


Het doel van mijn leven is…?   
1)  _______________________________ 
2)  Gelukkig zijn, plezier hebben …  
3)  Gewaardeerd, geliefd worden … 
4)  Prestatie – mijn “kunnen” laten zien …  
5)  Comfort hebben, geld, zekerheid … 
6)  Positie, aanzien, invloed … 
7)  Familie, harmonie, vrienden … 
8)  Helpen en de wereld willen veranderen … 
9)  God dienen, zich inzetten voor God …    



Waar het om draait is liefde…   

Wat heeft de Bijbel hierover te zeggen?  



1Korintiërs 14:1   

“Jaag de liefde na en streef naar de 
gaven van de Geest,...” (NBV) “Maak 

vooral werk van de liefde.” (WV) 
“Laat de liefde uw doel zijn…” (HB)  



Marcus 12:30-31   

“‘Het eerste is dit:… u zult de Heer uw 
God liefhebben met heel uw hart en met 
heel uw ziel, met heel uw verstand en 
met heel uw kracht. Het tweede is dit: 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”  



Waar het om draait is liefde…   



1Korintiërs 16:14 

“Wat u ook doet, doe het in liefde.” 
“Laat alles bij u gebeuren met liefde.”  



Maar wat is liefde dan …? 
> Een definitie is niet  
   zo simpel … 

> Voor iedereen mengt 
   zich pijn en verdriet  
   in die definitie …  

> Het is zeker niet dat- 
   gene, dat ons vandaag 
   wordt voorgeschoteld …  



5 “liefde–volle” principes    



1) De bron van liefde is God   

Maar daarvoor 
moeten wij hem 
(relationeel) kennen 
en openstaan om 
liefde te aan-
vaarden …   



Intieme per- 
soonlijke  
relatie met  
God de Vader 

> aanvaarding 
> doel – roeping – opdracht  
> bediening – investering 



> aanvaarding…? 

> doel/roeping…?  

> bediening – wil nemen 

GEEN persoonlijke relatie en 
kapot God- en Vaderbeeld 

dilemma:     
   zelfliefde  
   zelfhaat 

men zoekt 
vervulling 
en geluk 



God wil ons gebroken 
hart genezen …   





1Johannes 4:7-8 en 19  

“Vrienden, laten we elkaar liefhebben, 
want de liefde komt van God… Wie niet 

liefheeft kent God niet, want God is 
liefde... Wij hebben lief, omdat God ons 

het eerst heeft liefgehad.”  



> Liefde is geen  
   oncontroleerbaar  
   gevoel … 

> Liefde kan niet  
   afgedwongen  
   worden … 

2) Liefde is een bewuste keuze   



Deutr. 30:19-20 

“Ik roep vandaag hemel en aarde als ge-
tuigen op: u staat voor de keuze tussen 
leven en dood, tussen zegen en vloek. 

Kies voor het leven,… door de HEER uw 
God lief te hebben, naar Hem te luiste-

ren en aan Hem gehecht te blijven.”  



3) L.= actie – niet alleen gevoel 
Waar liefde gebaseerd is op een wils-

besluit, en zich in liefdevolle acties uit, zijn 
goede gevoelens en emoties het gevolg!    



1Johannes 3:18   

“Kinderen, we moeten niet liefhebben 
met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden.”  



De hoogste kunst is liefdevol in actie 
treden, ook al voelen we ons er niet naar 

en heeft de ander het “niet verdiend”!    



4) Liefde is een vaardigheid   
Ze kan aangeleerd, getraind 
en verbeterd worden en 
moet onderhouden worden    

God wil ons leren liefhebben  

God wil dat wij een liefde-
volle kerk zijn, die zijn liefde 
kan uitdragen …  



Filippenzen 1:9 

“Ik vraag in mijn gebed, dat uw liefde 
steeds groter wordt (blijft groeien, 
steeds overvloediger wordt, steeds 
rijker wordt) en gepaard mag gaan  
met kennis en volledig inzicht...”  



5) Maak liefde een gewoonte 

Gods doel voor ons is een per-
manent, liefdevolle levensstijl … 
zoals Jezus ons liefheeft … 



Waar het om draait is liefde…   


