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Inleiding 

God is Liefde. Hij doet niet lief, het is niet zo dat Hij ons liefheeft als wij Hem voldoende liefhebben 
of ons goed genoeg gedragen. Nee, Hij is Liefde. Al Zijn handelen komt voort uit Wie Hij is, en 
Hij is Liefde. Zijn Liefde, die ik hier bewust met een hoofdletter L schrijf, is totaal ánders dan onze 
menselijke liefde. Ten eerste is ze onvoorwaardelijk in haar acceptatie en verwelkoming van ons 
mensen. Gods Liefde is een zekere basis voor ons bestaan, zeker als we ons door Hem willen 
láten liefhebben. 

Dit artikel heb ik geschreven omdat ik pastoraal vaak zie dat mensen – ja, ook christenen – met 
hun verstand de Bijbel wel voldoende kennen, ook de teksten die zeggen dat God Liefde is. Maar 
in hun hart? Vaak blijkt, als het erop aan komt, dat ze in hun hart niet goed vertrouwd zijn gemaakt 
met de grote liefde van God. Zonden, beperkingen of tegenslagen doen hen dan (te) gemakkelijk 
twijfelen aan Gods Liefde voor hen. En die twijfel knaagt aan hun zekerheid en veiligheid. Angst 
en prestatie-denken liggen dan op de loer.   
In zijn artikel in de Visie van de EO, 'Maar verlos ons van de ratio...' – over vertrouwen, gaf Arie 
de Rover al enkele jaren geleden heel duidelijk aan dat we voor pijn in ons hart op de vlucht 
kunnen gaan in ons verstand. Het Evangelie van Gods Liefde wordt dan een theorie, een dogma, 
en niet iets om vol vreugde te be-léven. Maar zó is het niet bedoeld… God wil met Zijn grote 
Liefde in ons hart komen. 

Hier wil ik vanuit een aantal passages uit de Bijbel, een paar hoofdpunten bespreken waarvan ik 
gemerkt heb dat die ons kunnen helpen, te komen tot een beter verstaan van Gods onmetelijk 
grote Liefde. En dan niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart. Ik bid voor u die dit 
leest, dat u uw hart ervoor wilt openen… 

God is Liefde 

Alles wat Hij doet, is gedreven door deze belangrijkste eigenschap van de God van de Bijbel: dat 
Hij Liefde is; volmaakte Liefde, zo wij die niet kennen. Vaak hoor je het zinnetje ‘God is Liefde’ 
maar volgt daar direct een relativering op. Bijvoorbeeld, ‘ja, maar Hij is ook heilig!’  Ik stel dan de 
vragen: Waarom heeft Hij mensen geschapen? Liefde! Waarom zocht Hij Adam op in de hof 
nadat die Hem gewantrouwd had en tegen Zijn instructies in was gegaan? Liefde! Waarom had 
en heeft Hij door alle eeuwen heen zoveel geduld met Israël? Liefde! En zo kunnen we nog wel 
een tijdje doorgaan… 

Johannes tekent in zijn Evangelie het bekende vers op: 

Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
  Johannes 3:16 

Een over-bekende tekst. Maar wat betekent het voor ons, dat God ons zó liefheeft ? 

Wat is “eeuwig leven” ?   Alleen dat ons leven niet ophoudt ?  Of is er meer ? 

Ja, er is meer. Johannes schrijft in zijn eerste brief: 

 

 

http://www.12accede.nl/
http://www.12accede.nl/
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/De_Grote_Herder_Die_actief_naar_ons_omziet.pdf
https://visie.eo.nl/artikel/2017/01/maar-verlos-ons-van-de-ratio
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
http://www.12accede.nl/
https://www.12accede.nl/copyright.html
https://www.12accede.nl/copyright.html


God is Liefde 

© Copyright: André H. Roosma , Accede!, Soest, NL, juni 2022, alle rechten voorbehouden p. 2 

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 
in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden léven door Hem.  1 Johannes 4: 9 

Het doel is: dat wij léven door Jezus (eigenlijk was Zijn Hebreeuwse Naam Jeshu‘ah). Niet onafhan-

kelijk, maar dóór Hem!  En écht léven . . . niet zomaar een beetje vegeteren of óverleven, maar 

een dynamisch en waardig leven in relatie met God de Vader Zelf. 

Dit is niet een kwestie van ons denken; ons hoofd alleen. Het is vooral een kwestie van ons hart. 

Of liever: een kwestie van een relatie van Gods hart met ons hart. In Zijn Liefde wil Hij geen 

slaven die klakkeloos doen wat Hij zegt, maar een relatie van hart tot hart met ons, waarin Hij ons 

kan beschermen en koesteren en waarin de liefde twee kanten op vloeit. 

Ik vind het opvallend dat van de paar situaties die opgetekend zijn in de Evangeliën waarin Jezus 

huilde, er een is waarin Hij huilde over de inwoners van Jeruzalem. 

