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HEB ELKANDER LIEF
Hjms
Geliefde broeders en zusters, ik heb het verlangen om u in deze bijbelverkondiging te wijzen
op God’s bijzondere opdracht: “Heb elkander lief!” (Rom. 13:8; 1 Thess. 4:9; 1 Joh. 4:11).
Rom. 13:8 – “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander
liefheeft, die heeft de wet vervuld. Het aanbreken van het nieuwe jaar 2009 zou een
geweldig moment kunnen zijn voor een nieuw begin.
De bijbel spreekt over twee levenswegen. Óf we volgen de Here Jezus Christus, óf volgen
we Hem niet. Óf we bewandelen de moeilijke, smalle weg, óf kiezen we voor de gemakkelijke, brede weg. Er is géén tussenweg mogelijk, er is géén andere weg.
Indien wij besluiten om de smalle weg achter Jezus te volgen, dan betekent dit dat we
elkander moeten liefhebben en wel koste wat het kost! Ook al liggen onze karakters elkaar
niet, ook al liggen deze nog zo ver uit elkaar! De bijbel maakt ons duidelijk dat deze smalle
weg zeker niet gemakkelijk is, want het is een weg waarop velen zullen afhaken. Het is een
weg die alleen afgelegd kan worden als men bereid is om (geestelijk) te strijden. Maar aan
het einde van die moeilijke weg gloort het eeuwige leven en niet het eeuwige verderf.
Matt. 7:13-14 – “Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot
het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg
is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”
Luk. 13:23-24 – “En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En
Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen
zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen;”
Deze twee schriftgedeelten betreffen uitspraken van Jezus, Die het Woord Zelf is. Het zijn
Zijn woorden! Hij zegt, dat slechts weinigen de smalle weg volgen en de smalle poort tot het
eeuwige leven zullen vinden. Velen daarentegen zullen de gemakkelijke, brede weg, die tot
het verderf leidt, volgen. In feite waarschuwt Jezus ons, dat het is: “to be or not to be”.
Broeders en zusters, ik denk dat het onder álle omstandigheden liefhebben van God en onze
naasten de grootste moeilijkheid is, waarmee wij op de smalle weg worden geconfronteerd.
Jezus leerde dat het eerste gebod het liefhebben van God de Vader is en dat het tweede
gebod (en aan het eerste gelijk) het liefhebben van onze naasten betreft (Mark. 12:29-31).
In 1 Joh. 3:4-17 kunnen we onder andere over de gevolgen van het kiezen van de moeilijke,
smalle weg in relatie tot het liefhebben van elkander lezen. Óók over de gevolgen van het
kiezen van de brede, gemakkelijke weg:
“4 Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de
ongerechtigheid. 5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. 6 Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een
iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. 7 Kinderkens, dat
u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig
is. 8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is
de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 9 Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet
zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des
duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die
zijn broeder niet liefheeft, 11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord
hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. 12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn
broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos ware,
en van zijn broeder rechtvaardig. 13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.
14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders
liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. 15 Een iegelijk, die zijn broeder
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haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich
blijvende. 16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft;
en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. 17 Zo wie nu het goed der wereld
heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde
Gods in hem?”
Vers 6 bemoedigt ons om in de Heer te blijven. Dit betekent dat wij het Woord van God in
ons hart bewaren én ook doen! Ook zegt vers 6, dat wij dan niet zullen zondigen. De Griekse
grondtekst van “niet zondigen” drukt uit, dat wij dan niet voortdurend zullen zondigen, dat wil
zeggen dat wij dan niet meer in de zonde zullen leven en uit gewoonte zondigen. Vers 9 leert
ons vervolgens, dat degenen die niet meer in de zonde leven (en Gods Woord in het hart
bewaren en in Hem blijven) uit God zijn geboren. Met andere woorden, dan worden wij
wedergeboren tot kinderen van God de Vader, tot nieuwe schepsels door Gods Geest.
Broeders en zusters, het lijkt mij goed om de belangrijkste conclusies uit dit schriftgedeelte
eens tegenover elkaar te plaatsen.
______________________________________________________________________
De brede weg naar het verderf

De smalle weg naar het eeuwige leven

Wie niet uit God is geboren en niet in
Hem blijft, die zondigt (voortdurend).

Wie uit God is geboren en in Hem blijft,
zondigt niet (voortdurend).

Wie (voortdurend) zondigt, is niet uit God
en heeft God niet gezien en gekend, maar
is uit de duivel.

Wie niet (voortdurend) zondigt, is uit God
en heeft God gezien en gekend en is niet
uit de duivel

Wie zijn broeder niet liefheeft, is niet uit
Wie zijn broeder liefheeft, is uit God en
God, blijft in de dood en en ontvangt geen
ontvangt het eeuwige leven.
eeuwig leven.
