


17. WERELDSE of 
GODDELIJKE liefde?





- Er is een religie die de mensheid niet onderdrukt.

- Er is een religie die de mens neemt zoals zij is.

- Er is een religie die de vrouw vrouw laat zijn; sexy en 
geweldig mooi.

- Er is een religie in wiens naam nog nooit oorlogen 
zijn gevoerd.

- Er is een religie die accepteert dat ieder mens anders 
is.

Is het onderstaande stuk wereldse of Goddelijke liefde?



- Er is een religie die accepteert dat sommigen op hun eigen 
geslacht vallen en anderen op het andere geslacht.

- Er is een religie die accepteert dat de mens fetisjen heeft en 
vindt dat die uitgeleefd moeten worden.

- Er is een religie die ernaar streeft ieder mens op te tillen naar 
een hoger niveau en tegelijkertijd realiseert dat ieder mens dit 
op een andere wijze doet.

- Er is een religie die vindt dat mannen en vrouwen gelijk 
behandeld dienen te worden.   

- Er is een religie voor mensen als U en ik.

(Het bovenstaande stuk is afkomstig van www.kerkvansatan.nl!!!)



Verschillende soorten liefde in de Bijbel:

Eros: Lust (zowel positief als negatief)

Narcisme: Liefde voor jezelf

Charis: Naastenliefde, gastvrijheid

Filia: Liefhebben als broeders en zusters

Strong 26 Agape: Goddelijke liefde, onbaatzuchtig 

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw 
geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis 

zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de 
volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de 

broederliefde liefde voor iedereen . 
2 Petrus 1:5-7 HSV



En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen 
misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de 

liefde (Strong 26 Agape) van velen verkillen.
Mattheüs 24:11-12 HSV

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen 
aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van 

zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, 
hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,  zonder 
natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, 
wreed, zonder liefde voor het goede,  verraders, roekeloos, 

verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van 
God.

2 Timotheüs 3:1 - 4 HSV

Juist door de wetteloosheid zal de liefde van velen verkillen!



Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u 
bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi 

lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en 
allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel vanbuiten 

rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol 
huichelarij en wetteloosheid.

Mattheüs 23:27 - 28 HSV

Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt 
en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan 

het recht en aan de liefde (Strong 26 Agape) van God. Deze 
dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet 

nalaten.
Lukas 11:42 HSV



De liefde (Strong 26 Agape) is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is 
niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,  zij 

handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang , zij wordt 
niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,  zij verblijdt zich niet over 

de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,  zij 
bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 

verdraagt alle dingen.

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen 
tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat 
kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Vers 13 En nu blijven 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de 

liefde.
1 Korinthe 13:1 - 8 ,  13 HSV

De liefde verheugt zich in de waarheid, Jezus is de waarheid!



Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; 
blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult 
u in Mijn liefde (Strong 26 Agape) blijven, zoals Ik de geboden 

van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde 
blijf.  Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn 

blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal 
worden.  

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u 
liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, 
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. 

U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
Johannes 15:9 - 14 HSV

Als je je houd aan de geboden van Jezus blijf je in de in de agape liefde!



En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 
namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie 

zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht 
neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid 
niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in 
hem is werkelijk de liefde (Strong 26 Agape) van God 

volmaakt geworden. 

Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.  Wie zegt 
in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als 

Hij gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3 - 6 HSV



Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit 
God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die 

geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 
geboren is. 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God 
liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 
geboden bewaren. Want dit is de liefde (Strong 26 

Agape) tot God, dat wij Zijn geboden in acht 
nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last .

1 Johannes 5:1 - 3 HSV



Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde (Strong 26 Agape)  van 

de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de 
begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de 

hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de 
wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar 

wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
1 Johannes 2:15 - 17 HSV

Laat uw liefde (Strong 26 Agape) oprecht zijn. Verafschuw het 
kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de 

innige liefde van broeders en zusters en acht de ander 
hoger dan uzelf.

Romeinen 12:9-10 NBV



maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 
eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het 

recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom 
heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.
Hebreeën 1:8 - 9 HSV

Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, 
die ook Ik haat.

Openbaring 2:6 HSV

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van 
Zijn gunstelingen, Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Psalm 97:10 HSV

Jezus haat de ongerechtigheid!



De liefde van de wereld is lust

Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, 
laten we samen genieten van grote liefde. Want mijn man is 
niet thuis, hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de 

geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle 
maan zal hij thuiskomen. Zij haalde hem over door haar grote 
overredingskracht, zij verleidde hem door het gevlei van haar 

lippen. 

Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting 
gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, totdat een 
pijl zijn lever splijt, zoals een vogel zich haast naar een strik, 

en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. 
Spreuken 7:18-23 HSV



Ware liefde bestraft en neemt afstand van mensen die ongeregeld 
wandelen.

Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. 
Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van 

trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater.
Spreuken 27:5 - 6 HSV

Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, 
laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de 

God van de liefde en de vrede zal met u zijn.
2 Korinthe 13:11 HSV



Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en 
bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de 
Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. 

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van 
God (Strong 26 Agape) en op de volharding van 

Christus. 

En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze 
Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere 

broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de 
overlevering die hij van ons ontvangen heeft.

2 Thessalonicenzen 3:3 - 6 HSV



Ik ken uw werken, de liefde (Strong 26 Agape), 
het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en 
uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan 

de eerste. 

Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de 
vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een 

profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om 
te onderwijzen en Mijn dienstknechten te 
misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en 

afgodenoffers eten.
Openbaring 2:19 - 20 HSV



Waarheid en liefde staan constant bij elkaar in de Bijbel

Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten 
vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de 

gelovigen in woord, in wandel, in liefde (Strong 26 Agape), in geest, in 
geloof en in reinheid.  Blijf bezig met het voorlezen, met het 

vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.
1 Timotheüs 4:11 - 13 HSV

Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij 
gehoord hebt, in geloof en liefde (Strong 26 Agape), die in Christus 

Jezus zijn.
2 Timotheüs 1:13 HSV

Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als 
zij blijft in geloof, liefde (Strong 26 Agape) en heiliging, gepaard met 

bezonnenheid.
1 Timotheüs 2:15 HSV



opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en 
weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke 

wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige 
wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in 

liefde (Strong 26 Agape) aan de waarheid te houden, in alles 
toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 

Christus. 
Efeze 4:14-15 HSV

Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.  De oudere 
mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond 

in het geloof, in de liefde (Strong 26 Agape), in de 
volharding.

Titus 2:1 - 2 HSV



Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in 
de liefde (Strong 26 Agape), zoals ook Christus ons liefgehad heeft 

en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en 
slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en 

alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet 
genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin 

oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk 
zijn; maar veelmeer past dankzegging. 

Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of 
hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het 
Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden 
met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn 
van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.  Wees dan 

hun metgezellen niet.
Efeze 5:1 - 7 HSV



De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die 
ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de 

waarheid hebben leren kennen – omwille van de waarheid, die in 
ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:  genade, 

barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de 
Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 

(Strong 26 Agape) 

Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die 
in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij 
van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof 
ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad 

hebben: laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde (Strong 26 
Agape), dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u 

vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
2 Johannes 1:1 - 6 HSV









Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Hypergenade van Michael L. Brown

– Onbegrijpelijke liefde van Derek Prince 


