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Efeze 2: 11 - 22
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in
het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door
hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die
met de hand gebeurt,
12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van
het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat
betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop
en was zonder God in de wereld.
13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen
veraf was, door het bloed van Christus dichtbij
gekomen.

Efeze 2: 11 - 22
14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt
heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af
te breken,
15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan,
namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen
bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe
mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou
verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft.
17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede
verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij
waren.

Efeze 2: 11 - 22
18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest
de toegang tot de Vader.
19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en
bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en
huisgenoten van God,
20 gebouwd op het fundament van de apostelen en
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd,
verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning
van God, in de Geest.

Joh. 13: 34 - 35
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes, Petrus en Paulus
- Johannes in 1 Joh. 3:11: “Want dit is de boodschap
die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar
moeten liefhebben.”
- Petrus in 1 Petrus 2:17: “Houd iedereen in ere; heb al
uw broeders lief, …”
- Paulus in Gal. 6:10: “Laten wij dus, terwijl wij
gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral
aan de huisgenoten van het geloof.”
- Paulus in Rom. 12:9-10: “Laat de liefde ongeveinsd
zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan
het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke
liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.”

Joh. 13: 34 - 35
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar
liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Efeze 5: 1, 2
“Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
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.”

Mattheus 26: 26 - 28
“En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het
gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen
en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook
de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die,
en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het
bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden.”

