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Dien elkaar in liefde - God is liefde 8

Kleine groepen in de Fonteinkerk
In de Fonteinkerk nemen de kleine
groepen een belangrijke plaats in. De
kerkenraad ziet het werken met kleine
groepen in de gemeente als een bijbelse
en eigentijdse manier om vorm te
geven aan de opdracht om naar elkaar
om te zien en om samen te groeien in
Christus. De bijbelse oproep om elkaar
lief te hebben, kan juist in het samenkomen en samen leven van gemeenteleden in kleinere verbanden vorm en
inhoud krijgen.
Nu is het werken met kleine groepen
niet een goddelijk gebod, maar een
beleidsmatige keuze. Dat betekent dat
we elkaar ook de ruimte moeten gunnen om hierover een ander inzicht te
hebben. Dat geldt echter niet voor de
bijbelse oproep tot onderlinge liefde
(Joh. 13:34-35; Efe. 4:15; 1 Joh. 3:18).
Daarin hebben we te maken met een
goddelijk gebod. Allemaal zijn we als
leden van Christus’ lichaam geroepen
om hierin de weg van Jezus te gaan.
Dat is niet een onmogelijke opgave,
omdat we geloven dat onze God altijd
zelf aan ons geeft wat Hij van ons
vraagt. Zo mogen we steeds meer ontdekken dat onderlinge liefde een
vrucht van de Geest is (Gal. 5:22) die
tot bloei komt in ons leven naar mate
we leven in verbondenheid met Christus en in gehoorzaamheid aan Christus.

derde deel van de Galatenbrief. In dat
derde deel worden meer praktische
aanwijzingen voor het christelijke leven
gegeven. Om ze goed te kunnen begrijpen, en speciaal ook de relatie tussen
vrijheid en onderlinge liefde te kunnen
doorzien, moeten we het voorafgaande
ook op ons in laten werken.

Galaten 5:13-14
Voor onze gezamenlijke bijbelse bezinning over de onderlinge liefde nemen
we ons uitgangspunt in Galaten 5 vers
13 en 14: Broeders en zusters, u bent
geroepen om vrij te zijn. Misbruik die
vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
Deze verzen vormen het begin van het

[Deel 2] Vrij van de wet
Heel scherp veroordeelt Paulus in
Galaten 3:1 tot 5:12 dat zijn lezers zich
laten beïnvloeden door de verkondigers van een ander evangelie. Dit andere evangelie leidt ertoe dat niet de
genade en vrijheid van Christus het
leven kleuren, maar het vertrouwen op
eigen kracht (3:1-5). Leven onder de
wet is een vloek. Christus heeft ons
daarvan vrijgekocht (3:10,13). De wet
was er tot Christus, maar heeft nu

Omdat God u heeft uitgekozen,
omdat u zijn heiligen bent
en hij u liefheeft, moet u zich
kleden in innig medeleven, in
goedheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid en geduld.
– Kolossenzen 3:12 –

[Deel 1] Het ware evangelie van
Christus
In Galaten 1 en 2 onderstreept Paulus
nog een keer het ware evangelie van
Christus. Het is niet door mensen
bedacht, maar: ‘Jezus Christus is mij
geopenbaard’ (1:12). Daarmee geeft
Paulus dus aan dat het evangelie is: dat
Christus in je leven komt, dat Hij in je
wordt geopenbaard (1:16). We kunnen
hier denken aan de openbaring op de
weg naar Damascus (Hand. 9:3-5).
Christus is in eigen persoon het ware
evangelie!
De kern van dat evangelie bestaat erin
dat christenen geen slaven meer zijn
van de Joodse wetten en gebruiken,
maar dat ze door de genade van Christus in de vrijheid van Christus mogen
leven (2:4-5). Niet het naleven van de
wet, maar het geloof in Christus maakt
rechtvaardig (2:16). Zo komt Paulus tot
deze diepe uitspraak: Met Christus ben
ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20).
Dit is het ware evangelie!

Kinderen, we moeten
niet liefhebben met de
mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden.
– 1 Johannes 3:18 –
plaats gemaakt voor het geloof in Gods
Zoon (3:24-29). Het gaat Paulus aan
het hart dat de gelovige Galaten zich
opnieuw tot slaven laten maken (4:9)
en hij heeft er alles voor over dat
Christus (opnieuw) in hen gestalte
krijgt (4:19) en dat zij door de genade
in Christus’ vrijheid zouden leven
(5:1,4,6). Voor wie hier tegen in gaat,
heeft Paulus geen goed woord over: ‘Ze
moesten zich laten castreren, die
onruststokers’ (Gal.5:12)!
[Deel 3] Dien elkaar in liefde
Nu moet Paulus een misverstand
afsnijden: vrijheid is niet hetzelfde als
losbandigheid: dat je doet wat je zelf
wilt, wat je eigen verlangens je ingeven.
De slaven-wet is niet langer van kracht,
maar wel de vervulde wet, de wet van
Christus (6:2). Onze roeping om vrij te
zijn komt op de meest ultieme wijze tot
uitdrukking in het ‘elkaar in liefde dienen’, waarbij direct helder wordt dat dit
een Geestelijke werkelijkheid is
(5:16-18), vrucht van de Geest
(5:22-24). Letterlijk vertaald staat er:
‘door de liefde – dient – elkaar’. De liefde voorop!
Liefde
Wat is liefde? Is liefde een gevoel? Ik
kan toch niet van iedereen houden?
Het is inzichtgevend om onderscheid
te maken tussen Eros-liefde en Agapèliefde. Daarbij is Eros-liefde meer dan
erotische liefde, het is een liefde die
wordt uitgelokt door het object van de
liefde: ‘ik wil jou, ik begeer jou, zonder
jou ben ik niet volkomen.’
Zo functioneert de Eros-liefde

