GOD EN JE NAASTE LIEFHEBBEN

Disciple 2 Les 8.1

Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen.
Luk 15:11-32
Joh 3:14-17,
Joh 15:9-17
Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

Wat leer je in de vier verhalen over het toepassen van Jezus’ woorden?
Lees de vier verhalen en schrijf op tegen wie Jezus iets zegt en wat hij zegt over liefhebben.
Schrijf iets op over de liefde van de Vader. Schrijf iets op over de liefde van Jezus voor ons.
Is er een verschil tussen liefhebben in het OT en het NT?
We lezen in het OT dat Mozes zegt oog om oog, tand om tand. Wat lezen we in het NT over het
liefhebben van anderen, zelfs onze vijanden?
Zijn er voorwaarden voor de liefde van Jezus?
Lees Joh 15:9-17 nog een keer en beschrijf de liefde waar Jezus over spreekt ten opzichte van
zijn discipelen.
Nadat je dat hebt opgeschreven, wat vraagt hij vervolgens over liefhebben aan de discipelen?
Jezus spreekt over een nieuw gebod in Joh 13:33-35, wat bedoelt hij daarmee?
Wat is oud en wat is nieuw?
Je kunt niet geven wat je niet hebt ontvangen. Met andere woorden: als je de liefde van de Vader
niet ontvangt, is er weinig te geven. Wat heb je vandaag over de liefde van de Vader geleerd en wat
ga je ermee doen? Wie zijn je ‘vijanden’? Wat ga je met hen doen?
Lees het verhaal uit Joh 3:14-17, Joh 13:33-35 nog een keer,
pas op je eigen leven toe.

Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?

Staat er een belofte van de Vader in voor mijn leven?

Vraagt Jezus iets aan mij om te doen?

Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij te helpen.
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