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LIEFDE IS ESSENTIEEL
hjms
Geliefde broeders en zusters, nog een korte tijd en dan zal deze boze wereld geoordeeld
worden en zullen ook alle kinderen Gods voor de rechterstoel van de Here Jezus Christus
moeten verschijnen. Maar eerst zal de grote Verdrukking, dat wil zeggen de tijd waarin de
Antichrist over de aarde zal heersen, nog komen. Aan deze grote Verdrukking zullen ook
voorverdrukkingen vooraf gaan, waarin de christenen worden vervolgd en verdrukt.
De Here Jezus Christus bespaart Zijn Bruid, de Gemeente, die grote Verdrukking. Want
vooraf zal Hij haar opnemen, cq. wegnemen. Maar dit wil niet zeggen, dat de Bruid in het
geheel geen verdrukkingen en vervolgingen zal hoeven mee te maken. Integendeel, juist
door vele verdrukkingen zullen wij in het Koninkrijk van God ingaan (Hand. 14:22).
In die perioden van verdrukkingen en vervolgingen zullen wij de liefde van God en de liefde
voor elkaar hard nodig hebben. Want anders zullen wij er niet tegen bestand zijn. Zonder de
liefde van God zijn wij niets en hebben wij niets. Maar mét Zijn liefde bezitten wij alles.
Broeders en zusters, aan Gods grote liefde kunnen en mogen wij nooit voorbij gaan. Want
zonder die liefde kunnen wij Hem niet op de juiste wijze dienen. Onze harten moeten voor
Hem vol liefde branden. En ook zullen onze harten vol liefde voor onze naasten moeten zijn.
Als dit niet het geval is in die tijden van verdrukkingen en vervolgingen, zo zullen wij ten
onder gaan. Dan is er een grote kans dat wij onze broeders of zusters aan de vijanden van
Jezus zullen verraden. Wellicht dat wij dan juist hen, aan wie wij altijd een hekel hebben
gehad, zullen verraden.
Ik wil graag met u het volgende schriftgedeelte lezen. Matt. 22:34-40 – “En den Farizeën,
gehoord hebbende, dat Hij den Sadduceën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en
zeggende: 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.”
Jezus leert dat het liefhebben van de Heer, onze God, het éérste en het grote gebod in de
Wet is. Deze liefde zal moeten uitmonden in wat de Bruid als het meest elementaire en het
meest belangrijke beschouwt, namelijk de aanbidding van God.
Maar het twééde en net zo grote gebod is het zodanig liefhebben van onze naasten als wij
onszelf liefhebben. Deze liefde zal moeten uitmonden in de tweede taak van de Bruid,
namelijk een voorbidder te zijn voor de naasten, voor een wereld die zonder Jezus verloren
zal gaan.
Om deze twee geboden gaat het! Aan deze twee geboden hangt de gehele Wet en de
profeten. Wij mensen zijn er heel erg bedreven in om allerlei andere zaken betreffende het
bedrijven van godsdienst erbij te halen. Maar volgens Jezus, Die het Woord van God Zelf is,
gaat het in essentie alleen om deze twee geboden. Ook Paulus benadrukte dit.
Gal. 5:14 – “Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw
naaste liefhebben, gelijk uzelven.”
Wie zijn naasten liefheeft zoals zichzelf, die heeft de hele Wet van God vervuld. Dit is zeker
niet zo moeilijk te begrijpen. Want dan steel je niet van hen, dan bedrieg je hen niet, dan
pleeg je geen overspel met hun vrouw. Want je hebt hen lief en wil hen geen verdriet doen.
Jezus heeft door Zijn grote liefde voor ons en door Zijn offer voor ons aan het kruis de Wet
vervuld (vol gemaakt, voltooid). En het is Zijn grote wens dat ook Zijn aanstaande Bruid door
haar liefde voor de naasten de Wet zal vervullen.
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Rom. 13:8 – “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander
liefheeft, die heeft de wet vervuld.”
