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God is Liefde 
 
Abstract begrip 
 
Liefde is een abstract begrip en wordt door iedereen weer anders uitgelegd. Liefde betekent 
niet voor iedereen hetzelfde. Wat liefde voor iemand betekent, heeft ook te maken met 
persoonlijke ervaringen. Liefde komt van het werkwoord ‘lieven’. Lieven is oude spelling voor 
liefhebben of beminnen. De werkwoorden leven, loven en ook laven zijn allemaal afgeleid 
van dat werkwoord lieven. Al deze woorden spreken in feite over het leven zelf; wat  
het doel is van het leven. Liefde mag dan een abstract begrip zijn, de Bijbel is er heel 
duidelijk over. Er staan tientallen definities van Liefde in de Bijbel. Liefde met een 
hoofdletter welteverstaan. Want de Liefde in de Bijbel is de Liefde van Christus. De Bijbel 
gaat immers over de Heere Jezus Christus en niet over ons. Liefhebben is laven is drinken, is 
drinken van het Water, is drinken van het Woord. Is gemeenschap hebben met Het Woord. 
En het Woord is de Heere Jezus Christus. Ieder die van Hem drinkt, heeft eeuwig Leven. 
Laven is drinken is gemeenschap is leven is Liefde. Alles wat adem heeft, alles wat leeft, love 
de Heere. 
 
Psalm 150 
6 Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! 
 
Agapao 
 
Het woord liefde kent dus verschillende betekenissen. De ene liefde is de andere niet. Liefde 
kan in onze maatschappij ook betrekking hebben op een dier of ding. De liefde voor ouders 
of kind of partner ervaren wij als verschillend. Liefde kan ook een erotische betekenis 
hebben. De bestaande Griekse begrippen waren onvoldoende om de Bijbelse Liefde te 
benoemen. In het Nieuwe Testament heeft men daarom een ‘nieuw’ Grieks woord voor 
liefde gebruikt. Dat woord komt verder nergens in het Grieks voor. Het is een specifiek 
Bijbels woord en specifiek Bijbels begrip. De woorden van de wereld waren ongeschikt want 
de Liefde van God ontstijgt alle menselijke begrippen. Liefde is God. Het Griekse woord voor 
liefhebben dat alleen in de Bijbel gebruikt wordt, is agapao. Liefde is het woord agapè en 
agapetos betekent geliefde. In de Bijbel wordt nog een ander woord gebruikt voor 
liefhebben; phileo. Maar dat woord zouden wij vertalen met vriendschap. 
 
Bijbelse Liefde is éénwording 
 

Liefhebben  =       hbha      =   Ahabah  =  éénwording      (getalswaarde 5.2.5.1  =  13)   

                                                                                         gemeenschap hebben met    

                                     Dja               =   Echad     =  één, één zijn    (getalswaarde 4.8.1  =  13)   

 
Het Hebreeuws van het Oude Testament kent eigenlijk maar één woord voor Liefde; 
ahaba(h). Het Hebreeuwse woord echad heeft dezelfde getalswaarde en verklaart in feite 
het woord liefhebben. Liefde is éénheid, Liefde is verbondenheid. Eénheid betekent 
verbondenheid. Velen die elkaar liefhebben, is verbondenheid. Door Liefde worden velen 
tesamen tot eenheid. Dit heeft primair niet met gevoelens te maken maar heeft te maken 
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met de onderlinge verhoudingen en de onderlinge verantwoordelijkheden. De 
verantwoordelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar.  
 
