




Vrede





7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 

geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God 
niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God 

aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven 
door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief 

hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. 

Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn 
liefde in ons volmaakt geworden.



19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 
20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou 

zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie 
zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij 

God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit 
gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, 
ook zijn broeder moet liefhebben.” (1 Joh. 4:7–21)



7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 

geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God 
niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God 

aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven 
door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief 

hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. 

Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn 
liefde in ons volmaakt geworden.



“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U 

gezonden hebt.” (Joh. 17:3)

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is 
het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 

Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren.” (Joh. 14:21)

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal. 5:22)



7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God 

geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God 
niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God 

aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven 
door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief 

hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn 
Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 

waren.” (Rom. 5:8)



“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is 

het eerste en het grote gebod. En het tweede, 
hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en 
de Profeten.” (Mat. 22:34–40)