1 Tim. 1:5 – “Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten,
en uit een ongeveinsd geloof.”
Broeders en zusters, in 1 Joh. 4 staan een aantal lessen over de liefde gegeven. Enkele
daarvan wil ik graag kort met u behandelen.
1 Joh. 4:7-8 – “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.”
We lezen hier dat God liefde is en dat de liefde uit God komt. Met andere woorden, God is
de Bron van liefde. We ontdekken in dit schriftgedeelte ook hoe we die liefde uit die onuitputtelijke, goddelijke Liefdesbron kunnen ontvangen. Want als wij wederom geboren worden
als kinderen Gods, als nieuwe schepselen, dan zal God in ons leven komen. Hij zal in ons
komen wonen en ons hart met Zijn liefde vullen.
Wie blikt op het Offer van Jezus aan het kruis, op de Liefdesgift van God de Vader (Joh.
3:16), zal in het hart diepe, diepe dankbaarheid ervaren. Wie Jezus aanneemt als eeuwige
Verlosser, Heer en Meester zal een wonderbaarlijke wedergeboorte ervaren. In die wedergeboorte schenkt God onmiddellijk Zijn liefde in het hart. En je leert Hem kennen. En hoe
meer je Hem leert kennen, hoe meer je van Zijn liefde zult ontvangen. In Rom. 5:5 staat zelfs
geschreven, dat bij het ontvangen van de Heilige Geest (waardoor je God nóg intenser leert
kennen) de liefde van God in het hart wordt uitgestort. Rom. 5:5 – “En de hoop beschaamt
niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is
gegeven.”
Van onszelf bezitten wij geen waarachtige liefde (1 Joh. 4:10a). Maar wij mogen die liefde uit
Gods onuitputtelijke bron ontvangen. Als wij Gods liefde nu op dit moment in onze levens
missen, dan kunnen wij die liefde in het gebed zoeken waar wij aan Gods voeten liggen.
Broeders en zusters, verneder u diep voor Hem, want Zijn liefde is als stromend water dat
altijd naar de laagste plaats vloeit. Daar op die lage plaats aan Zijn voeten zal Zijn liefde het
hart weer vullen.
Johannes zei dat wie liefheeft, God kent (1 Joh. 4:7). Met andere woorden, hoe meer wij
Gods liefde in ons leven beoefenen, hoe méér wij God leren kennen. De liefde komt van
God, maar,….. de liefde leidt ook tot God. Door God te leren kennen, leer je lief te hebben.
Door lief te hebben, leren wij God nog weer beter kennen.
Ja, broeders en zusters, de liefde komt van God. Hij toonde ons Zijn grote liefde door Zijn
eniggeboren Zoon Jezus Christus te zenden om voor ons aan het kruis te sterven als een
Zoenoffer voor onze zonden.
1 Joh. 4:9-10 – “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren
Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet
dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft
tot een verzoening voor onze zonden.”
Praten over liefde is gemakkelijk, maar liefde praktiseren wordt voor ons een stuk moeilijker.
God de Vader bracht Zijn liefde in praktijk door Zijn Zoon te geven. Het was geen theorie,
maar het was praktijk. Geven is wellicht het sterkste aspect van ware liefde. Wie niet leert
om te geven, zal nooit leren lief te hebben. Niet alleen maar het geven van geld, maar ook
het geven van tijd, van aandacht, van hulp, van vergeving, van een vriendelijk woord, etc.
etc. En uiteindelijk zullen we moeten leren om ons hart én onszelf te geven. Aan God en aan
onze naasten.
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God de Vader gaf het liefste en het dierbaarste wat Hij had. Hij gaf Zijn enige Zoon, Zijn
oogappel, terwijl Hij wist dat Zijn oogappel eens omhuld door de inktzwarte duisternis van
onze gruwelijke zonden als een misdadiger een vreselijke kruisdood zou moeten sterven.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zó innig heeft liefgehad, dan zijn ook wij schuldig
om elkander lief te hebben.