__________________________________________________________________________
Duidelijk zien we in dit overzicht, dat het liefhebben van je broeder (of zuster) onlosmakelijk
met de wedergeboorte tot kinderen Gods is verbonden. Wie wedergeboren is, heeft broeder
of zuster lief. Maar de wedergeboorte heeft ook tot gevolg, dat men niet meer in de zonde
leeft. Men heeft geen natuur tot zondigen meer, hoewel men natuurlijk onbewust best nog
wel eens zondigt. Wie broeder of zuster niet liefheeft, ontvangt geen eeuwig leven en zondigt
blijkbaar. NIET LIEFHEBBEN IS ZONDE.
Dit wordt heel duidelijk gemaakt in 1 Joh. 3:10-11: “Hierin zijn de kinderen Gods en de
kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit
God, en die zijn broeder niet liefheeft, Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne
gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben.” Maar ook wordt duidelijk gemaakt, dat
het grote verschil tussen de kinderen Gods en de kinderen des duivels juist in het liefhebben
van elkaar is gelegen. In het liefhebben herkent men de kinderen Gods. En het is zelfs, zoals
we lazen, (voor iedereen) openbaar.
“Openbaar” is in het Grieks “phane’ros”, dat wil zeggen “zichtbaar, duidelijk, openbaar,
helder, kenbaar, bekend”. Waarachtige, onderlinge liefde is onmiddellijk zichtbaar en wordt
bekend bij de andere mensen. Het verspreidt zich als een lopend vuurtje. Dit leert ons ook
Joh. 13:35 – “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt
onder elkander.”
Door lief te hebben wordt duidelijk of men wérkelijk een rechtvaardig, wedergeboren kind van
God is, dat niet meer (voortdurend) zondigt. En deze liefde zal zich moeten kenmerken door
de hóógste kwaliteit, namelijk God liefhebben boven alles en dan vervolgens je naasten (dus
ook je broeders en je zusters) liefhebben zoals je jezelf liefhebt.
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Mark. 12:29-31 – “En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël!
de Heere, onze God, is een enig Heere. En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel
uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het
eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Er is geen ander gebod, groter dan deze. “
In 1 Joh. 3:12 wordt ons het verhaal van Kaïn en Abel in herinnering gebracht: “Niet gelijk
Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem
dood? Omdat zijn werken boos ware, en van zijn broeder rechtvaardig.” Kaïn had zijn broer
beslist niet lief. Neen, hij was uit de boze, dus een kind van de duivel. Kaïn was beslist geen
(wedergeboren) kind van God. Hij koos voor de brede en gemakkelijke weg van zonde. Abel
daarentegen bevond zich op de smalle, moeilijke weg en beoefende rechtvaardigheid. In
Gen. 4:1-13 kunnen we over hun geschiedenis lezen. Het Griekse woord “Genesis” betekent
“begin, wording, oorsprong”, zodat duidelijk wordt, dat de kern van het thema van het liefhebben van je broeders en zusters in dit verhaal kan worden gevonden. In de bijbelverkondiging “GELOOF (2) – het vereiste”, welke u eveneens op deze website kunt vinden, ben ik
reeds uitgebreid op de persoon Abel ingegaan.
Gen. 4:1-13 - “1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde
Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen! 2 En zij voer voort te baren zijn
broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kaïn werd een landbouwer. 3 En het
geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer
bracht. 4 En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de
HEERE zag Habel en zijn offer aan; 5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak
Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. 6 En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo
gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem
heersen. 8 En Kaïn sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld
waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood. 9 En de HEERE
zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns
broeders hoeder? 10 En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw
broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem. 11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem,
die zijn mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. 12 Als
gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij zult zwervende
en dolende zijn op aarde. 13 En Kaïn zeide tot den HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat
zij vergeven worde.”
Abel koos ervoor om schaapherder te worden, terwijl Kaïn landbouwer werd. Het schaduwbeeld van hun beroepskeuze wordt ons duidelijk als we beseffen, dat onze Heiland Jezus
Christus de grote en goede Herder der schapen wordt genoemd. Sterker nog, Hij noemde
Zichzelf de goede Herder (Joh. 10:1-16). Jezus rekende het tot Zijn taak om schapen en
lammeren te hoeden, te voeden en te verzorgen. Hij gaf ook aan ons deze zelfde taak, zoals
tot uiting komt in Zijn opdracht aan Petrus (Joh. 21: 15-17). Als wij Jezus waarlijk liefhebben,
zullen wij de schapen (de zielen) liefhebben en voeden. Abel koos voor dit beroep en koos
dus in schaduwbeeld voor een geestelijk leven. Hij verkoos de smalle weg en de enge poort.
