleden. 

– We kunnen allemaal bij een zieke op bezoek gaan. 


