
 
 
 

Liefde is… 
 
 
 
 
 
 
 
* lied ps. 122: 1 en 3 
* stil gebed 
  votum en groet 
 

Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw is en trouw 
blijft  

en niet laat varen de werken van Zijn handen. 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus, in de 

gemeenschap met de Heilige Geest. 
 
verootmoediging: 
* lied 463: 1 
  genadeverk.: Jes. 1: 18 
  lied 463: 2 
  leefregel: Rom. 13: 8 – 14 
  lied 463: 3 en 4 
 
* gebed om de H. Geest 
* bijbellezingen: N.T. 1 Cor. 13: 1 - 13  
                                   1 Joh.  4:  7 - 21       
               
* lied 78: 1 - 3 
* preek n.a.v. Joh. 15: 9 
 
* lied 481: 1 en 2 
* gebed/voorbede 
* slotlied 481: 3 en 4           collecte 
* zegenbede 
 
 

De genade van onze  Here Jezus Christus 
en de liefde van God de Vader 

en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest  
is met ons allen. 

 
 
Liederen uit het Liedboek voor de kerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ooit kreeg ik, mooi geborduurd en ingelijst, van iemand dat lieve duo cadeau – u kent ze vast ook wel. 
Ze komen voor op kaarten, op handdoeken en zelfs is het een tijd rage geweest om ze ook op T-shirts 
af te drukken. 
Boven dat grappige stel staat dan: Liefde is…. (puntje, puntje, puntje) 
en dan volgt er daaronder dat koppel één of andere rake tekst die iets aan jou zegt. 
U bent nu waarschijnlijk heel nieuwsgierig wat er onder dat aan mij geschonken paar stond. Ik wil u 
dat best vertellen, al raakte het één van mijn zwakke kanten : “…de eerste zijn om het weer goed te 
maken.” Daar sta je dan…! 
 
Hoewel dit natuurlijk ludiek is, een grapje – raakt het de gelezen gedeelten en de tekst. Ook hier gaat 
het om liefde, maar dan als vrucht van de Geest – een liefde van de hoogste orde waar elke andere 
vorm van liefde (als het goed is) in wortelt! En voortdurend kwam in me op “liefde is” en ik zag steeds 
één beeld, het kruis. 
Als je Gods woord op die hoogste liefde gaat doorspitten, kom je zóveel tegen wat liefde is dat je (dan 
niet via een grapje maar) met de grootste ernst rake teksten aan jou gesproken hoort worden! Zó, dat 
je zegt: daar sta je dan… 
En wat mij aangaat komt dan zelfs dat grapje in ernst terug! 
 
Ik heb gedacht: “wat moet ik zeggen?” De eerste aanzetten verdwenen in de prullenbak – “zal ik er 
wel over preken? ’t Is zo persoonlijk!” 
Er valt heus veel over liefde – agapè – te zeggen! 
Ik denk dat er bijna geen onderwerp is waar zoveel teksten bij te zoeken zijn, maar wil het hout snijden 
(het kruis prediken) kan het dan buiten jouw – uw, mijn - werkelijkheid om gaan?  
’t Is niet moeilijk om je achter een bijbelvers al prekend te verschuilen en zo van afstand een ander te 
bepreken…!  
Maar bij “liefde” lukt dat zeker niet!, immers wat daarvan te zeggen is, hoort zichtbaar te zijn! 
Er wordt al zo goedkoop mee omgegaan en over gepraat maar het heet binnen Gods Woord wel de 
meeste, dat wil zeggen: mijn geloven, mijn gelovig zijn wordt erdoor bepaald. 
 
Het wezen van de Vader en het doel van uiteindelijk Jezus’ zijn ligt hierin: Joh. 17: 26 – “Ik heb hen 
uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken (door de Geest!)… opdat de liefde waarmede 
Gij Mij liefgehad hebt 
in hen zij en Ik in hen…

 

”. Hoe raakt dit woord onze tekst die ons bepaalt bij onszelf in zeker het slot 
van de tekst: blijft in Mijn liefde. 

Nogmaals: daar sta je dan… 
Wat heb ik te zeggen? Immers de vraag is: is er liefde in mijn hart. 
Naar elkaar toe weten we misschien geestelijk vele teksten te borduren en in te lijsten en wie weet is 
er hier iemand die bij zichzelf denkt “ik weet er zo al één voor iemand om cadeau te geven…”. Maar 
bezit je dan liefde? Bezit ik wat ik anderen heb te prediken? 
 