Zijn hart werd getrokken door zwakke schapen en lammetjes, die zo dringend een herder
nodig hebben. Schapen zijn voor de herder als zijn eigen kinderen. Hij verzorgt ze dag en
nacht en hij heeft ze lief. Hij beschermt ze met zijn eigen leven, want zonder een trouwe,
goede herder zijn ze een prooi voor de wilde dieren.
De naam “Abel” betekent “ademtocht, ijdelheid, vergankelijkheid”. Dit leert ons dat Abel de
ijdelheid en vergankelijkheid van het aardse leven prijsgaf. Hij wilde in de kracht van de
adem van God (dit is de Heilige Geest door Wie elk wedergeboren kind van God leeft) de
schapen verzorgen. En, geliefde broeders en zusters, de Heer vraagt ons om net zoals Abel
herders te zijn en de schapen lief te hebben en te verzorgen.
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Kaïn daarentegen koos ervoor om landbouwer te worden. Hij wilde de akkers bebouwen,
waarmee hij een keuze maakte om in het zweet des aanschijns zijn brood te verdienen. Kaïn
koos dus voor eigen kracht. Kaïn’s naam betekent “bezit”. Deze betekenis zouden we op
twee manieren kunnen uitleggen, maar beide uitleggingen zijn voor hem echter niet
complimenteus. Óf waren Kaïn’s bezittingen het belangrijkste in zijn leven en werd zijn hart
niet door de noden van zwakke schapen bewogen; óf was Kaïn het bezit van de duivel.
1 Joh. 3:12 – ““Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was,…….”
Zowel Kaïn als Abel brachten offers aan de Heer (Gen. 4:3-5).
Abel bracht een eerstgeboren lammetje als offer aan God. Hij gaf een van de dieren die hij
liefhad en dag en nacht verzorgde en als een eigen kind beschouwde. Voor zijn offer moest
er bloed vloeien, het lammetje moest immers worden geslacht. Het offeren zal daarom zeer
zeker verdriet en pijn in Abel’s hart hebben veroorzaakt.
Kaïn echter offerde van de vruchten van zijn akkers. Hij bracht dus offeranden die door eigen
kracht waren voortgebracht. Het brengen van dit offer zal hem beslist geen pijn in het hart
hebben gedaan.
God de Vader accepteerde daarom Kaïn’s liefdeloze, bloedeloze, gemakkelijke en oppervlakkige offerande niet. Maar Hij accepteerde Abel’s offer wél! Want er had bloed gevloeid
en er was een offer gebracht, dat Abel verdriet en pijn in het hart had gegeven. Het was een
offer, dat uit liefde voor Hem was gebracht. Het was een offer dat Hem herinnerde aan het
grote (toen nog toekomstige) Offer, dat Hij in Zijn Eerstgeboren Zoon Jezus Christus voor de
verloren mensheid zou brengen.
Desalniettemin had Kaïn best kunnen weten, dat voor het offeren aan God het vloeien van
bloed noodzakelijk was. Want hij zal toch zeker het verhaal van zijn ouders (Adam en Eva)
hebben vernomen, dat God een lam slachtte om hun naaktheid te bedekken (= verzoenen),
nadat zij hadden gezondigd tegen God (Gen. 3:21). Maar wat gebeurde er juist toen Kaïn
zag, dat zijn offer door God werd verworpen, terwijl Hij wel Abel’s offer accepteerde?
Kaïn werd jaloers en boos!
Jalouzie en boosheid (haat) gaan vaak hand in hand. Ze kunnen zich openbaren als je ziet
dat anderen worden gezegend, terwijl die zegeningen aan jou voorbij gaan, waarbij je dan
vervolgens verkeerd reageert. Oh, broeders en zusters, wat kunnen mensen toch jaloers zijn
op de successen van anderen. Kaïn werd ontstoken, dus boos en jaloers, toen hij zag dat
God zijn offer had verworpen, maar niet het offer van Abel.
Weet u wat zo bijzonder is in dit verhaal? Wat mij zo heeft getroffen? God waarschuwde
Kaïn vóóraf, toen Hij Kaïn’s jalouzie en boosheid bemerkte. God wilde Kaïn behoeden en
bewaren voor de zonde. Wat een grote liefde Gods! God waarschuwde Kaïn met bijzondere
woorden van liefde: “Waarom ben je zo boos? Waarom is je gezicht zo teneergeslagen? Als
jij geen goede dingen doet, Kaïn, dan ligt de zonde aan de deur van je hart en zul je vallen.
Jij zult over de zonde moeten heersen, Kaïn, want zijn begeerte is tot jou.” (Gen. 4:6-7).
God zei tegen Kaïn dat de duivel begeerde om via de zonde zijn ziel in beslag te nemen,
maar dat hij over hem zou moeten heersen. Doen we dit, broeders en zusters? Heersen wij
over de zonde en zijn wij koning over de verleidingen? Als wij dat doen, zal de duivel geen
greep op ons leven krijgen.