1 Joh. 4:11 – “Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig
elkander lief te hebben.”
Het Woord van God spreekt hier over schuldig zijn. Wij hebben een schuld jegens elkander
omdat God ons ook heeft liefgehad, terwijl wij het niet verdienden. Schulden behoren te
worden afgelost. Want eens zal de schuldenaar door de schuldeiser ter verantwoording
worden geroepen. God de Vader, onze schuldeiser, zal ons straks vragen of wij de schuld
van het liefhebben van de naasten hebben afgelost. Deze aflossing verrichten wij (als het
goed is) vrijwel automatisch als wij wedergeboren zijn en God liefhebben.
1 Joh. 5:1-2 – “Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en
een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem
geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God
liefhebben, en Zijn geboden bewaren.”
En broeders en zusters, wanneer wij onze naasten liefhebben, dan blijven wij in God, terwijl
Hij in ons blijft.
1 Joh. 4:12-13,16 – “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 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.”
Wanneer wij niet zelfzuchtig en egoïstisch zijn, maar onze naasten liefhebben, dan zijn wij
heel dicht bij God. Indien wij echter niet liefhebben, dan zijn wij ver van Hem verwijderd.
Indien u wilt weten, broeders en zusters, wat de kenmerken van ware liefde zijn, leest u dan
eens 1 Cor. 13 door. Dit hoofdstuk wordt het hooglied der liefde genoemd. Met name de
verzen 1 t/m 3 spreken mij aan. Hierin staat beschreven dat wij zonder liefde slechts holle
vaten en luid klinkende cimbalen zijn. Ook al spreken wij nog zo mooi in de talen der engelen
of in geestestongentaal. Ook al zouden wij kunnen profeteren. Ook al bezaten wij alle kennis
van het Woord van God. Zonder de liefde zijn wij niets.
Luk. 10:25-37 – “En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende:
Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Hij zeide tot hem: Wat is in de
wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God,
liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel
uw verstand; en uw naaste als uzelven. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe
dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is
mijn naaste? En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar
Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen
gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een
zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem
voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij
met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende
daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en
verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze
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den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste
zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie dunkt u de
naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die
barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij
desgelijks.”
De priester en de Leviet in dit verhaal zijn typebeelden van christenen, van kinderen Gods.
Maar misschien is het beter om hen als zogenaamde kinderen Gods aan te duiden. Want zij
lieten die stervende man gewoon langs de kant van de weg liggen. Maar toen kwam er een
buitenstaander voorbij, een zogenaamde Samaritaan, die door de Joden met de nek werd
aangekeken. Hij zag die arme man liggen en zijn hart werd met ontferming bewogen over
zijn naaste. Onze medemensen zijn onze naasten. Laat daar geen misverstand over
bestaan, broeders en zusters. De wetgeleerde vroeg zich af wie zijn naaste was, omdat hij
zichzelf wilde rechtvaardigen. Hij wist in zijn hart best wie zijn naaste was.
Prijst Gods wonderbare Naam, dat Jezus niet als die priester en die Leviet was. Toen Hij ons
bloed en vies besmeurd zag liggen, dood in onze misdaden en onze zonden, toen hielp Hij
ons. Wij waren vijanden van Hem, vijanden van het kruis. Maar tóch redde Hij ons door onze
zondeschuld en onze straf op Zich te nemen en te sterven aan het kruis. Hij gaf vrijwillig uit
liefde Zijn kosbare Bloed voor ons. Prijst Zijn heilige Naam.
Tot slot wil ik graag met u Jes. 58:6-11 lezen. De overduidelijke tekst spreekt voor zichzelf.
“Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij
ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt? Is
het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis
brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?
Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw
gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw
achtertocht wezen. Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen,
en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken
des vingers, en het spreken der ongerechtigheid; En zo gij uw ziel opent voor den hongerige,
en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal
zijn als de middag. En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in
grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en
als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken.”
Moge onze Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen en in deze liefde brengen. Amen.