Hoger niveau 
 
Op hoger niveau hebben ahabah en agapao te maken met verantwoordelijkheden die wij 
hebben ten opzichte van God. Maar gaat in hoogste instantie over de verantwoordelijkheid 
die God op Zich genomen heeft met betrekking tot Zijn Schepping. De Schepper heeft Zich 
verantwoordelijk gesteld voor Zijn Schepping. Hij heeft zélfs Zijn Leven gegeven voor Zijn 
Schepselen. Dát is Liefde. In Zijn Liefde komt éénheid tot stand, wordt éénheid 
gepraktiseerd. In de wereld wordt dit niet bestempeld als Liefde. In de wereld heet dit een 
verbond of een onderling gemaakte afspraak. In de wereld kent men dit begrip niet. 
Wereldse liefde gaat altijd om het voordeel van de mens zelf. Wereldse liefde is vaak gericht 
op de liefhebber, gericht op de mens. Wereldse liefde is vaak egoïstisch, men moet er zelf 
beter van worden. In de Bijbel, bij agapè, is het precies andersom. God is volmaakt. Degene 
Die het meest liefheeft, is de Volmaakte. De onvolmaakte kán niet liefhebben. En dát is de 
reden waarom destijds de Bijbelse Liefde niet vertaald kon worden door de Grieken. Zijn 
Liefde is precies omgedraaid met de filosofie van de Grieken destijds. Zijn Liefde staat haaks 
op de wereldse liefde en Zijn Liefde staat haaks op de liefde van de onvolmaakte natuurlijke 
mens. In Romeinen drie staat een omschrijving van de natuurlijke mens. Als we die 
beschrijving lezen, weten we dat de oude mens niet in staat is tot liefhebben. Niet in staat is 
tot agapè.  
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Hebt Gij mij lief Petrus? 
 
In Johannes eenentwintig vraagt de Heere Jezus Christus drie keer aan Petrus of deze Hem 
liefheeft. Dat de Heere dit drie maal vroeg, is niet toevallig. Petrus had de Heere namelijk 
drie keer verloochend. Hebt gij mij lief? Petrus werd in verlegenheid gebracht. Eigenlijk zou 
die vraag niet gesteld hoeven worden. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn.  
 
Mattheus 26 
31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden in dezen nacht; want er is 
geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. 
32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 
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33 Doch Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geërgerd, ik zal 
nimmermeer geërgerd worden. 
34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan 
gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 
35 Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! 
Desgelijks zeiden ook al de discipelen. 
 
Johannes 18 
15 En Simon Petrus volgde Jezus, en een ander discipel. Deze discipel nu was den 
hogepriester bekend, en ging met Jezus in des hogepriesters zaal. 
16 En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den hogepriester bekend 
was, ging uit, en sprak met de deurwaarster, en bracht Petrus in. 
17 De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de 
discipelen van dezen Mens? Hij zeide: Ik ben niet. 
18 En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat 
het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich. 
19 De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer. 
20 Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in 
de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het 
verborgen heb Ik niets gesproken. 
21 Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen 
gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. 
22 En als Hij dit zeide, gaf een van de dienaren, die daarbij stond, Jezus een kinnebakslag, 
zeggende: Antwoordt Gij alzo den hogepriester? 
23 Jezus antwoordde hem: Indien Ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade; en indien 
wel, waarom slaat gij Mij? 
24 (Annas dan had Hem gebonden gezonden tot Kajafas, den hogepriester.) 
25 En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn 
discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet. 
26 Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien 
Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem? 
27 Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. 
 
Johannes 21 
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, 
en brood. 

--- 

14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de 
doden opgewekt was. 
15 Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon 
van Jonas, hebt gij Mij liever agapao dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik 
U liefheb.phileo  Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. 
16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? 
agapè Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb.phileo Hij zeide tot hem: Hoed 
Mijn schapen. 
17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief philea? Petrus 
werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief philea, en zeide tot 
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Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb phileo. Jezus zeide tot hem: Weid 
Mijn schapen. 
 
De Heere verwijt Simon zijn verloochening niet. Maar de Heere laat aan Simon de oorsprong 
van zijn verloochening zien. Want zijn verloochening kwam vanuit zijn zelfoverschatting.         
Simon had een te groot vertrouwen in zichzelf. In zijn natuurlijke mens. Zijn verlangen om 
zijn leven te geven voor de Heere was wel goed maar het vertrouwen in zijn eigen kunnen, 
was veel te groot geweest. En ook voor ons geldt; de geest van de mens is wel gewillig maar 
het vlees van de mens is zwak. Als Simon Petrus zijn eigen zwakheid erkent, herstelt de 
Heere hem in Zijn Dienst in het bijzijn van de andere discipelen. En zo zegt de Heere dat de 
uitspraak van Simon alsnog in vervulling zal gaan. Dat hij als een herder zijn leven zal stellen 
voor de kudde Gods. En de kerkgeschiedenis leert ons dat Petrus uiteindelijk als martelaar is 
gekruisigd in Rome. 
 
