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Binnen in het koninkrijk van God bevinden zich de grootste principes der koninkrijken, het grootste geestelijke mysterie, de grootste wet, het
grootste concept der koninkrijken. Dit doordrenkt het hele koninkrijk en elk ander principe of wet van het koninkrijk. Het is de kracht welke het
koninkrijk bij elkaar trekt en samenhoudt, het lijm dat het koninkrijk in eenheid verbindt. Het is de motivatie voor elk werk in het koninkrijk. Het
is de kracht die ervoor zorgt dat alle andere principes van het koninkrijk werken. Het is de wortel van rechtvaardigheid, gehoorzaamheid,
vrede en blijdschap, de reden voor het kruis, de opstanding en Pinksteren. Het veroorzaakt zuiverheid, een doel, welvaart, tevredenheid,
trouw en brengt dingen tot stand. Het veroorzaakt dat mensen trouwe dienaren en rentmeesters worden. Het kan een hoer of overspelige
vrouw in een gezuiverde bruid veranderen. Het is de bron van genade, barmhartigheid en vergeving.
Dit grootste ding in het koninkrijk kan niet eenvoudig verklaart worden. Het moet ervaren worden en van Geest – tot – geest gevoeld worden.
De meest gepassioneerde, intense en aangename natuurlijke ervaring kan het niet evenaren. We kunnen zien en zeggen wat het
bewerkstelligt. Maar wat het is of waarom het is, gaat het menselijk verstand te boven." "Het grootste mysterie, de grootste wet, principe,
concept, verstand van het koninkrijk, overheersende kracht en belangrijkste factor in het koninkrijk van God is de Liefde van God."
Zonder de liefde van God, zou er geen redding voor de mensheid zijn. Jezus zou niet
naar de aarde zijn gekomen. Er zou geen kruis zijn, geen opstanding, geen inwonende
Heilige Geest, geen rechtvaardigheid, geen vrede noch vreugde op de aarde. Er zal geen
vergeving zijn, geen verlossing, geen genezing van het hart, geen echte reden om te
leven, geen relatie tussen de mens en de levende God, en geen trekkende kracht die
Gods koninkrijk op de aarde opricht. Afgezien van de liefde van God is er geen koninkrijk
van God uit de hemel op de aarde. Maar, wie kan beschrijven wat de liefde van God is?
JOHANNES 3:16: "WANT ALZO LIEF HEEFT GOD DE WERELD GEHAD, DAT HIJ ZIJN
ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, OPDAT EEN IEGELIJK DIE IN HEM
GELOOFT, NIET VERDERVE, MAAR HET EEUWIGE LEVEN HEBBE."
MATTHEÜS 22:36-40: "MEESTER! WELK IS HET GROTE GEBOD IN DE WET? EN JEZUS ZEIDE TOT HEM: GIJ ZULT LIEFHEBBEN DEN
HEERE, UW GOD, MET GEHEEL UW HART, EN MET GEHEEL UW ZIEL, EN MET GEHEEL UW VERSTAND. DIT IS HET EERSTE EN
HET GROTE GEBOD. EN HET TWEEDE AAN DIT GELIJK, IS: GIJ ZULT UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS UZELVEN. AAN DEZE TWEE
GEBODEN HANGT DE GANSE WET EN DE PROFETEN."
Het aantal van degenen die de liefde van God werkelijk in een persoonlijke en intieme ervaring kennen neemt toe. Velen geven aan een
verlangen te hebben om God te kennen en Hem beter te leren kennen. Het leren kennen van God is om liefde te leren kennen. God is liefde.
De geestelijke vereniging en intimiteit om de liefde van God te leren kennen (ervaren) is de grootste voldoening in het leven. Alle dingen die
men op de aarde kan bereiken en menselijke verlangens verdwijnen daarbij in de verte. De hoogste pieken van het leven verbleken in de
vervoering van het ervaren van Gods liefde. Er is niets wat men niet zou doen, niets wat men niet zou geven om Hem te behagen. De enige
angst is de angst om Hem teleur te stellen. De grootste verlangen van het hart is om Zijn stem te horen, om Zijn bevelen uit te voeren, en in
Zijn ogen welgevallig te zijn.