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, 
hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens 
onder haar vleugels vergadert, en u hebt niet gewild…  Mattheus 23:37  

  (vgl. Ps.36:8) 

En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar,  
 Lukas 19:41 

De meerderheid van de inwoners van Jeruzalem in die tijd waren wel godsdienstig bezig. Dat 

Jezus huilde over de inwoners van Jeruzalem, waarom was dat dan toch?  Over hun zonden?  

Of over hun verkeerde leer?  Of . . . 

Nee, ze wilden wel zelf van alles doen, maar niet afhankelijk zijn, niet door Hem liefgehad, ge-

koesterd en beschermd worden. En zodoende zou hen een vreselijk lot treffen! Dáárom huilde 

Jezus! Hij had hen zo lief dat Hij hen zó graag beschermd had. Het beeld dat Jezus gebruikt is 

dat van een moedervogel die haar kuikens overdag tegen de brandende zon en ’s nachts tegen 

de kou beschermt onder haar vleugels. Een beeld van heel tedere, opofferende liefde. De kui-

kens, eerst nog zonder veren en zeer kwetsbaar, zitten daar veilig beschermd tegen hitte, kou en 

roofdieren. De moedervogel beschermt en koestert hen. Zó kwetsbaar wilden de mensen van 

Jeruzalem zich niet voelen… Ik wél; en u . . . ? 

Wat Gods liefde uitwerkt en hoe we hem kunnen ontvangen 

De apostel Johannes citeerde ik hierboven al. In zijn eerste brief schrijft hij ook: 

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees 
houdt immers verband met straf, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.  Wij 
hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.  1 Johannes 4: 18-19 

Wanneer we volmaakt, dus helemaal in Gods Liefde zijn, zoals dat kuiken van zo-even onder 

moeders’ vleugels, neemt dat onze angsten weg. We weten dat we bij Hem geborgen zijn. En dat 

weten we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. Het hangt allemaal niet meer van 

ons af; niet afhankelijk van gebroken mensen; Hij begon en gaat verder. 

Hij neemt de volle verantwoordelijkheid. 

Dit geeft heel veel veiligheid en zekerheid. Op den duur gaat het een 

soort basis vormen onder ons bestaan.  

Dat volmaakt in Gods liefde zijn is niet iets wat ons zomaar komt 

aanwaaien. We moeten ons ook ons door Hem láten liefhebben. Hoe dat 

werkt legde de Geest me dat eens uit naar mij persoonlijk toe, naar 

aanleiding van Jezus’ uitspraak: „Blijf in Mijn Liefde” in Johannes 15. 

Hij zei: als je huisarts had gezegd: je hebt te weinig vitamine D, je moet 

méér in de zon verkeren, dan helpt het niet om binnen voor het raam te 

staan en te zeggen dat ’t wel mooi is hoe de zon schijnt (zie het 1e plaatje 

hiernaast).  
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Je moet dan echt zelf naar buiten en je blootstellen aan de zon. De 

warmte van de zon op je huid voelen (zie het 2e plaatje hiernaast). 

Zo is het ook met de grote Liefde van God. We moeten ons echt kwets-

baar voor Hem openstellen om die Liefde in ons hart te ervaren. Dat 

betekent allereerst: tijd nemen, tijd apart zetten voor Hem. En dan Zijn 

Liefde tot ons denken én tot ons hart laten dóórdringen, net zó als 

wanneer we in de zon gaan liggen en de warmte van de zon ons heerlijk 

verwarmt en ’n mooi bruin tintje geeft. Het betekent: Toestaan dat we 

door Zijn Liefde geráákt worden in ons hart. Ja, ook erover nadenken. Maar vooral: ervan genie-

ten. Hem teruggeven hoezeer we Zijn grote Liefde waarderen. Ja, dat tweegesprek met Hem in 

ons hart aangaan, net als twee verliefden die elkaar aankijken en hun waardering tegenover 

elkaar uitspreken. Dat helpt ook in het ontvangen van Gods grote Liefde met ons hart. 

In Gods Liefde neemt Hij ons op als Zijn kinderen en is blij met ons 

In zijn eerste brief geeft Johannes aan:  

Zie, hoe groot is de Liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van 
God worden genoemd.   1 Johannes 3:1a (vgl. Rom.8:16) 

In Jeshu‘ah zijn we kinderen van God geworden. Wat een wonder!  

Dat betekent dat God ons behandelt als Zijn eigen kinderen. Dat betekent veel: Hij wil ons graag 

bij Zich hebben en liefhebben. Hij spreekt met ons. Hij voedt ons op, geneest ons, begrenst het 

kwaad in ons. Hij heeft een doel met ons, wil ons vormen naar Zijn beeld. We zijn erfgenamen; 

delen in Zijn leven en rijkdom. 