Agapè en phileo 
 
Dus in Johannes eenentwintig wordt het verschil tussen agapè en phileo (philea) heel mooi 
naar voren gebracht. Maar in de Statenvertaling en andere vertalingen van de Bijbel kun je 
niet lezen dat er verschillende woorden worden gebruikt voor liefhebben. De Heere had 
Petrus lief hoewel hij Hem verraden had. En Petrus had ook liefde voor de Heere, terwijl hij 
Hem tóch verraden heeft. Het lijkt alsof Petrus de Heere niet liefhad. Maar de liefde ontstijgt 
deze zaken. De Heere vraagt drie keer dezelfde vraag. Pas bij de derde keer houdt de Heere 
op met vragen. Dat is het punt waarop ze het blijkbaar met elkaar eens zijn. Twee keer 
vraagt de Heere naar agapè en pas de laatste keer vraagt de Heere naar philea. Petrus 
daartegenover antwoordt drie keer met philea. Pas na drie keer is er overeenstemming. De 
Heere komt Petrus tegemoet. De Heere vroeg twee keer aan Petrus meer dan hij kon 
opbrengen. Maar uiteindelijk vroeg de Heere minder zodat Petrus daaraan kon voldoen. 
Phileo ligt opgesloten in agapè maar agapè omvat méér. Het gaat dus om twee verschillende 
begrippen. Agapè is intense, onvoorwaardelijke, zelfopofferende en dienende Liefde. Een 
allesgevende, onbaatzuchtige Liefde. Goddelijke Liefde. Phileo is menselijke liefde en is 
genegenheid, is vriendschap. 
 
Phileo 
 
Philea en Phileo eist een emotionele betrokkenheid. Phileo is tedere affectie, is genegenheid. 
Emotioneel met iemand verbonden zijn. Bijvoorbeeld een vriendschap. Een binding. Een 
band met iemand of iets. Naar de oude mens gerekend betekent phileo dat men 
emotioneel, dus met gevoelens, betrokken is bij iets of iemand. Dat hoeft niet het resultaat 
te zijn van Christus in ons. Dat hoeft niet de uitwerking te zijn van de nieuwe mens in 
Christus. Dat kán wel natuurlijk. Maar in de praktijk komt de wereld niet  hoger dan deze 
vorm van genegenheid.  
 
Dienstbaar 
 
Aan Petrus werd agapè gevraagd. Hij had geen agapè maar wel phileo. Petrus had en voelde 
wel een speciale verbondenheid met de Heere Jezus van Nazareth. Ze hadden samen  een 
bepaalde relatie, een vriendschap. Petrus zegt heel duidelijk; ik heb phileo maar geen agapè. 
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Toch vraagt de Heere om agapè; Hij vraagt aan Petrus of Hij Heere en Meester van Hem is en 
of Petrus zijn positie in wil nemen ten opzichte van Zijn Meester. De Heere Jezus Christus 
vraagt aan Petrus of hij bereid is zijn Heer en Meester te dienen.  De Heere vraagt of hij zijn 
plaats en verantwoordelijkheid kent ten opzichte van de Heere. Of hij trouw wil zijn in zijn 
verantwoordelijkheden. Of hij bereid is om Hem als God te dienen in zijn leven. Hij vraagt 
dus niet of hij vrienden wil zijn. En dat was in eerste instantie een probleem voor Petrus. 
Maar niet alleen voor Petrus. Ook wij kunnen de Heere alleen phileo bieden. Ook onze 
natuurlijke mens is niet in staat te antwoorden met agapè. 
 
