
Verlaat je eerste liefde niet 
Hoe omgaan met de liefde van God ? 



“ Alle liefde is economie ”



Openbaring 2:4

•“Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde 
van weleer opgegeven. Bedenk van welke 
hoogte u gevallen bent. Breek met het leven 
dat u nu leidt en doe weer als vroeger. “



Galaten brief

• Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door 
de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander 
evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar 
mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus  
willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is 
met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de 
hemel- vervloekt is hij. (Galaten 1:6-9)



Galaten 1:11-12

• Ik verzeker u broeders en zusters dat het 
evangelie dat ik u verkondigd heb niet door  
mensen is bedacht; ik heb het ook niet van een 
mens ontvangen of geleerd - maar dat Jezus 
Christus mij is geopenbaard. 



Galaten 2:3-5

“Maar zelfs Titus, die mij vergezelde , werd niet gedwongen zich te 
laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat willen alleen een 
paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om 
erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die wij in Christus Jezus 
hebben, gebruikten. Ze willen slaven van ons maken. Maar wij zijn 
geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het 
evangelie moest in uw belang behouden blijven. “ 



JEZUS  + evangelie 



Galaten 2:11-14

• Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik mij openlijk tegen hem 
verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de 
heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen trok hij 
zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de 
besnijdenis. De andere joden deden met hem mee en zelfs Barnabas 
liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de 
rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen 
Kefas, in aanwezigheid van iedereen: Jij bent een Jood, maar je leeft 
als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je 
dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? 



Galaten 5

• Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd 
dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.  ( Gal 5:1)

• Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die 
vrijheid niet om uw eigen verlangen te bevredigen, maar dien elkaar 
in liefde, want de hele wet is vervuld in één enkele uitspraak:
“Heb uw naaste lief als uzelf”.  (Gal 5: 13-14) 



GROEIEN IN EN DOOR DE LIEFDE


