
Gods eigenschappen: liefhebben

De laatste eigenschap in de reeks over de eigenschappen van God, gaat over de liefde van 
God. God en liefde… een combinatie die heel vaak in twijfel getrokken wordt. 

‘Als God liefde is, waarom zijn er dan zoveel oorlogen.’
‘Als God liefde is, waarom heb ik dan zoveel miserie.’

Ik zal niet proberen om een uitleg te geven over het lijden in de wereld – daar ben ik in de 
vorige preek over Gods rechtvaardigheid kort op ingegaan. Eigenlijk moet je over dat 
onderwerp een gewoon gesprek kunnen voeren.
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Waar wil ik het dan wel over hebben? Eerst en vooral wil ik ingaan over hoe Gods liefde 
eigenlijk is, wat Gods liefde inhoudt. Daarna wil ik het hebben over Gods liefde voor ons en 
als laatste over Gods liefde in ons.

Lezen: 1 Johannes 4:7-11,20-21; 5:1

Gods liefde
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Dat God liefde is, wordt heel sterk benadrukt in dit gedeelte. Wie niet liefheeft, kent God niet. 
Kennen gaat hier niet over droge kennis, maar over weten dat God liefde is en daarom ook 
zelf liefde betonen. Daar kom ik straks nog op terug. 

Het gaat nu over Gods liefde. Er staat: God is liefde. Dat is een heel sterke uitdrukking. Je kan 
zeggen dat waar God is, daar liefde is. Liefde is niet iets wat God doet, Hij ís het. Hij kan 
m.a.w. niet liefdeloos zijn. Het is interessant om het lijden in de wereld vanuit deze hoek te 
bekijken en te overdenken. God en liefde zijn zo nauw met elkaar verbonden dat je ze niet 
uiteen kan krijgen.

Voor we verder gaan, is het goed stil te staan bij wat die liefde van God dan inhoudt. In onze 
maatschappij zijn liefde of houden van woorden met een heel brede betekenis geworden. 

- Je kan liefde voor den Beerschot hebben of voor Toscane. 
- Je kan houden van het spelen van computerspelletjes.
- Zo’n anderhalve week geleden was er een uitzending van Koppen en daar werd twee 
keer gesproken over ‘liefde op het eerste gezicht’ tussen een man en een vrouw. Er 
was zoveel liefde dat er een kind uit voortkwam. En na een paar maanden of een jaar 
was die liefde weeral over, met alle gevolgen vandien. 

Te midden van al die vreemde manieren van liefhebben of houden van, moeten we ons 
afvragen hoe Gods liefde is?  

De Grieken hadden verschillende woorden voor liefde, om de verschillende vormen uit te 
drukken. ‘Eros’ was daar één van. Het woord dat voor Gods liefde gebruikt wordt, is een 
woord dat mensen die al langer christen zijn, waarschijnlijk al vaak gehoord hebben: ‘agapé’. 

! - dat is liefde die zichzelf weggeeft, 
! - liefde die zich buigt voor de ander, 
! - liefde waar de ander beter van wordt. 

Een kort verhaaltje om dit te illustreren.



In 1878 stierf prinses Alice, een dochter van de toenmalige Koningin van Engeland,  
aan difterie. De eerste minister, William Gladstone, vertelde bij de aankondiging van 
haar dood hoe de prinses ziek geworden was. 
Eerst had het dochtertje van de prinses difterie. De dokters hadden de prinses verteld 
dat ze haar dochtertje geen kus mocht geven, omdat ze dan zelf ziek zou worden. Toen 
het kind op een bepaald moment worstelde om lucht te krijgen, nam de prinses,  
zichzelf helemaal vergetend, het kind in haar armen om te verhinderen dat ze zou 
stikken. Vechtend voor haar leven, zei het kind: ‘Mama, kus me’. Zonder aan zichzelf  
te denken kuste de moeder haar dochter. Ze kreeg difterie en stierf een paar dagen 
later.

Het is een verhaal, maar hopelijk is de bedoeling duidelijk. Als wij het hebben over Gods 
liefde, dan moeten wij denken aan liefde die zichzelf wegcijfert. Liefde die in de eerste plaats 
aan de ander denkt. 

