


Liefhebben vanuit Jezus
27 januari - Johannes 15:9-17



Johannes 13

Johannes 17

Johannes 16

Johannes 14

Johannes 15



Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. 

Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader 

van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid.

Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. 

Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. 

Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. 

Johannes 15:9-17 BGT



Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. 

Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. 

Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. 

Want dienaren weten niet alles van hun heer. 

Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.

BGTJohannes 15:9-17



Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen.

En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. 

Doe goede dingen, en blijf dat doen. 

De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 

Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

BGTJohannes 15:9-17



“Om te beginnen door op tijd van huis te gaan. 

Als je tien minuten eerder vertrekt, ben je veel relaxter, 

laat je mensen voor en kom je met een glimlach aan op je afspraak. 

En verder? Muziek, overal muziek! Want als iets verbroedert, is dat het. 

Ik stel voor dat op elke hoek voortaan een straatmuzikant mag staan 

en dat we voor alle openbare ruimtes een piano kopen. 

Dat is toch veel mooier dan een hoger hek?”

Lange Frans 



“Zappend langs zenders op tv en scrollend op Twitter kom je een ongelooflijke 

hoeveelheid woede tegen. Ik verzet me tegen dit soort leeghoofdige, 

zinloze woede met het beste wapen dat er bestaat: aardig zijn. 

Of zoals zanger Daniël Lohues het zo mooi verwoordt: 

‘Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen, 

want die hebben aardigheid het hardst nodig.’ 

Ik geloof er heilig in dat we met liefde de wereld kunnen verbeteren. 

Spread the word…”

Sacha de Boer



“Laatst reed ik door de stad en wilde een vrouw oversteken 

terwijl er geen zebrapad was. Met een glimlach liet ik haar voorgaan.

Ik weet zeker dat ik haar dag met zo’n gebaar vrolijker heb gemaakt 

en dat zij met een glimlach bij de bakker stond, die daar weer blij van werd. 

Probeer mensen eens met een andere blik te benaderen –

óók als iemand op het eerste gezicht misschien niet zo toegankelijk lijkt.” 

Katja Schuurman



Kom naar mij,

jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 

dan zal ik jullie rust geven.

Mattheüs 11:28



Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? 

Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is? 

Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. 

Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. 

Dat is het bewijs dat God van ons houdt!

Romeinen 5:7-8



De liefde komt van God. 

God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. 

Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd.                 

Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. 

1 Johannes 4:10



Jezus kwam niet om goede mensen beter te maken. 

Jezus kwam om doden mensen leven te maken.



Liefde is teruglachen naar God