Daarbij moet ik dan gelijk ook denken aan die gelijkenis van de vader met de twee zonen. 

Wanneer de jongste zoon alles kwijt is en honger lijdt, komt hij tot bezinning en realiseert zich de 

liefde en zorg van zijn vader, zelfs voor de minste van zijn knechten. Hij besluit terug te keren. 

De reactie van de vader – model voor God als liefhebbende Vader – is veelzeggend: 

En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag 
zijn vader hem en werd met ontferming bewogen, en hij liep hem tegemoet viel 
hem om de hals en kuste hem. Lukas 15:20 

Tegenover Zijn discipelen liet Jezus hetzelfde zien, toen Hij zei: 

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 
worde. Johannes 15:11 

Wat opvalt is, dat God in Zijn grote Liefde blij is met ons – ondanks onze onvolmaaktheden en 

alles. Wat een prachtig teken van Zijn Liefde! Wat een zekerheid! Zoals Paulus in Romeinen 8 

aangeeft, is er niets wat ons kan scheiden van deze grote Liefde! Er zit soms iets speels in Gods 

blijde Liefde voor ons. Hij houdt van spelen! Hij is de Bedenker ervan, dat kinderen en jonge 

dieren juist spelenderwijs veel en goed kunnen leren, met veel plezier samen! 

Reageren op Gods Liefde 

Een van de eerste dingen die we gaan zien als we werkelijk Gods grote Liefde gaan zien, is onze 

eigen beperktheid en zonde. Paulus schrijft aan de Christenen in Rome: 

. . .  beseft u niet, dat de goedertierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt ? 

. . . Romeinen 2:1-4  

Als we Gods Liefde, Goedertierenheid en Barmhartigheid beleven, beseffen we dat we dit niet 

zelf verdienden, dat we tekortkomen en dat we Hem heel hard nodig hebben. We willen veran-

deren, zien dat we het echt nodig hebben dat we ons bekeren. We kunnen niet trots bij Hem 

komen of op anderen neerkijken. Maar als we nederig komen, gelden al die mooie dingen die ik 

hierboven citeerde en besprak. 
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We realiseren ons dan ook, dat Hij het om Zijn Liefde en Barmhartigheid meer dan waard is, dat 

we ons helemaal aan Hem geven: 

. . . Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, 
dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en aan God welgevallig offer: dit is 
uw redelijke eredienst. . . .  Romeinen 11:36 – 12:2 

Het is niet meer dan redelijk, zegt Paulus, dat we ons aan Hem geven. En het is opvallend, dat 

Paulus daar noemt: met ons lichaam. In de Grieks denkende wereld telde het lichaam niet. Het 

denken was belangrijk, net als zo vaak bij ons. Maar Paulus trekt zich daar niets van aan. Hij 

weet, dat als we ons met ons hele lichaam aan God en Zijn Liefde overgeven, dit álles verandert: 

ons denken én ons hart én ons gevoel. We worden een tempel van Hem, waar Hij met plezier in 

woont (Ef.3:17; 2 Kor.5:15; 6:16).  

Dan willen we ook niet anders dan die Liefde van God helemaal leren ontvangen, iets ervan aan 

Hem teruggeven én Zijn Liefde dóór laten stromen naar anderen. Onder andere in de eerste brief 

van Johannes komen we veelvuldig dit thema tegen van de Liefde door laten stromen:  

Want dit is de verkondiging, die u van het begin gehoord hebt: dat wij elkaar 
zouden liefhebben, . . .  

 1 Johannes 3: 11 (vgl. 3: 14, 16, 18, 23; 4: 7, 12, 20, 21) 

Paulus geeft tegenover de gemeente in Korinthe aan dat hij in feite in ál zijn doen en laten gedre-

ven wordt door de liefde van Christus, Die voor ons allen gestorven en opgestaan is: 

. . . de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat 
Één voor allen gestorven is.  2 Korinthe 5:14-15a   

Alles in de Bijbel begint en eindigt in feite bij de onuitputtelijk grote Liefde van God. 

God is Liefde 

Samengevat: God is Liefde; in Zijn Liefde gaf Hij Zichzelf helemaal voor ons. Dat omvat: 

 Hij geeft ons léven, in verbinding met Hem 

 Hij wil ons onder Zijn vleugels koesteren en beschermen 

 In Zijn liefde is veiligheid, angst smelt weg 

o ontvang maar met heel je hart; láát je koesteren 

 In Zijn liefde zijn we Zijn kinderen geworden 

o met alles wat daarbij hoort 

 In Zijn liefde is Hij blij met ons, ondanks alles 

 Zijn liefde drijft ons tot nederige overgave en tot dóórgeven. 
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Meer informatie of suggesties 

Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel,  
kunt u contact met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl 

 

Accede! home      of   naar de artikelen index 
 

Bedankt voor uw belangstelling! 
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