


(11) Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook 
met Hem leven. (12) Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem 

verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. (13) Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. 
Hij kan Zichzelf niet verloochenen.  

- 2 Timotheüs 2:11-13



God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.  

- Romeinen 5:8



(34) Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad 
heb, moet u ook elkaar liefhebben. (35) Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn 

discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.  

- Johannes 13:34-35



U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet 
uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.  

- Leviticus 19:18



En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  

- Mattheüs 22:39



(12) Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging 
Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? (13) U noemt 
Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. (14) Als Ik dan, de Heere 

en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. (15) 
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb 

gedaan.  

- Johannes 13:12-15



(8) Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, 
heeft de wet vervuld. (9) Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u 
zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander 

gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. (10) De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de 

vervulling van de wet.  

- Romeinen 13:8-10



(1) Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, (2) en wandel in de liefde, 
zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een 

offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.  

- Efeze 5:1-2



(13) En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven 
daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, 

Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, 
de broer van Jakobus. (14) Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en 

smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.  

- Handelingen 1:13-14



Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van 
zonden bedekken.  

- 1 Petrus 4:8



(9) Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. 
(10) Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet 

struikelen. (11) Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de 
duisternis, en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind 

heeft.  

- 1 Johannes 2:9-11



Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder 
die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet 

liefheeft.  

- 1 Johannes 3:10



(14) Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders 
liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. (15) Ieder die zijn broeder 
haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend 

in zich heeft. (16) Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven 
heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.  

- 1 Johannes 3:14-16



(7) Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. (8) Wie niet liefheeft, kent God niet, want 

God is liefde.  

- 1 Johannes 4:7-8




