
Onze relatie met anderen

Woorden van Wijsheid: 
–  In  een  wereld  waar  minder  naar  elkaar  omgekeken wordt,  zouden wij  dat  juist  meer
moeten doen (Joh 21:17).
– Wij dienen Jezus Christus wanneer wij anderen die in nood zijn helpen (Ez 34) 

Oh, Heilige Geest, geef me liefde – genoeg liefde om geduld te hebben met iemand die op
mij inbeukt met harde woorden. Leg de verantwoordelijkheid in mij om mijzelf en anderen
te vergeven. In Jezus’ naam, amen. 

Jezus Christus was een vriendelijke en liefhebbende man – een man van vrede en goede
werken. Hij genas de zieken, bevrijdde de onderdrukten en zette de gevangenen vrij (Jesaja
61:1). Jezus liep waar mensen liepen. Als christenen moeten we navolgers zijn van Christus in
onze relatie met anderen. 

Vele zogenaamde christenen in de wereld zijn niet in staat geweest om een goede relatie
met anderen te hebben – met ongelovigen. Wanneer zij de boodschap van Christus horen,
beloven zij onmiddellijk doeners van het Woord te zijn. Maar wanneer zij dan hun ongelovige
vrienden  ontmoeten,  delen  zij  het  Evangelie  niet  met  hen,  maar  laten  het  toe  dat  ze
beïnvloed worden door hun zonden. Feit  is  dat zij  doen alsof  zij  Jezus  Christus  geloven,
terwijl ze nog steeds verlangen naar vleselijke lusten. Let op: gelovigen zijn zij die het goede
doen om het slechte wat zij zien te veranderen. Zoals apostel Paulus ons instrueert:  ‘Houd
uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die  nu van u kwaadspreken als van
kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op
de dag dat er naar hen omgezien wordt. (1Petrus 2:12). 

De Bijbel zegt dat als een zondaar Jezus Christus moet kennen, iemand hem de weg moet
wijzen. Helaas zijn er nog steeds mensen die op een afstand van ongelovigen willen blijven.
Jezus heeft nooit gezegd dat wij hen moeten haten, maar dat we voorzichtig moeten zijn, dat
zij ons niet beïnvloeden. Dat houdt in dat we het Evangelie met hen moeten delen zonder
ons geloof  in  gevaar  te  brengen.  ‘Daarom,  als  iemand in  Christus  is,  is  hij  een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden En dit alles is uit God,
Die  ons  met  Zichzelf  verzoend  heeft  door  Jezus  Christus,  en  ons  de  bediening  van  de
verzoening gegeven heeft.’ (2Korinthe 5:17-18).  Zij  hebben onze liefde nodig.  Zij  hebben
onze hulp nodig. In een wereld waar minder naar elkaar omgekeken wordt, zouden wij dat
juist meer moeten doen. U moet een concrete bijdrage leveren in het leven van iemand die
hulp nodig heeft,  ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik
was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de
gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken
gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt
en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U
gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een
van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ (Mattheüs
25:35-40). Wij dienen Jezus Christus wanneer wij anderen die in nood zijn helpen. 



Zelfs terwijl Jezus wist dat Hij afgewezen en verraden zou worden door mensen, bleef Hij
doen wat Zijn Vader wilde dat Hij  deed, omdat Hij van mensen hield en Hij Zijn Hemelse
Vader wilde gehoorzamen. Dit is Gods manier van liefde – vol, gratis en onvoorwaardelijk.
‘De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet
niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet
verbitterd,  zij  denkt  geen  kwaad,  zij  verblijdt  zich  niet  over  de  ongerechtigheid,  maar
verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle
dingen, zij verdraagt alle dingen.’ (1Korinthe 13:4-7). Daarom moeten we niet alleen Gods
Woord hebben,  maar  ook Gods  manier  van  liefde.  Mensen van  God,  laat  uw liefde  uw
handelsmerk zijn. 

Jezus’  boodschap
daagt u uit uw vijanden
lief  te  hebben  en  te
bidden  voor  degenen
die  u  vervloeken.
Bedenk  dat  Jezus  zei
dat als iemand u op uw
wang  slaat,  u  hem de
andere  ook  aan  moet
bieden.  Wanneer  u
alleen  van  diegenen
houdt  die  ook  van  u
houden,  wat  wint  u
daar  dan  mee?  Want
zondaars doen dat ook.
Dus het maakt niet uit
hoe goed  het  karakter
is  dat  u  misschien

hebt, zonder Jezus’ boodschap te gehoorzamen, bent u niets.  ‘…God is liefde en wie in de
liefde blijft, blijft in God, en God in hem.’ (1Joh 4:16). 

Ik laat u hier achter in de liefde van God en bid dat u in die liefde blijft. In Jezus’ naam, amen.
Emmanuel!!! 
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