Ik was dan ook erg gelukkig dat ik, ik weet niet meer precies waar, Andrew Murray met datzelfde 
probleem zag worstelen. Hij beriep zich op wat Wesley eens gezegd heeft: “predik het, omdat u 
gelooft dat het het onderwijs van Gods Woord is en omdat u dit van ganser harte begeert.” 
Toe werd de vraag: is het mijn verlangen “te blijven in Zijn liefde” lief te hebben, die vrucht van de 
Geest te zetten? Het vruchtzetten maakt uit of je wel of niet waarachtig discipel wilt zijn. En liefde is 
van de vrucht van de Geest het middelpunt en al de overige in Galaten 5 genoemde eigenschappen 
scharen zich daarom heen als stralen van de heerlijkheid van liefde (kent u ze uit uw hoofd: 
blijdschap, vrede lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing). 
Als de vrucht van de Geest, met als exponent liefde mijn wel of niet discipel zijn uitmaakt, en ik claim 
christen te zijn, dan kan ik niet anders dan ver-langen, helmaal als ik ook nog claim vervuld te zijn met 
de Heilige Geest. 
 
’t Is niet alleen dan mijn verlangen om vrucht te zetten, maar de wens van het hart van God en 
zodoende Zijn grootste gebod… en daar hebben we elkaar op aan te spreken! Elkaar, juist voor als 
het blijkt te gaan om liefde, in aan te vuren! 
 
Ik ga naast u staan en belijd: ik schiet te kort!, maar, wil ik, willen we samen de ruimte geven aan 
Gods Geest hier met ons persoonlijk tot zaken te komen!?  



Ik weet wat Liefde is naar mij toe – Hij schreef het met Zijn kostbaar bloed: Gelijk de Vader Mij heeft 
liefgehad, heb Ik ook u liefgehad – hoe raakt het je falen!, helemaal als Hij zo nadrukkelijk zegt: blijf in 
mijn liefde… 
 
Wat verwissel je Zijn liefde gauw met jouw liefde – kent u dat? 
Hoor goed ik zeg “liefde”, ik gebruik Zijn woord, maar verwissel “Zijn” voor: “mijn” – ik bepaal de 
maat..! Ken ik, want dat is goed om je hier af te vragen, ken ik Zijn grenzeloze liefde?  
’t Blijkt dat Jezus ons “blijven in” van dat kennen afhankelijk maakt in onze tekst! . Mijn liefhebben, 
Gods grootste gebod, is afhankelijk van dát kennen van… Hem! Ja, want als je bij Jezus spreekt over 
liefhebben dan heb je het uiteindelijk over Hem zelf! De Bijbel zegt toch: God is liefde – Jezus noemt 
God de Vader en zegt in Joh. 14: 9 Wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien

 

… breng dit woord in 
onze tekst en je krijgt: in Jezus zien we dan de liefde van de Vader en Hij zegt de Vader te tonen, dus: 
liefde! 

Díe liefde deed Hem Lam zijn – bestudeer wat Zijn liefde wat dit aangaat Zijn Persoon en je leert Hem, 
Zijn liefde, kennen! Is mijn liefhebben daaraan gelijk? 
“Wie zegt, dat hij in Hem blijft behoort ook zo te wandelen als Hij gewandeld heeft”. “Gelijk de Vader 
Mij heeft liefgehad, heb Ik ook u liefgehad; blijf in Mijn liefde”. 
Wat ik dan ontdek is: dat Zijn liefde grenzeloos is, terwijl, ook al gebruik ik zijn woord “liefde” maar 
voeg er “mijn” aan toe in plaats van “Zijn”, mijn liefde grenzen kent. Dáárom verandert er niets, blijft 
het kil – binnen zowel als buiten! 
 
De Bijbel zegt: “De liefde zij ongeveinsd” – Rom. 12: 9. Als ik zeg tegen mijn naaste: “ik heb je lief met 
de liefde van de Heer”, maar houd toch afstand, geef me niet zoals Jezus zich gaf aan mij, dan veins 
ik (doe ik alsof…!)! 
“Ja, maar dan lopen ze voor dat je het weet over je heen!” 
Hoor Paulus in navolging van Christus: “aller voetveeg!” 
“Moet je dan maar met je laten sollen?” Zie het Lam Gods…! 
 