Kennis 
 
Agapè vraagt niet naar gevoelens maar naar Kennis. Naar Ware Kennis. Wij zouden niet 
leven volgens onze gevoelens. Als we ons gevoel volgen, kunnen we niet leven. Er wordt ons 
niet gevraagd of we vrienden willen zijn met de Heere. Hij vraagt ons of we ons uit Liefde 
willen onderwerpen aan Hem. Of we Hem uit Liefde willen dienen. Of we dienstknecht willen 
zijn. Een dienstknecht is meer dan een vriend. In de Bijbel is Liefde dienstbaarheid. Wij 
zouden onze verantwoordelijkheid nemen vanuit Kennis. Dat is agapè. 
 
Gevoel 
 
Petrus ondervond problemen in zijn dienst aan de Heere. Zijn dienst voor de Heere kwam 
vooral voort vanuit zijn eigen persoonlijke gevoelens voor de Heere. Maar als wij dingen 
doen vanuit onze gevoelens dan doen wij die dingen ten bevrediging van onze eigen 
gevoelens. Dus ter bevrediging van onszélf. Dat is de wereldse gang van zaken. Gevoel van 
liefde is phileo en is liefhebben ter bevrediging van onszelf. En natuurlijk kan dat ook 
liefhebben zijn van de ander. Wij noemen het liefde maar het is het hoogst haalbare voor de 
natuurlijke mens. Andersom heeft de Heere wel agapè voor Petrus. De Heere had Petrus lief 
op hoger niveau. Zijn Liefde is namelijk niet van deze wereld.  
 
Kennis en verantwoordelijkheid nemen 
 
Als we in ons dagelijks leven ons gevoel achterna zouden gaan, zou het een puinhoop 
worden. Onze gevoelens zijn immers afhankelijk van zoveel factoren. (het weer, hormonen, 
relaties, werk etc.) Maar de Heere vraagt ons niet om phileo. Het is belangrijker om onze 
verantwoordelijkheid te nemen in de positie waarin we ons bevinden. Wij zouden ons als 
schepsel in dienst stellen van de Schepper. Agapè vraagt niet naar gevoelens. Agapè vraagt 
naar de positie, naar wat je wéét, naar de Kennis. Als we die positie kennen en weten dan 
zou het logische gevolg zijn dat we ons onderwerpen aan de Wil en het Woord van de 
Schepper. Want dát is Liefde. Met een hoofdletter. Deze Bijbelse Liefde is zoveel meer dan 
gevoelens oftewel emoties.  
  
Agapè omvat philea 
 
Wij zouden onze plaats weten ten opzichte van de Heere. Een emotionele verbondenheid 
met Hem is niet slecht, het is alleen te weinig. Wij zouden ons ten volste onderwerpen aan 
Hem. Er wordt ons niet gevraagd naar een emotionele binding daarbij. Maar die zal zéker 
voortvloeien uit agapè. Ware Liefde omvat phileo. Als we beseffen wélke plaats wij innemen 
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in het Geheel, groeit daar als vanzelfsprekend affectie en genegenheid uit. Maar wel in die 
volgorde. Agapè is hoger dan philea. Uit philea groeit doorgaans geen agapè. 
 

Enkele voorbeelden 
 
1 Thessalonicenzen 4 
9 Van de broederlijke liefde (philadelphia; philea voor de broeders) nu hebt gij niet van node, 
dat ik u schrijve; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. (agapao; als 
agapè al genoemd is dan hoeft er niet nog extra philea genoemd te worden. Uit agapè 
onstaat vanzelf philea, er ontstaat vanzelf emotionele binding en affectie voor broeders en 
zusters als men samen bezig is voor God en met het Woord)  
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de 
deugd kennis, 
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid 
godzaligheid, 
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde (philadelphia; philea voor de broeders), en bij de 
broederlijke liefde, liefde  (agapè) jegens allen. Jegens allen hoort er niet bij 
 
God is Liefde 
 
De meest belangrijke en meest bekende uitspraak uit de Bijbel over Liefde is; God is Liefde.  
Hoe kan God liefde ziin? God is Liefde betekent dat God per definitie liefheeft. Er staat niet 
bij wíe of wát Hij liefheeft. En dat doet er ook niet toe. Het gaat er niet om wie Hij liefheeft 
het gaat erom dat Hij Liefde is. Zijn Wezen is Liefde. Agapè met een hoofdletter. Hij neemt 
Zijn Plaats in. Want agapè is méér dan emotionele affectie hebben we zojuist gelezen. Agapè 
is je plaats en positie innemen. Agapè is verantwoordelijkheid nemen. En dat doet de Heere 
bij uitstek. 
 
