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Laten wij elkander liefhebben 

 

In 1 Johannes 4:7 lezen we de 

volgende woorden: 

 

7 Geliefden, laten wij elkander 

liefhebben, want de liefde is uit 

God; en een ieder, die liefheeft, 

is uit God geboren en kent God. 

 

Er zijn drie woorden in het 

Grieks voor liefde.  De eerste is 

Eros, en dat is de hartstochtelij-

ke liefde. Daar is hier natuurlijk 

geen sprake van.  

 

Het tweede woord voor liefde in 

het Grieks is Philia en dat is 

menslievendheid.   

 

Het is menslievend om b.v. de 

armoede in de wereld te bestrij-

den en er zijn ook mensen, die 

zich inzetten,  dat mensen kun-

nen beschikken over schoon 

drinkwater.  

 

Het is goed dat mensen een hart 

voor hun medemensen hebben.  

 

Maar er is ook nog een derde 

soort liefde en daar gaat het hier 

om en dat is het Griekse woord 

Agapè en dat betekent de godde-

lijke liefde, die liefde die uit 

God voortkomt.  

 

En dit woord Agapè wordt in het 

nieuwe testament veelvuldig ge-

bruikt b.v. als het over de liefde 

van God gaat en om elkander 

lief te hebben.  

 

Laten we elkaar liefhebben met 

deze goddelijke liefde … want 

de liefde is uit God.  

 

Deze goddelijke liefde komt uit 

God voort.  Het heeft zijn bron 

in God zelf.  Het gaat er dus om, 

om op een goddelijke wijze el-

kaar lief te hebben.  Het gaat om 

geven en niet om eisen. 

 

Een ieder, die liefheeft, is uit 

God geboren en kent God. 

 

Wie op deze manier liefheeft 

met agapè, is uit God geboren 

en kent God.  

 

8 Wie niet liefheeft, kent God 

niet, want God is liefde. 

 

Hier, in vers 8, staat duidelijke 

wie God is: Hij is liefde.   Liefde 
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zoek zichzelf niet en onze unie-

ke hemelse Vader zoekt ook 

Zichzelf niet.  En hoe weten we 

dat, dat God liefde is? 

 

9 Hierin is de liefde Gods jegens 

ons geopenbaard, dat God zijn 

eniggeboren   Zoon gezonden 

heeft in de wereld, opdat wij 

zouden leven door Hem. 

 

Wat een prachtige woorden 

maar ook werkelijkheid:  … op-

dat wij zouden leven door Hem.   

 

Johannes zei het al in zijn evan-

gelie in hoofdstuk 3:16 

 

Want alzo lief heeft God de we-

reld gehad, dat Hij zijn enigge-

boren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder, die in Hem gelooft, 

niet verloren ga, maar eeuwig 

leven hebbe. 

 

Liefde is dus geven.  God gaf 

Zijn Zoon opdat wij zouden le-

ven door Hem. 

 

En let nu op vers 10, waarin het 

wezen van de echte, goddelijke 

liefde geopenbaard wordt: 

 

10 Hierin is de liefde, niet dat 

wij God liefgehad hebben, maar 

dat Hij ons heeft liefgehad en 

zijn Zoon gezonden heeft als een 

verzoening voor onze zonden. 

 

Niet wij hebben God liefgehad 

maar Hij ons.   Niet wij … maar 

Hij. Hij had ons dus lief zonder 

iets van onze kant.  Er stond 

niets maar dan ook niets tegen-

over.  

 

En zo is de liefde, die uit God 

komt, nog steeds.  Zij verwacht 

niets van de ander maar zij 

geeft.  

 

De bron van onze liefde moet 

dus niet in de mensen en in hun 

gedrag gelegen zijn, maar in 

God.  

 

Als de liefde van Jezus mense-

lijk gekleurd was geweest, b.v. 

door de manier waarop Hij door 

mensen behandeld werd, dan 

was Hij niet in de Vader geble-

ven.   

 

Als Hij gescholden werd, schold 

Hij niet terug. Hij had zelfs zijn 

vijanden lief en deed wel dege-

nen die Hem haatten. 
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Zijn liefde was dus niet afhanke-

lijk van de manier waarop de 

mensen Hem behandelden. 

 

Op deze manier zullen wij el-

kander lief hebben. Op deze 

manier zullen man en vrouw el-

kaar liefhebben, zoals vers 11 

zegt: 

 

11 Geliefden, indien God ons zó 

heeft liefgehad, behoren ook wij 

elkander lief te hebben. 

 

Met de nadruk op zó.  God gaf 

zonder voorwaarde vooraf.  En 

zo behoren wij elkander lief te 

hebben.   

 

12 Niemand heeft ooit God aan-

schouwd; indien wij elkander 

liefhebben, blijft God in ons en 

zijn liefde is in ons volmaakt 

geworden. 

 

Als wij op deze manier liefheb-

ben, blijft God in ons en is zijn 

liefde in ons volmaakt gewor-

den.   Dat wil zeggen, het is een 

liefde die niet afhankelijk is van 

het gedrag van de ander. 

 

En nu gaan wij naar 1 Joh. 

2:9/10 waar staat: 

9 Wie zegt in het licht te zijn en 

zijn broeder haat, die is in de 

duisternis tot nu toe. 

 

10 Wie zijn broeder liefheeft, 

blijft in het licht en in hem is 

niets aanstotelijks; 

 

In de Staten vertaling staat vers 

10 in een nog helderder licht:  

Daar staat: 

 

Die zijn broeder lief heeft, blijft 

in het licht, en geen ergernis is 

in hem. 

 

De NBG vertaling zegt dus: … 

en in hem is niets aanstotelijks. 

Dat wil zeggen: degene die lief-

heeft, stoot zich aan niets.  

 

Hij weet het: wat ik zeg of doe 

is mijn verantwoording en wat 

de ander zegt of doet, is zijn 

verantwoording.  

 

Laten we elkander liefhebben.  

De liefde, die zichzelf niet 

zoekt,  is uit God!  God zoekt 

Zichzelf niet!  

 

Dat is het prachtig, unieke ka-

rakter van de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest!  