OPENBARING 2:4-5 MAAR IK HEB TEGEN U, DAT GIJ UW EERSTE LIEFDE HEBT VERLATEN. GEDENK DAN, WAARVAN GIJ
UITGEVALLEN ZIJT, EN BEKEER U, EN DOE DE EERSTE WERKEN; EN ZO NIET, IK ZAL U HAASTELIJK BIJ KOMEN, EN ZAL UW
KANDELAAR VAN ZIJN PLAATS WEREN, INDIEN GIJ U NIET BEKEERT.
De intense liefde tussen een man en een vrouw is een natuurlijke gelijkenis van de liefde van God. In de Bijbel is het Hooglied van
Salomo een uitdrukking van geestelijke liefde in natuurlijke termen. Een ieder die echt op iemand verliefd is geweest kent tot op zekere
hoogte de gevoelens van het houden van God. Een man die verliefd is zal alles doen om met de vrouw die hij liefheeft samen te zijn. Als ze
niet bij elkaar zijn vult een diepe pijn en verlangen zijn borstkas. Het enige wat de pijn kan stoppen en zijn verlangen kan bevredigen is door
haar te omarmen en haar tegen zijn borst te drukken. Al haar eigenschappen, zelfs haar gebreken, lijken hem intens mooi en wenselijk. Hij zal
diep in haar ogen kijken en zeggen: "Ik zal de hele wereld voor jouw veranderen. Ik zal voor jouw de hoogste berg beklimmen, de felste vijand
voor jouw verslaan." Ze kussen, en ze smelt in zijn armen en antwoordt: "Ik ben van jou voor altijd. Ik zal je met heel mijn hart dienen; ga
alleen nooit bij mij weg en laat mij niet in de steek." Hij belooft: "Ik zal je nooit in de steek laten, of bij je weggaan." De Heere beloofde ons
nooit meer te verlaten of ons in de steek te laten.
De wereld kan moeilijk begrijpen waarom iemand die van God houdt de activiteiten en de dingen van de wereld verlaat om bij Jezus te zijn.
Religieuze mensen, met hun regels en twisten, zouden de persoon die op Jezus verliefd is kunnen vragen om meer bij hun religieuze
activiteiten betrokken te zijn. Zij kunnen niet vatten waarom hun ceremonies zo weinig betekenen voor degene die de liefdevolle
aanwezigheid van God persoonlijk ervaart.
De liefde van God is liefde van God en liefde voor God. De liefde van God stroomt tot ons vanuit God door Jezus. De Heilige Geest in ons
produceert liefde vanuit ons dat door Jezus heen naar God stroomt, en we voelen intense liefde van Jezus, en we voelen intense liefde voor
Jezus. Wij zijn hartstochtelijk en wanhopig verliefd op Jezus.

"DE LIEFDE ZUIVERT"
Jezus liefde motiveert ons tot zuiverheid. Ons verlangen is om overeenkomstig zijn wil te zijn, te hebben en te doen. Geen andere
behoeften kunnen ons drijven. Hij is alles wat we nodig hebben. Zijn wil en wegen zijn altijd rechtvaardig en in gehoorzaamheid aan de Vader.
Dit grootste mysterie van de liefde kan ontucht veranderen in zuiverheid. De liefde van Jezus kan een opstandige, overspelige bruid in
een trouwe, gezuiverde bruid zonder vlek of rimpel veranderen. Jezus wordt door de liefdesrelatie tot één vlees met Zijn bruid en manifesteert
zich in haar, zodat Zijn leven vlees op de aarde wordt. Als Zijn aanwezigheid in ons verschijnt en door ons heen geopenbaard is, worden we
zoals Hij is; wij zijn gezuiverd.
Efeziërs 5:25-32: Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft
overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven
heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn
de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want
niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden
Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij
twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
I JOHANNES 2:15-17 HEBT DE WERELD NIET LIEF, NOCH HETGEEN IN DE WERELD IS; ZO
IEMAND DE WERELD LIEFHEEFT, DE LIEFDE DES VADERS IS NIET IN HEM. WANT AL WAT IN DE
WERELD IS, NAMELIJK DE BEGEERLIJKHEID DES VLESES, EN DE BEGEERLIJKHEID DER OGEN,
EN DE GROOTSHEID DES LEVENS, IS NIET UIT DEN VADER, MAAR IS UIT DE WERELD. EN DE
WERELD GAAT VOORBIJ, EN HAAR BEGEERLIJKHEID; MAAR DIE DEN WIL VAN GOD DOET,
BLIJFT IN DER EEUWIGHEID.