Gods liefde voor ons
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Als ik nog even terug mag komen op het verhaaltje over de prinses. Waarschijnlijk zouden de 
meeste moeders of vaders in deze gemeente hetzelfde gedaan hebben als wat die prinses deed. 
Op zo’n moment wil je er zijn voor je kind. Je kind heeft je nodig, dan denk je toch niet aan 
jezelf. 

Zo is ook Gods liefde voor de mens. 
Een predikant, lang geleden, kondigde aan dat hij de volgende zondag tijdens de 
avonddienst wou spreken over de ‘liefde van God’. Bij het invallen van de duisternis,  
vergaderden de mensen zich in het kerkgebouw. Toen het donker was, stak de 
predikant een kaars aan en droeg die naar een, speciaal voor de gelegenheid,  
opgehangen schilderij van Jezus aan het kruis. Eerst verlichte hij de doornen kroon. 
Daarna Jezus’ twee gewonde handen en dan de plaats waar de speer in Jezus’ zij  
gegaan was. In de stilte die viel, blies hij de kaars uit en ging zitten. Er was niets meer 
te vertellen.

Jezus’ sterven aan het kruis is hét voorbeeld van Gods liefde voor ons. 
De mensenzoon, Jezus, moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.  
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen 
die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn zoon 
niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld 
te redden.
Johannes 3:14-17

Weet u nog wat ik zei over Gods liefde, agapé? Dat is liefde die zichzelf weggeeft, liefde 
waar de ander beter van wordt. Wel, dat zien we in wat Jezus gedaan heeft. Jezus, God zelf, is 
naar de aarde gekomen. Waarom? Het zou logisch geweest zijn als Hij kwam om iedereen een 
lesje te leren, om eens goed te laten zien dat Hij God was, om te oordelen. Maar nee, Hij 
kwam om te redden. Jezus is aan het kruis gestorven, hoog verheven, om de mensen te 
redden, om ons te redden. Dat is liefde. Hij offerde zichzelf op, gaf zichzelf weg, zorgde 
ervoor dat de ander, de mens, er beter van werd. Dat is echte liefde…



Gods liefde in ons 
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Zoals wel vaker bij Gods eigenschappen, zien we ook hier dat wij worden opgeroepen om 
hetzelfde te zijn als God. Zo zegt God dat wij, evenals Hij volmaakt moeten zijn. Wij moeten 
ook wijs zijn en rechtvaardig. Zo ook met liefde. 

In 1 Johannes 4:7 staat: Laten wij elkander liefhebben. Dat klinkt nog vrij positief. Een 
oproep om elkaar lief te hebben.
In 1 Johannes 4:8 staat het veel sterker: Wie niet liefheeft, kent God niet. God is liefde en dus 
moeten wij ook liefhebben.
In 1 Johannes 4:10-11 wordt nog een reden aangegeven waarom wij moeten liefhebben. Hij  
heeft ons liefgehad (door Jezus naar de aarde te zenden en doordat Jezus aan het kruis 
gestorven is) en daarom moeten wij ook elkaar liefhebben. Wij zijn hier allemaal hetzelfde, 
allemaal zondaars die Gods liefde en genade nodig hebben. Zouden wij dan elkaar niet 
liefhebben? 
In 1 Johannes 4:21 wordt het luid en duidelijk gezegd: En dit gebod hebben wij van Hem, van 
Jezus: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder en zuster liefhebben.

We kunnen er niet omheen. Liefde voor elkaar is een gebod. God vraagt het niet eventueel 
van ons, het is een moeten. Als je christen bent, moet je je broeder en zuster liefhebben. 
Maar… zoals 1 Johannes 3:18 zegt: Kinderkens… (tekst lezen)

De praktijk, liefhebben in woord en daad, is natuurlijk veel moeilijker dan erover te praten. 
Hoe beginnen we daaraan? Laat ons eens kijken naar 1 Johannes 5:1. 

Een ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. 
Als je gelooft dat Jezus jouw Christus, jouw redder is, doordat Hij aan het kruis gestorven is 
voor jouw zonden, dan ben je uit God geboren, dan word je een echt kind van God. 

