2. Echte liefde

A Introductie
1. Culturele gezegden die echte liefde toelichten.
Liefde is een keuze
Liefde is nooit te moeten zeggen, 'het spijt me'.
Liefde is geven en dienen.
Liefde is anderen voorrang geven.
2. Doelstellingen van deze les:
a. Het herbekijken van de motivatie voor liefde.
b. Het herbekijken van de kenmerken van ware liefde
B Drie motieven voor liefde:
1. Toewijding (agape)
a. Dit type van liefde is een mentale beslissing. Het is niet emotioneel. Met dit type van liefde, doen
wij wat goed en juist is naar anderen toe, zonder onze emotionele vooroordelen en motieven in
overweging te nemen.
1. Agape maakt onze affectie zachtaardig (Galaten 5:6,22; Efeziërs 5:2)
2. Agape moet onze affectie voorafgaan als we aangenaam willen zijn voor God (Matteus
22:37-40)
b. Matteus 22:37-40 Agape (liefde) is geboden naar God en onze naasten toe.
1. Johannes 14:15; 15:10; 1 Johannes 5:3 God liefhebben is het bewaren van Zijn geboden.
2. Deze geboden kunnen worden toegepast op elke relatie. Daarom is het bruikbaar om ons te
helpen in onze familiale relaties.
c. Johannes 13:34-35; 15:12; 1 Johannes 3:14 We worden geboden onze broeders lief te hebben
(agape).
1. Dit gebod is toepasbaar in het begeleiden van de relatie tussen 2 gehuwde christenen (vgl 1
Petrus 3:7,12). Het is ook te gebruiken als gids voor ouders en kinderen die christen zijn.
2. Johannes 15:12-14 Christenen behoren hun leven in te zetten voor God, hun
echtgeno(o)t(en), hun kinderen, en hun broeders.
d. Efeziërs 5:25 Liefde (agape) is een gebod voor en man tov zijn vrouw.
1. Een man behoort zijn vrouw lief te hebben als Christus de gemeente liefhad (vgl Johannes
15:12-14; Handelingen 20:28).
2. Vraag: Wat is de diepere betekenis van dit principe?
e. Matteus 5:43-48 Liefde (agape) wordt geboden tov onze vijanden.
2. Liefhebben (philos), vb vriendschap:
a. Dit type van liefde is een emotionele liefhebben (gebondenheid) waardoor we wat voor anderen
goed en rechtvaardig is, doen .
b. 1 Korintiërs 16:22 We moeten Jezus liefhebben (philos) of we zijn vervloekt.
c. Romeinen 12:10 We moeten onze broeders liefhebben (philos) (vgl Titus 3:15; 1 Petrus 3:7-8).
1. Dit gebod is toepasbaar om ons te helpen in onze relatie met familieleden die christen zijn.
d. Titus 2:4 Vrouwen worden geboden hun mannen en kinderen lief te hebben.
1. Titus 2:3-4 Liefde is een manier van doen dat wordt aangeleerd. Oudere vrouwen behoren
jongere vrouwen hierin te onderwijzen (door te corrigeren).
a. Dit is vooral nodig in het geval van geregelde huwelijken.
2. Titus 2:4 Liefde is een beweegreden voor een vrouw om waardig te handelen in haar door
God gegeven verantwoordelijkheid in het gezin. (Titus 2:5)
3. Intieme sexuele liefde (eros):
a. Deze liefde wordt niet uiteengezet in de bijbel behalve waarschijnlijk in het boek van Salomon.
b. 1 Korintiërs 7:3-5 Elke gehuwde persoon heeft de verantwoordelijkheid om hun partner intiem
genegen te zijn.
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C Kenmerken van echte liefde (toegepast op familiale liefde)
1. Johannes 15:13-14 Elk lid van de familie moet toegewijd zijn aan de ander, om hun leven te geven
voor elkaar (echtgenoot, kinderen, ouders, broers en zusters en grootouders).
a. Romeinen 12:1 Christenen zijn levende offers.
b. Efeziërs 5:2, 21 We onderwerpen ons aan elkaar, elkaar dienen (vgl Filippenzen 2:3-5).
c. Romeinen 12:2 Onze levens moeten veranderen door het vernieuwen van onze gedachten om
echte liefde te hebben voor onze familie.
2. Romeinen 12:9-19:
a. vs 9 We moeten niet schijnheilig zijn. Onze beweegredenen moeten echt en eerlijk zijn in alles
wat we doen.
b. vs 10 We moeten gewillig genegen zijn, eervol iedereen in het gezin liefhebben.
c. vs 11 We moeten ijverig zijn in het vervullen van onze rol in het gezin.
d. vs 12 We moeten geduldig zijn in moeilijke tijden, volharden in het gebed voor ons gezin.
e. vs 13 We moeten geven naar de noden van onze familieleden (geestelijk, emotioneel, en fysiek).
f. vs 14 We moeten andere familieleden zegenen.
g. vs 15 We moeten ons verheugen en wenen met onze familieleden.
1. We moeten sympatie en inlevingsvermogen voor elkaar hebben.
h. vs 16 We moeten dezelfde gedachten voor elkaar hebben. We mogen geen 'favorieten' hebben.
i. vs 17 We moeten geen kwaad met kwaad vergelden.
j. vs 18 We moeten in vrede leven met onze familieleden
k. vs 19 We moeten onszelf niet wreken (laat plaats voor de wraak; Efeziërs 4:26)
3. 1 Korintiërs 13:1-8 liefde:
a. vs 1-3 Zonder liefde kunnen we geen goed lid zijn van de familie.
b. vs 4-8 Paulus spreekt over de kenmerken van liefde.
c. vs 13 De grootste eigenschap van de mens is liefde.
1. We moeten van liefde een prioriteit maken in onze familiale banden.
4. Efeziërs 5:22-6:4 Familiale liefde:
a. 5:22, 33 Liefde is elkaar respecteren (vgl Efeziërs 6:1; Titus 2:5).
b. 5:25 Liefde is geven van jezelf.
c. 5:28, 33 Liefde is anderen tenminste evenveel liefhebben als jezelf.
d. 5:29 Liefde is anderen voeden en koesteren.
e. 5:31 Liefde is een band creëren dat niet door een ander mens kan worden verbroken.
f. 6:4 Liefde is de noden van andere familieleden zien (zorgen voor, leren en oefenen).
D Conclusie
1. Traditionele gezegden die echte liefde verduidelijken:
a. Liefde is een keuze.
b. Liefde is nooit 'het spijt me' te moeten zeggen.
c. Liefde is geven en dienen.
d. Liefde is anderen eerst laten komen.
2. We moeten echte liefde nastreven in onze familiale relaties om een goddelijke familie te zijn.

Echte liefde

2

Bron: www.gemeentevanchristus.be

