
 

  Onderlinge liefde en regels  
Thema  Barmhartigheid en naastenliefde 

Vergeving 
Onderhoud van regels tot dankbaarheid 

Onderbouw 
Bovenbouw 

Bijbelverhaal Onderlinge liefde en regels  
Bijbelgedeelte Kolossenzen 3: 12-23 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
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Weest van harte bewogen met de lijdende medemens. Wederzijdse liefde is 
belangrijk en komt voort uit het gebod van naastenliefde. Het geeft aan dat 
je een keuze om heilig te leven moet doen en dat is een praktisch gebeuren.  
De christelijke eigenschappen komen voort uit de liefde tot God. De liefde 
bindt samen in de gemeente/gemeenschap.  
Vrede houden onder elkander is het leven in dankbaarheid. 
Alles wat we doen moet voortkomen uit de liefde.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 44 vraag en antwoord 115, het 
waarom van de wet. 
Dordtse Leerregels (DL) hoofdstuk 3, 4 paragraaf 1, de gevolgen van de 
zondeval. 

Psalm / Lied Psalm 15 
Psalm 25: 4 
Psalm 147: 1 
Tien geboden des Heeren: 6 - 9 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Je naaste liefhebben bestaat niet alleen uit woorden, maar vooral uit 
daden. De wet is hiervoor een regel, ook in positieve zin. Het vierde 
gebod en het vijfde gebod spreken vooral in positieve zin, dus het 
gewenste gedrag wordt hiermee aangegeven. Ook daar hebben we een 
vertrekpunt om ook regels positief te stellen, zelfs met een beloning 
(vijfde gebod). Ook de samenvatting van de wet is positief gesteld: Gij 
zult God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf.  

• Uiteindelijk is de wet een regel tot dankbaarheid. Regels moeten geen 
zwaar opgelegde zaken zijn, maar het gebeurt uit liefde tot elkaar.  

• Deze regels beschermen ons en onze naasten.  
• Vergeven van elkaar is de basis om verder te kunnen na een conflict. 

Aan vergeven gaat schuld belijden vooraf. Ook verzoening met elkaar 
heeft dan een belangrijke plaats. Deze zaken zijn ook expliciet gelieerd 
aan het pesten.  

 


