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Leven in Verbondenheid (10) De taal van Gods liefde III

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Dat 
zeggen we op Pasen. Op Pinkste-
ren plukken we daarvan de vrucht 
en zeggen: ‘De Geest is waarlijk 
uitgestort!’ Jezus leeft en door zijn 
Geest komt Hij ons zeer nabij. Het 
is verleidelijk om ons op deze dag te 
concentreren op zoiets bijzonders als 
het spreken in tongen: ‘ieder hoorde 
hen in zijn eigen taal spreken’ (Hand. 
2:6). Maar we richten ons op zoiets 
bijzonders als het spreken van de taal 
van Gods liefde (vgl. 1 Kor. 13:13).

Uit God geboren
Pinksteren heeft alles te maken met 
onze geboorte uit God: ‘ieder die 
liefheeft is uit God geboren’. Jezus 
spreekt ook over die geboorte: ‘Wat 
geboren is uit de Geest is geestelijk’ 
(Joh. 3:6). De werkelijkheid van Pink-
steren is dat het nieuwe leven door 
de Geest is uitgestort in de gemeente. 
Niet mondjesmaat, maar in grote 
volheid. Er is een volkomen nieuwe 
realiteit ontstaan: de liefdevolle en 
krachtige aanwezigheid van de Geest 
van Jezus Christus voor iedereen die 
gelooft!

Delen in de Geest
Elkaar liefhebben als bewijs dat we 
in God blijven bestaat bij de gratie 
van het delen in de Geest (1 Joh. 
4:13). Opnieuw mogen we leren dat 
we elkaar niet lief hoeven te hebben 
met onze eigen(gemaakte) liefde, 
maar met de liefde die in ons is door 
de Geestelijke verbondenheid met 
Gods Zoon. Het elkaar liefhebben 
bloeit op waar we ons laten vervullen 
door de Geest. Liefde is zijn ‘speci-
aliteit’, want de liefdevolle relatie 
die er is in de drie-enige God kijgt 
een goddelijke afspiegeling in het 
lichaam van Christus. Dat is echt een 
Geest-elijk gebeuren (vgl. Rom 5:5; 
Gal. 5:22; Kol. 1:8).

De liefde
Steeds weer lopen we het gevaar 
liefde als iets vaags te zien (‘liefde is 
tenslotte een gevoel’), wellicht zelfs 
iets over-Geest-elijks. Het is goed om 
dan te weten dat er drie verschil-
lende vormen van liefde zijn, die 
met drie Griekse woorden zijn aan 
te duiden: 1) Agapè: dit is de gevende 
liefde, de liefde van de zelfovergave, 
de liefde als navolging van Jezus; 2) 
Filia: dit is de liefde die bestaat door 
de bloedband of door vriendschap; 
3) Eros: dit is de liefde die te maken 
heeft met erotiek en sexualiteit. Filia 
en Eros zijn prachtige scheppings-
gaven. Maar de liefde van de Geest 
van Jezus is de Agapè en die hoort 
bij de nieuwe schepping. Het elkaar 
liefhebben in de gemeente is geen 
‘natuurlijke’ maar een Geestelijke 
realiteit, een gave vanuit de hemel!

Liefdestaal: elkaar waarderen met 
woorden
God spreekt deze taal op fenomenale 
en volmaakte wijze! Want Hij houdt 
zielsveel van ons en wordt niet moe 
om dat tegen ons te zeggen door zijn 
Woord (bv. Jes. 43:4). Het is belang-
rijk om daarnaar te luisteren (bijbel-
lezen) en de Geest zijn liefdevolle 
werk te laten doen door en rondom 
het Woord. Vanuit die bron kun-
nen we elkaar liefhebben met onze 
woorden: geef elkaar complimenten 
(als gemeente een jaarlijkse compli-
mentendag...), spreek bemoedigende 
woorden (durf in de Geest de mond 
van God te zijn), spreek positief over 
elkaar en met elkaar.

Liefdestaal: elkaar dienen
God heeft ons lief door de grote 
daden die Hij doet. Jezus toont 
zijn liefde door ons te dienen (Mar. 
10:45). ‘Kinderen, we moeten niet 
liefhebben met de mond, met woor-
den, maar waarachtig, met daden’ 
(1 Joh. 3:18). Spreken óver liefde kan 
goedkoop worden. Het moet gevolgd 
worden door liefdevolle daden. In 
de gemeente zijn ook de gewone 
karweitjes die we doen en de daad-
werkelijke hulp die we elkaar bieden 
onmisbare manieren om de taal van 
Gods liefde onder elkaar te spreken. 
De Geest van Pinksteren is hierin 
onze volmaakte Helper!

Bijbelrooster: Gods Geest werkt
Ma.  1 Korintiërs 13: Geest en liefde
Di.  Johannes 16:1-16: Geest en waarheid
Wo.  Handelingen 2:43-47: Geest en 

gemeenschap
Do.  2 Korintiërs 3: Geest en luister
Vr.  Romeinen 8:1-11: Geest en leven
Za.  1 Korintiërs 12: Geest en gemeente

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Wanneer heb je in de gemeente voor 
het laatst de liefdestaal ‘elkaar die-
nen’ gesproken? 

b. Jezus centraal stellen
Lezen 1 Johannes 4:7-21. Praat door 
over de betekenis van de Geest voor 
het groeien in het elkaar liefhebben.

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende 
punten:
-  Wat vind je van een jaarlijkse 

complimentendag in de gemeente 
als oefening in het spreken van 
de taal van Gods liefde?

-  Welke positieve woorden die God 
tegen je zegt raken je het meest?

-  Stelling: Wie niet vervuld is met 
de Geest, kan niet liefhebben.

-  Wat is het verschil tussen agapè, 
filia en eros?

Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de 

grootste daarvan is de liefde. 
- 1 Korintiërs 13:13

De liefde: specialiteit van de 
Heilige Geest.

De kleine groep:  
oefenplaats voor het spreken 

van de vijf liefdestalen.