De Bijbel zegt: ”Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft 
de wet vervuld” – Rom. 13:8.  
Als ik zeg “ik vergeef, maar vergeten kan ik niet” dan ben ik schuldig en heb niet waarachtig lief! “Ja 
maar de wonden dan, de lidtekens?” 
Zie God en zie Jezus. God wierp in Hem je schuld in de diepte der zee! Hij deed in Zijn offer je schuld 
weg zover het Oosten is van het Westen! 
“Ja maar ik heb al zo vaak vergeven en steeds is er weer wat…”. 
Jezus, die Petrus leerde 70x7x, vergaf Petrus als verrezene -  ons ten voorbeeld – diens 
verloochenen. 
De Bijbel zegt: “doe aan het harnas van geloof en liefde” – 1 Thess. 5:8, oftewel: ”geloof door liefde 
werkende”. Als ik zeg: “ik wil wel liefhebben, maar ik kan het in deze situatie niet” dan handel ik niet in 
geloof en maak een foute keuze en ga af op mijn gevoelens die ik weiger in te leveren bij het kruis! 
“Maar je moest eens weten….”. “voelt dan niemand aan wat ik ervaar…”. 
 
Dáár raken we het wezen van het verschil tussen “Zijn” en “mijn” – ik kan, als het er op aan komt, niet 
liefhebben! Van nature ben ik een vijand van God en haat Hem én de naaste! Maar Jezus toont ons 
!vrome mensen! in de gelijkenis van juist de barmhartige Samaritaan dat vroomheid niet liefde geeft uit 
zichzelf maar dat liefde een keuze is! 
Liefhebben is als geloven een kwestie van kiezen! 
De priester en de leviet kozen voor voorbij te gaan… 
“Liefde zoekt zichzelf niet….”. 
Raakt Paulus daar niet de kern van de zaak? Mijn liefde zet een “maar”, telkens, in vele varianten! Ze 
zoekt uiteindelijk zichzelf: “ik heb het geprobeerd, maar werd teleurgesteld, dus… Ik gaf, maar moet je 
zien wat, dus… Ik wil wel, maar hij, dus…  
“Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde praalt niet, is niet opgeblazen, kwetst niemands gevoel, wordt niet 
verbitterd, rekent het kwade niet toe…”. 
 
Ach Here, hoe falen we! U toonde de natuur van de liefde in die ene zin: “liefde zoekt zichzelf niet”. 
Liefhebben vraagt: jezelf verliezen! 



Belijden we: Here ik kan niet liefhebben, maar ’t is uw gebod, hebt u lief met uw liefde door mij heen, 
laat niets u hinderen, breek me waar nodig – laat de door mij gebouwde dammen barsten en uw liefde 
er door stromen! 
Hoe komt er die liefde? 
De Bijbel zegt: “bewaar uzelf –’t is een keus! – in de liefde van God door uzelf op te bouwen in uw 
allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest
Als we ook in die zin het Lam niet volgen, schieten we tekort voor als Hij terug komt. 

”. 

Hij zocht en leefde in de gemeenschap met de Vader! 
Als je faalt in de persoonlijke omgang, ligt het vaak aan het falen in de omgang met God! Worstelen 
geeft wortelen! Vaak vorm jezelf het obstakel voor wat betreft een gebrek aan liefde! 
 
Ik vond het een opmerkelijk gegeven dat in vele teksten over liefde en liefhebben dit verbonden werd 
met de wederkomst van Christus. 
Zal Hij zichzelf in mij zien? Je mag zeggen te geloven, je mag de naam van je kerk noemen, je mag je 
beroepen op je gaven, je mag je beroemen in je werken, maar als de vrucht mist… mis jij!! 
 
Heb ik lief? Ik las ergens een heel mooi en raak woord dat ik graag aan u doorgeef: laten we in onze 
omgeving de verheven taal van sterk geloof en hemels enthousiasme omzetten in het proza van ons 
dagelijks gedrag, opdat alle mensen het kunnen begrijpen! 
Raak hè? Wat heb je aan roemen in de verlossing en zelfs de kracht van God tot in wonderen en 
tekenen!, wat heb je aan juichen en jubelen in de Heer met opgeheven handen als niet je voeten 
staan op de bodem van de liefde – Golgotha?! 
Mijn zijn spreekt veel meer dan vele woorden! 
 