Wat houdt dat in, een kind van God worden? Als een kindje geboren wordt, heeft het qua 
uiterlijk normaalgezien een aantal eigenschappen van de ouders. Meestal wordt ook duidelijk 
dat bepaalde karaktereigenschappen geërfd zijn. Wel, ik geloof dat het niet anders is als wij 
een kind van God worden. Ik geloof dat God ook in ons eigenschappen legt die van Hem 
komen. Het verschil is dat die bij ons nog moeten groeien. Zo is het dus ook met liefde. Ik 
geloof dat God Zijn liefde in ons wilt leggen. Als het dus gaat over liefhebben in woord en 
daad, dan kunnen wij onszelf voornemen om iemand waar we het moeilijk mee hebben, lief te 
hebben. Maar… we zullen falen. Uit onszelf lukt dat niet. Onze eigen liefde schiet veel en 
veel te kort. Als we daarentegen geloven dat God Zijn onnoemelijk grote liefde in ons wil 
leggen en wil doen groeien, omdat wij Zijn kind zijn, dan kan het anders gaan. Ik zeg niet dat 
elkaar liefhebben van een leien dakje zal gaan. Nogmaals, liefde moet groeien, het is niet 
toevallig een vrucht van de Geest. 

Ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe wil. In 1 Johannes vinden we een gebod om elkaar lief 
te hebben, dat is geen vrijblijvende vraag of aanbeveling. Nee, het MOET. 
Uit onszelf zullen we dat niet kunnen. Onze liefde is veel te klein.
Maar… wij zijn uit God geboren en mogen dus van God verwachten dat Hij Zijn liefde in ons 
wil leggen. 
En eenmaal we liefde voor anderen hebben, gaat het niet meer over MOETEN, maar over 
WILLEN. 



Zo zou het moeten zijn, dat we elkaar willen liefhebben. Dat we het beste voor de ander 
willen zoeken. Dat we onszelf willen weggeven voor de ander. Frank heeft vorige week een 
krachtige oproep gedaan om elkaars ‘broeders hoeder’ te zijn, om om te zien naar elkaar. Ik 
wil die oproep herhalen in het kader van de liefde. Ik wil oproepen om na te gaan bij jezelf of 
je in de gemeente en in het dagelijks leven bezig bent met jezelf weg te cijferen voor een 
ander, te zoeken naar wat het beste is voor de ander. Bedenk daarbij ook of je dingen die je 
voor een ander doet, echt vanuit een oprecht hart doet. Doe je ze eigenlijk toch niet voor 
jezelf? Om eer te krijgen van iemand anders? Om later iets terug te krijgen van die persoon? 
Om je geweten te sussen? Als je dingen voor iemand anders doet vanuit zo’n houding, doe je 
ze eigenlijk voor jezelf. Dat is geen echte liefde. Echte liefde is helemaal betrokken op de 
ander, denkt alleen maar aan de ander. Als ik dit zeg, weet ik dat ik ook voor mijzelf de lat 
heel hoog leg. Maar… vergeet niet… God wil Zijn echte liefde in ons hart leggen.

Slot
Een lofprijzing aan de hand van Gods eigenschappen!

Hij is Alfa en Omega, het begin en het einde van alles. God is liefde, dus alles wat er is, is 
gemaakt vanuit Zijn liefde.
Hij is alwetend en alomtegenwoordig en weet perfect wat en hoe iemand is. Dit lijkt op een 
dictatuur, maar God gaat er vanuit Zijn liefde mee om.
Hij is volmaakt en maakt dus geen fouten. Hij zal nooit een moment liefdeloos zijn.
Hij is wijs en kan dus als geen ander met iemand liefdevol omgaan.
Hij is jaloers, maar altijd vanuit Zijn liefde. 
Hij is onveranderlijk en zal dus altijd liefde zijn.
Hij is getrouw en zal nooit iemand in de steek laten, nooit iemand liefdeloos behandelen.
Hij is rechtvaardig en behandelt en beoordeelt iedereen op een juiste manier, vanuit Zijn 
liefde voor deze mensen.  
Hij is liefde, Hij is agapé, Hij is altijd gericht op de ander.

Zo is de God van de Bijbel, zo is onze God!

Amen.


