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GOD HOUDT 
VAN JOU. 

PERSOONLIJK. 
Krachtig. 

GEPASSIONEERD.
Anderen hebben het misschien beloofd en hebben 
gefaald. Maar God heeft het beloofd en zijn belofte 
waargemaakt. Hij houdt van je met een liefde die nooit 
faalt.

En zijn liefde – als je die zult binnenlaten – kan je vullen 
en je achterlaten met een kostbare liefde die het waard is 
te worden uitgedeeld.
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Het 7:47-principe
‘Wie weinig wordt vergeven, 

betoont ook weinig liefde.’

Lucas 7:47
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MAAR JEZUS ZEI TEGEN HEM: 
‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’

‘MEESTER, SPREEK!’ ZEI HIJ.

‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars 
had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de 
ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, 
schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal 
hem de meeste liefde betonen?’

Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel 
degene aan wie hij het grootste 
bedrag heeft kwijtgescholden.’

Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ Toen draaide 
hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je 
deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me 
geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft 
met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar 
haren afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus; 
maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk 
mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie 
ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten 
ingewreven. Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar 
vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde 
betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook 
weinig liefde.’ (Lucas 7:40-47)
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‘Wie weinig wordt vergeven, 
betoont ook weinig liefde.’

Net als een straalvliegtuig heeft het 7:47-principe brede 
vleugels. Net als het vliegtuig kan deze waarheid je 
op een ander niveau brengen. Lees het nog maar een 
keer. ‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig 
liefde.’ Met andere woorden, we kunnen niet geven wat 
we niet ontvangen hebben. Als we nooit liefde hebben 
ontvangen, hoe kunnen we dan van anderen houden?
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Verlang je ernaar 
liefdevoller te zijn? 

BEGIN DAN JE PLAATS ALS EEN ZEER 
GELIEFD KIND TE ACCEPTEREN. 

‘VOLG DUS HET VOORBEELD 
VAN GOD, ALS KINDEREN DIE HIJ 

LIEFHEEFT, EN GA DE WEG VAN DE 
LIEFDE, ZOALS CHRISTUS, DIE ONS 
HEEFT LIEFGEHAD.’ (EFEZIËRS 5:1-2)
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‘Wij hebben lief 
omdat God ons 
het eerst heeft 

liefgehad.’
1 Johannes 4:19
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HOE KUNNEN WE  
vriendelijk 
ZIJN TEGEN 
MENSEN DIE 

HUN BELOFTE 
NIET NAKOMEN?

Tegen hen die onvriendelijk tegen ons zijn? Hoe kunnen 
we geduld hebben met mensen die de warmte van een 
gier en de zachtheid van een stekelvarken hebben? 
Hoe kunnen we de geldwolven en hypocrieten die 
we tegenkomen, van wie we houden en met wie we 
getrouwd zijn vergeven? Hoe kunnen we liefhebben 
zoals God? We willen het. We verlangen ernaar. Maar hoe 
kunnen we dat doen? Door een geliefd leven te leiden. 
Door het 7:47-principe toe te passen: eerst ontvangen, 
dan liefhebben.
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Wil je leren om te vergeven? Bedenk dan hoe 
je zelf vergeven bent. ‘Wees goed voor elkaar 
en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u 
in Christus vergeven heeft.’ (Efeziërs 4:32)

Vind je het moeilijk om anderen op de eerste 
plaats te stellen? Bedenk hoe Christus jou op de 
eerste plaats zette. ‘Hij die de gestalte van God 
had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar 
deed er afstand van.’ (Filippenzen 2:6-7)

Heb je meer geduld nodig? Drink dan van 
het geduld van God (2 Petrus 3:9). 

Is gulheid een deugd die je ongrijpbaar vindt? Bedenk 
dan eens hoe gul God is geweest voor jou (Romeinen 5:8). 

Heb je moeite om je beschikbaar te stellen 
voor ondankbare familieleden of chagrijnige 
buren? God stelt zich ook beschikbaar voor 
jou als jij je zo gedraagt. ‘Hij is goed voor wie 
ondankbaar en kwaadwillig is.’ (Lucas 6:35)