Heb ik lief? Misschien lukt het nog naar je dichtbije naaste, maar hoe is het met… je vijanden? Het is 
soms moeilijk hè – wat kun je weinig van elkaar verdragen. Er hoeft maar dit te gebeuren of… Maar 
misschien is daar overwinning, maar daar is degene die valt onder de noemer “vijand”… 
Heb ik lief? Besef ik dat ik vijand was van God voordat Hij vrede met mij maakte in Christus? Heb ik 
de vijand lief? 
 
Daar kwamen ze aan, de verspieders, met een tros van de wijnstok die het nodig maakte gezamenlijk 
te dragen – zo zwaar, zo’n bewijs dat het land der belofte goed is… Is de vrucht van de Geest, 
waarvan de liefde de exponent is, door ons heen zo’n bewijs naar buiten? Een bewijs van wie God is, 
Zijn rijk? Liefde, niet alleen tot God, maar tot de naaste én de vijand is het getuigenis naar de wereld. 
De liefde tot elkaar heeft God zelf als toetsteen aangewezen van de waarheid in ons belijden Hem lief 
te hebben én wie verloren is. 
Laten we samen met het oog op het getuigenis naar buiten en niet in de laatste plaats om 
vrijmoedigheid te hebben (1Joh. 4: 17) op de dag van het oordeel er voor ons zelf en onderling mee 
klaar komen met dit grootste gebod: liefhebben, voor eens en voor altijd! 
1 Petr. 4:8 “Hebt bovenal bestendige
Col. 3: 14 “…doet bij dit alles de liefde aan als band der volmaaktheid”. 

 liefde jegens elkander”.  

“Indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons volmaakt

 

  geworden” – 1 Joh. 
4: 12. 

Zetten we ons, in overgave bij Golgotha om mee gekruisigd te zijn

 

, open voor de volheid en kracht van 
de Heilige Geest en bidt: Here doorstroom me nu met Uw liefde, de liefde van het Lam. Bedenk: “Hij 
heeft de zijnen liefgehad tot het einde”- Joh. 13:1. Díe liefde, die de eeuwigheid vervult, is hier en wil 
door ons (u, jou en mij) stromen! De Here Jezus Christus verlangt ernaar om ons allen, persoon voor 
persoon, tot een fontein van Zijn liefde te maken. Hij zegt: ( Joh. 13: 15) “opdat gij doet, gelijk Ik u 
gedaan heb”. 

Denkend aan het mooiste geschenk van de Vader in de Zoon vraag ik u: 
Kunt u, kun jij zeggen tegen ieder hier: ik heb je lief met de liefde van de Heer – wilt u dat, wil jij dat? 
Zijn er mensen waarmee je diep van binnen moeite hebt? Voel je je tekort gedaan? Gekwetst? Wil je 
jezelf inleveren op Golgotha – jouw 99% gelijk – jezelf? Wil je zeggen, in navolging van Christus ten 
aanzien van jouw leven: ik zie in jou de grootheid van Zijn naam. Ik heb je lief met de liefde van de 
Heer. Wil je vergeven, in je hart ook hem of haar die hier niet is… je naaste, je vijand? Wil je wortelen 
in Zijn Woord, staan in de gemeenschap van het gebed? Maak dan nu die keuze – laat Gods Geest 
vrij aan je hart handelen! 
 



Liefde is: (Jac. 2: 8) de Koninklijke wet nar het Schriftwoord. 
Liefde is: de meeste.  
Liefde is: de sleutel tot Hem kennen, meer en meer. 
Liefde is: Gods mooiste geschenk in en aan de wereld. 
Liefde is: zijn als Hij. 
Liefde is: blijven in Hem. 
Liefde is: een daad van je wil in het geloof! 
 
Gods Woord zegt in Filp. 1: 9v. “En dit bid ik: dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn… 
dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van 
gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer van God. 
“Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot 
de breedte en lengte en hoogte en diepte is van de liefde van Christus…”. 
Willen we samen en persoonlijk Zijn wet in dat ene woord vervullen? 
 
 
Amen. 
 


	“Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van de liefde van Christus…”.