De Agapè-liefde heeft een totaal ander
uitgangspunt: de bron ligt niet bij de
ander (of het andere) maar in degene
die liefheeft. De Agapè-liefde begint
met een keuze, een beslissing.
Zo functioneert de Agapè-liefde:

Deze Agapè-liefde is de goddelijke liefde: Gods liefde die zichtbaar en ervaarbaar is geworden in Jezus en die als
vrucht van de Geest ons leven tot bloei
brengt. Als deze liefde in ons is, door
geloof in Jezus, zullen we steeds meer
kunnen begrijpen wat dit betekent: De
hele wet is vervuld in één uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
De liefde komt in de Galatenbrief ook
in Deel 1 (1:1-2:21) en Deel 2
(3:1-5:12) voor. In Galaten 2:20: Mijn
leven hier op aarde leef ik in het geloof
in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En in Galaten 5:6: Belangrijk is dat
men gelooft en de liefde kent, die het
geloof zijn kracht verleent.
Dienen
In het Grieks wordt hier hetzelfde
woord gebruikt dat ook vertaald wordt
met slaaf-zijn! We zijn en blijven dus
slaven, maar dan niet langer van de wet
die ons eronder houdt, maar van
Christus (Efe. 6:6) die zelf ook slaaf
werd (Fil. 2:7). We zijn dus vrij om te
elkaar te dienen in het lichaam van
Christus! Als we op een liefdevolle wijze dienstbaar zijn aan elkaar, dan wordt
Christus zichtbaar in ons midden en
gaat zijn leven in ons stromen.

Elkaar
Het woordje ‘elkaar’ is in de nieuwtestamentische brieven heel belangrijk als
het gaat om het leven in de gemeente.

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom
in u wonen; onderricht en vermaan
elkaar in alle wijsheid.
– Kolossenzen 3:16 –

Het elkaar dienen kan vele vormen
aannemen: elkaar aanvaarden, elkaar
vergeven, elkaar troosten, elkaar vermanen, elkaar aansporen, goed voor
elkaar zijn, elkaar onderrichten, elkaar
vermanen, elkaar verdragen, elkaar
bemoedigen, elkaar met zorg omringen, elkaars lasten dragen enzovoort!
Het bijbelse woordje ‘elkaar’ zet ons op
het spoor van het samen leven in de
gemeente in kleinere verbanden waar
we elkaar in de ogen kunnen kijken en
waar we elkaar een blik gunnen in ons
hart. Dat kan! We zien er soms tegenop, we houden het door teleurstellende
ervaringen misschien niet voor mogelijk, maar in de liefde van Christus kan
het!

Gebed: Heer, U roept ons op om elkaar
lief te hebben en te dienen in de gemeente.
Als U het niet zelf was die het tegen ons
zei, zouden we er niet aan durven beginnen. Want we kennen de kwetsbaarheid
van ons onderlinge omgang en we voelen
ons eigen onvermogen om werkelijk lief te
hebben. Daarom danken we U dat U ons
lief hebt, als Eerste, altijd weer. Dank U
dat we daar altijd naar terug mogen en in
uw dienende liefde de bron mogen vinden
voor de liefde waarmee we elkaar kunnen
dienen. Heer God, zegen ons met de overvloedige liefde van Christus, onze gekruisigde Heer, en laat de vrucht van de Geest
opbloeien in ons leven, persoonlijk en
samen. Dat vragen we in Jezus’ kostbare
naam. Amen.

Bronwater in de kleine groep
·	Lees samen Galaten 5:14-6:2. Welk vers treft je het meest? Waarom?
·	Bespreek met elkaar vanuit de Galaten-brief de verschillen tussen het ware
evangelie (Christus die zich aan je openbaart en je in de vrijheid zet) en het
andere evangelie (waardoor je slaaf wordt van de wet en teruggeworpen wordt
op je eigen kracht).
·	Breng met elkaar onder woorden wat ‘de wet van Christus’ is (Gal. 6:2).
·	Benoem samen drie manieren waarop je elkaar in de kleinere verbanden van
de gemeente liefdevol kunt dienen.
·	Herken je de verschillen tussen de Eros-liefde en de Agapè-liefde? Bedenk een
voorbeeld uit je eigen leven waarin je door van Eros naar Agapè over te stappen (dat is een keuze, geen gevoel!) een moeilijke relatie zou kunnen vernieuwen.
·	Probeer samen door te dringen tot de betekenis van het snoer van de goddelijke Agapè-liefde. Wat valt je op? Wat moet je leren?
·	Zoek Bijbelverzen in het Nieuwe Testament op waarin het woordje ‘elkaar’
voorkomt. Wat leer je van deze teksten?
·	Wat betekent het voor jou om een ‘slaaf van Christus’ te zijn (Efe. 6:6)?