Helaas vergat of negeerde Kaïn in zijn boosheid Gods vermaning. Want hij “sprak” zogenaamd met zijn broer Abel, die het toch ook niet kon helpen dat God Kaïn’s offer verwierp.
En dat gesprek werd een twist en leidde tot doodslag. Kaïn vermoordde zijn broer (Gen. 4:8).
Maar, broeders en zusters, in het kader van deze bijbelverkondiging over het liefhebben van
elkander is Gen. 4:9b eigenlijk voor ons de meest intense waarschuwing. Want wellicht is er
nog enig begrip mogelijk voor situaties, waarin iemand in blinde woede haast in een vlaag
van verstandsverbijstering iemand onbedoeld dood slaat. De totaal onverschillige reactie van
Kaïn echter op Gods vraag waar Abel was, is absoluut vreselijk: “Ik weet het niet; ben ik
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mijns broeders hoeder?
Kaïn’s reactie betekende niet meer en niet minder dan: “Wat heb ik met mijn broeder te
maken? Hij moet zelf maar weten wat hij doet! Ik ben toch niet zijn hoeder? Ik hoef toch niet
op mijn broeder te letten en hem als een herder te verzorgen?”
We zien dus, dat Kaïn er niet over piekerde om net zoals Abel (en net zoals Jezus) een
herder der schapen te zijn en de zwakken te verzorgen.
Maar Kaïn’s totale onverschilligheid over het lot van zijn broeder had een afschuwelijk
gevolg, dat tot in de eeuwigheid zijn vreselijke lot zou bepalen. Want Kaïn kon uiteindelijk
niet meer in God’s vergeving geloven. Hij achtte Gods genade en vergevingsgezindheid
kleiner dan zijn misdaad. Want Kaïn zei tegen God: “Mijn misdaad is groter, dan dat zij
vergeven worde.”
Ziet u Kaïn’s afval, broeders en zusters? Hij offerde eens, hoewel gebrekkig, toch aan God?
1 Joh. 3:14-16 – “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de
broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. Een iegelijk, die zijn
broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in
zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij (dit is Jezus) Zijn leven voor ons
gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.”
Indien wij onze broeders en zusters liefhebben, dan zullen wij eeuwig leven ontvangen. Zo
niet, dan wacht ons een eeuwige dood. Jezus, de goede Herder, gaf Zijn leven uit liefde voor
de schapen en de lammeren. Joh. 10:11 – “Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt
zijn leven voor de schapen.” En Jezus verwacht hetzelfde van Zijn discipelen. Hij verwacht
van ons hetzelfde. Ook wij zijn schuldig om ons leven te stellen voor onze broeders en
zusters. Net zoals Abel moeten ook wij bereid zijn om goede herders van de kudde te zijn
met een vol liefde brandend hart.
1 Joh. 3:17 – “Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en
sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?”
Wij mogen beslist onze ogen en ons hart niet sluiten voor de geestelijke en materiële noden
van onze naasten en in het bijzonder van onze broeders en zusters in Christus.
Gal. 6:10 – “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de
huisgenoten des geloofs.”
1 Tim. 5:8 – “Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die
heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.”
Broeders en zusters, laten wij God de Vader bidden, dat Hij onze harten met diepe ontferming zal vullen, zoals ook Jezus’ hart altijd vol ontferming was bewogen. God de Vader heeft
Zijn liefde door de Heilige Geest in onze harten uitgestort (Rom. 5:5). En als dat onverhoopt
nu nog niet het geval is, dan wil Hij dat zo spoedig mogelijk doen. Liefst vandaag nog! Liefst
nú, op dit moment als wij aan Zijn voeten neerknielen. En sluit u uw hart daarna toch niet,
want een gesloten hart kan geen liefde aan anderen uitdelen en dan zal God de Vader
uiteindelijk uit arren moede de liefde weer uit het hart weg moeten nemen. Ziet u toch op de
zwakken in uw gemeenten. Ziet u toch op hen die in nood zijn. Zie niet alleen op uw vrienden
en vriendinnen en op hen die u goed zijn gezind.
Geliefde broeders en zusters, het is mijn begeerte dat God u en mij geheel zal veranderen
tot het Beeld van Jezus. Dat Hij ons vaak zo kille, egoïstische hart in het nieuwe jaar 2009
zal veranderen in een vurig brandend en liefhebbend hart. Alleréérst voor Hem, daarná voor
onze naasten. Dit wordt mogelijk als wij dagelijks met een bloedend en dankbaar hart aan de
voet van Jezus’ kruis vertoeven. Gods allerrijkste zegeningen toegewenst. Amen!