I JOHANNES 4:7-9 GELIEFDEN! LAAT ONS ELKANDER LIEFHEBBEN, WANT DE LIEFDE IS UIT
GOD; EN EEN IEGELIJK, DIE LIEFHEEFT, IS UIT GOD GEBOREN, EN KENT GOD; DIE NIET
LIEFHEEFT, DIE HEEFT GOD NIET GEKEND; WANT GOD IS LIEFDE. HIERIN IS DE LIEFDE GODS
JEGENS ONS GEOPENBAARD, DAT GOD ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEZONDEN HEEFT IN DE
WERELD, OPDAT WIJ ZOUDEN LEVEN DOOR HEM.
I JOHANNES 4:12-19 NIEMAND HEEFT OOIT GOD AANSCHOUWD; INDIEN WIJ ELKANDER LIEFHEBBEN, ZO BLIJFT GOD IN ONS, EN
ZIJN LIEFDE IS IN ONS VOLMAAKT. HIERAAN KENNEN WIJ, DAT WIJ IN HEM BLIJVEN, EN HIJ IN ONS, OMDAT HIJ ONS VAN ZIJN
GEEST GEGEVEN HEEFT. EN WIJ HEBBEN HET AANSCHOUWD, EN GETUIGEN, DAT DE VADER ZIJN ZOON GEZONDEN HEEFT TOT
EEN ZALIGMAKER DER WERELD. ZO WIE BELEDEN ZAL HEBBEN, DAT JEZUS DE ZOON VAN GOD IS, GOD BLIJFT IN HEM, EN HIJ
IN GOD. EN WIJ HEBBEN GEKEND EN GELOOFD DE LIEFDE, DIE GOD TOT ONS HEEFT. GOD IS LIEFDE; EN DIE IN DE LIEFDE
BLIJFT, BLIJFT IN GOD, EN GOD IN HEM. HIERIN IS DE LIEFDE BIJ ONS VOLMAAKT, OPDAT WIJ VRIJMOEDIGHEID MOGEN HEBBEN
IN DEN DAG DES OORDEELS, NAMELIJK DAT GELIJK HIJ IS, WIJ OOK ZIJN IN DEZE WERELD. ER IS IN DE LIEFDE GEEN VREES,
MAAR DE VOLMAAKTE LIEFDE DRIJFT DE VREES BUITEN; WANT DE VREES HEEFT PIJN, EN DIE VREEST, IS NIET VOLMAAKT IN
DE LIEFDE. WIJ HEBBEN HEM LIEF, OMDAT HIJ ONS EERST LIEFGEHAD HEEFT.
De hoogste transformerende kracht
Er is geen grotere kracht dan de kracht van liefde. Niets anders kan de wereld veranderen. Geen andere macht of kracht zou de liefde
kunnen overweldigen. Niets kan de inherente kracht neutraliseren die binnen de liefde stroomt. Elk kwaad werk in de mens kan door de liefde
worden geneutraliseerd. Niets kan de liefde overwinnen, en er is niets dat de liefde niet kan overwinnen.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Elk aspect van het mensenleven in de wereld kan door de liefde
getransformeerd worden. Elke belastend gewicht en stressvolle onderdrukking van de mens kan door de liefde volledig worden verlicht. Op
een zeer praktische en reële manier, zal de liefde van God in een persoon zijn of haar leven veranderen. De liefde van God in een groot
aantal mensen zal hele gebieden van de wereld transformeren. De liefde van God in alle mensen zal de hele wereld veranderen. Op een
werkelijke en praktische manier, kan de wereld in het koninkrijk van God worden omgezet.

"Het is onmogelijk om in God en Zijn liefde te blijven en tegelijkertijd geen transformerende agent in de wereld te zijn."
Mijn gebed voor dit jaar is dat wij allemaal een grotere ervaring van de manifeste aanwezigheid van de liefde van God zullen hebben en dat
we de liefde van Christus in de Heilige Geest meer tot uitdrukking zullen laten komen. Ik bid dat een grote uitstorting van Zijn liefde ons zal
verzadigen met de overweldigende liefde die ons zal transformeren en over de wereld om ons heen uitgegoten wordt, brengende Zijn
krachtige transformerende liefde tot de wereld.
Ga door met de liefde na te jagen. De liefde faalt nooit en Zijn koninkrijk kent geen einde!

