
  

1 Johannes 4:19 
 

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 
 
 

Als één onderwerp prominent in het Woord van God naar voren komt, dan is 
het 'liefde'. Een bepalende tekst daarbij is die, welke ook in de perikoop 
voorkomt waaruit onze tekst komt, vers 8, dat zegt: God is liefde. Bij uitstek 
deze tekst laat zien dat liefde onlosmakelijk met God verbonden is. Liefde is 
niet los van God verkrijgbaar, net zo min als dat God los verkrijgbaar is van 
liefde - ze zijn identiek. Als Paulus de bekende trits opsomt, geloof, hoop en 
liefde, dan laat hij in 1 Corinthiërs 13 weten dat de meeste van deze de 'liefde' 
is. Het is dan ook zaaks om goed zicht te hebben, dan wel te krijgen, op 'liefde'! 
 
Je zou bijna de indruk krijgen, als je je oor goed in deze wereld te luister legt, 
dat het inzicht in het belang en de betekenis van 'liefde' tot buiten de 
kerkmuren ruim voldoende aanwezig is. Maar is dat wel zo? Helaas moet je je 
dat - zeker tegenwoordig - ook binnen de kerkmuren af gaan vragen. Voor elke 
christen zal duidelijk zijn dat het besef van de noodzaak en het belang van 
liefde buiten de kerkmuren, hoe oprecht misschien ook gemeend en geuit, één 
duidelijk hiaat vertoont: het rekent niet met God. De wereld zet immers 
onomwonden en openlijk, als het gaat om het onderwerp liefde, een streep 
door God en dat, zoals net opgemerkt, terwijl de twee niet los van elkaar 
verkrijgbaar zijn. Er zou, bij zeker de oprechte christen, dan ook de vraag 
richting wereld mogen en moeten opkomen, of zij eigenlijk wel weet wat liefde 
is. Om te weten wat liefde is, is het van het allergrootste belang dat de mens - 
en in het bijzonder degene die zich christen noemt - het door God gegeven 
patroon ten aanzien van liefde ziet en erkent. Belangrijker nog, leeft! Om welk 
patroon gaat het dan? Het patroon van relatie. Elke belijdend christen zal toch 
zondermeer weten dat Gods Woord spreekt over: het liefhebben van God, de 
naaste en jezelf. Een ander patroon met betrekking tot liefde kent de Bijbel niet 
en is volgens Gods Woord tot mislukken gedoemd. Dan laat het gekozen 
tekstvers daarenboven weten, dat er een duidelijke bron van liefde is, sterker, 
een startpunt! God zelf. Laat het eens goed tot ons doordringen: wij hebben lief 
omdat… Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. De erkentenis daarvan is dus 
onherroepelijk nodig. Ofwel, de mens zal eerst open hebben te staan voor 
Gods liefde wil hij God, de naaste en zichzelf kunnen liefhebben.   
 
En als de mens dat erkent en Hem, Jezus Christus - God in het vlees gekomen - 
in zijn leven de ruimte heeft gegeven, dan pas kan die mens liefhebben. 
Allereerst zal hij dan God liefhebben om wat Deze in Jezus voor hem heeft 
gedaan, en vervolgens zal hij, vanuit die onherroepelijke, zichzelf overgevende 
liefde, oog hebben voor de naaste, en tenslotte zal hij het juiste zicht krijgen op 
zichzelf - zichzelf liefhebben. En hier is het, dat binnen de kerkmuren de vraag 
gesteld moet worden of zij deze volgorde nog wel echt kent als zij, in navolging 
van de wereld, zoveel en zo vaak de nadruk legt op het allereerst en vooral 
liefhebben van jezelf. Het opkomen voor jezelf. Het jezelf zien als geliefd door 
God om zo tot liefhebben van jezelf te komen, is helaas maar al te vaak de 
inhoud van de verkondiging vandaag. En dat is alles behalve een Bijbelse 
boodschap. 



Gebed. 
Vader dank u dat U mij zo hebt liefgehad en liefhebt dat U Uw enige Zoon voor mij aan het kruis 
hebt gegeven. U hebt eerst liefgehad. En die Liefde gespeld in Uw Zoon mag mijn deel zijn 
zodat ik kan liefhebben zoals U bedoelt. Leer mij dat patroon kennen en leven in Jezus naam 
en tot Zijn eer. Amen. 


