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Er wordt in onze dagen veel gesproken over de liefde, maar de ene begrijpt iets onder liefde 
en een ander verstaat iets anders onder dit woord. 
Er zijn drie Griekse woorden, welke wij niet gebruiken namelijk : 
Eros, de erotische liefde, de sex, een liefde die naar zichzelf is gericht. 
Filio is de gewone vriendschap, goede werken doen, humanisme 
Agape, was voor de Grieken een zeer uitzonderlijke opofferende liefde die van God zelf 
kwam. 
 
Wij willen de vraag stellen hoe zit het vandaag met de liefde tot Jezus ?  
 

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde 
van de meesten verkillen 

( Matth 24). 
 
Hier vinden wij de oorzaak dat er in onze tijd de liefde afneemt, namelijk het verachten van  
Gods Woord. Het gevolg van iets te verachten, is verwaarlozen, en dan groeien de 
ongerechtigheden, en nemen de zonden toe in grootte en aantal. Ouder worden mag geen 
reden zijn. 
Er is geen vreze des Heren meer, het begint met het nalaten van : 
bijbellezen, dagelijks bidden, bijbelstudie, wereldgelijkvormigheid, geldzucht enz. .. 
De satan werkt met allerlei verleidingen, werkt sluw en slim, om de christenen af te leiden 
naar het wereldse, het aardse.  Wij moeten weerstand bieden aan de T.V, die onze tijd steelt, 
en verslavend werkt. Het internet met vele verleidingen tot onreinheden, overspel enz.Andere 
bezigheden en genot die ons durven afhouden van de samenkomsten.  
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7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, 
gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal 

verslinden. 
 
Dat verslinden is meester maken en het verlammen van zijn prooi.  De leeuw maakt misbruik 
van de zwakte van zijn prooi.  Leeuwen hebben geen macht over ons, indien wij leven als 
Daniel, dicht bij de Heer. De scherpe leeuwentanden kunnen snijden en zijn als kommer en 
zorgen die mensen machteloos maken en depressief!  

 

31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en 
Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de 

vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de 
bijstand van de Heilige Geest. 

 

Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Rom. 14:17  

 
Deze drie zaken moeten een stempel drukken op de gemeenschap van Gods kinderen. Hun 
doen en laten moeten zij laten afhangen van het antwoord op drie vragen die blijk geven van 
de vreze des Heren :   
Is het rechtvaardig en recht wat ik doe ?  
Dient het de vrede wat ik wil doen of zeggen ? 
Bevordert het de blijdschap wat ik zeg tegen mijn broeders of zusters ?  
 
Wanneer het antwoord op ook maar één vraag ‘nee’ is, zondig je tegen de Koning van het 
Koninkrijk wanneer je het tóch doet. R o m e i n e n 1 4 :1 3 -2 3 
 
Wij denken als de liefde ( de  vreze des  Heren ) groeit, de gemeente groeit. Wij leven 
vandaag in het westen in een tijd van grote afval. 
Wij moeten liefde betonen aan de mensen, zoals Jezus dat heeft gedaan. 
 
LUCAS 7  

46 Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten 
gezalfd. 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij 
betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 48 
En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En die met Hem aan tafel waren, 
begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? 50 En Hij 
zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede! L u k a s 7 
 
Hier zien wij dat deze hoer die tot geloof was gekomen in Jezus, veel liefde tot hem geeft.  
 
Hoe deed ze dat ?  , zie vers 37b , 38.  
Ze bracht een albasten kruik met mirre. Ze betoonde op haar manier dat ze Jezus liefhad.  
Het kostbaarste wat ze in huis had, bracht ze, en gebruikte ze voor  Hem.  
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Stellen wij ook ons kostbaarste bezit in dienst van Jezus ?  

Ze gaf Hem een geschenk. Dit is de wederliefde tot Jezus. Jezus liet haar doen. 

mirre (vroeger vaak: myrrhe),  een welriekende gomhars, afkomstig van Commiphora-
soorten (fam. Burseraceae), zoals de mirreboom (C. myrrha). Mirre, in de handel in de 

vorm van roodbruine korrels, wordt als tinctuur met lepelblad tegen ontstekingen in mond- 
en keelholte gebruikt, en verwerkt in de parfumindustrie. In oude tijden diende mirre met 
wierook tot reukoffers en vermengd met oliën als schoonheidsmiddel (bijv. Hoogl. 5:5, 13; 

Ester 2:12). 

Mirre werd ook door de wijzen uit het oosten meegebracht als geschenk voor de 
pasgeboren Jezus (Matt. 2:11). In de middeleeuwen behoorde mirre tot de kostbaarste 

specerijen, o.a. toegepast in mirrewijn.1 

 

Jezus had hier de liefde op het oog als een bewijs tegenover de farizeeër , dat deze vrouw 
liefde betoonde omwille dat ze vergeven was, alle zondeschuld die ze had. Deze vrouw had 
zekerheid dat ze met God in orde was  en Zijn vrede had ervaren. 
 

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze 
zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te 
hebben. 41 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods 
niet in uzelf. J o h a n n e s 5 
 

Het is heel duidelijk als Jezus de liefde Gods in iemands hart niet heeft uitgestort, dan 
is zo iemand als een schijnheilige farizeeër, die Jezus wel vraagt op een etentje, maar 
eigenlijk niet van Hem houdt. Slechts nieuwsgierig is. 
Normaal zou Jezus niet op deze uitnodiging hebben ingegaan, doch  Jezus hield ook 
van mensen die Hem niet gunstig gezind waren.  
Jezus wist dat zij eens zijn moordenaars samen met de Romeinen zouden worden, en 
toch wilde Hij hen duidelijk maken dat Hij God was, hun Messias! ! 
 
Hoe herken je de discipelen van Jezus ?  
Niet aan een kruisje op hun vest, of een vis, . . .  
34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook 
elkander liefhebt. 35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde 
hebt onder elkander. 
  
Elkander liefhebben, dat wil zeggen wat doe ik voor een ander, maar niet wat doet een 
ander voor mij ?  Wij moeten leren onszelf te verloochenen, zoals Jezus dat deed.  
27 en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; 28 gelijk de Zoon des mensen niet 
gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs 
voor velen. 
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Hoe elkander liefhebben  ? 
 
35 want Ik had honger en u hebt Mij 
te eten gegeven; Ik had dorst en u 
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was 
een vreemdeling en u hebt Mij 
opgenomen; 36 naakt en u hebt Mij 
gekleed; Ik was ziek en u hebt Mij 
bezocht; Ik was in de gevangenis en 
u bent bij Mij gekomen. 

 
 
 
 
 

BLIJF IN MIJN LIEFDE  ( Joh. 15, 9 )  
 
Wie blijft er in Zijn liefde, wie is er “ in “ Christus ?  

14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. 
 
Zolang wij doen en streven te doen wat Jezus van ons vraagt, dan  blijven wij in Zijn liefde 
Dan is het ook mogelijk dat Jezus ons gebruikt. Wij kunnen onszelf de vraag stellen wanneer 
de Heer ons voor het laatst heeft gebruikt. 
De agape liefde verandert alles; zij doorbreekt de dikste muren van haat en jaloezie. De 
liefde wordt zichtbaar in een leven van zelfverloochening. 
 
 

 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit 
God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 
 
 
 
 
 

 