1 Johannes 4 
7 Geliefden! agapetos Laat ons elkander liefhebben agapè , want de liefde  is uit God; en een 
iegelijk, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God; die uit God geboren is, is 
wedergeboren. Die uit God geboren is, is een nieuw schepsel, is een nieuwe mens. In dit vers 
staat dus dat alleen de  nieuwe mens kan liefhebben, agapè welteverstaan. Er staat ook dat 
wie uit God geboren is, God kent. Het liefhebben, agapè, is dus ook Kennis van God hebben. 
Als je God kent, als je weet Wie Hij is, dan weet je ook je positie en verantwoordelijkheid ten 
opzichte van Hem. 
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde. Het gaat dus om kennen 
en kennen is weten. Als men God kent dan heeft men lief. Als je God kent dan weet je hoe 
de verhoudingen liggen en dan neem je die plaats in en draag je die verantwoordelijkheid. Je 
kunt je plaats en verantwoording niet nemen als je Hem niet kent. God is Centraal en Zijn 
Plaats staat vast. Dus Liefde en je plaats innemen kan alleen als God Zijn Plaats heeft. Je 
moet eerst een vast Punt hebben voor je jouw eigen plaats kan bepalen. Wij zouden onze 
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plaats innemen ten opzichte van Hem en dus ook liefhebben. Liefde, agapè  spreekt over het 
Plan wat gemaakt is en waarin men zijn positie zou innemen. En als je die Positie inneemt 
dan heeft men Liefde.  
-- 
13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest 
gegeven heeft. 
14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot 
een Zaligmaker der wereld. 
15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 
16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. kennen= weten= 
geloven God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 
Wij hebben het Woord gehoord en geloofd. Het Woord is tot ons gekomen en wij hebben 
het gekend en geloofd. Liefde, agapè, is een vaste plaats op grond van kennis en geloof. Als 
men die positie inneemt, heeft men liefde. En heeft men agapè voor allen die ook hun plaats 
hebben ingenomen. Iemand die zich hieraan onttrekt, zich onttrekt aan zijn plaats en 
verantwoording heeft geen agapè.  
 
Vrede in ons hart bij Agapè 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
De plaats die wij als wedergeboren, nieuwe mens, zouden innemen is bekend! Dus neem in 
die plaats! Doe de oude mens uit en de nieuwe mens aan en zoek de dingen die Boven zijn. 
Wij zijn met Christus in de Hemel gezet dus zouden wij vanuit die positie onze 
verantwoording nemen door al hier op aarde Zijn Opstandingsleven te leven. De 
verantwoording nemen om de Geest Zijn Werk te laten doen in ons. De Heere is een Goed 
Werk in ons begonnen en wil dat graag voleindigen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Vanuit 
onze positie in Hem, in de Hemel, zouden wij ons dienstbaar opstellen. Want agapè omvat 
dienstbaarheid en een afhankelijke opstelling. Want dát is onze plaats. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 
geopenbaard worden in heerlijkheid. 
5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, houd je oude mens voor dood, negeer je oude, 
zondige, natuurlijke mens. De oude mens is met Christus gestorven aan het kruis. namelijk 
hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke 
is afgodendienst. 
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;(ongelovigen) 
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. 
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, 
vuil spreken uit uwen mond. 
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, de nieuwe mens 
heeft Kennis van God en weet daardoor zijn plaats te bepalen. Alleen als je je plaats weet, 
kun je verantwoordelijkheid nemen. naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen 
heeft; 
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11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en 
vrije; maar Christus is alles en in allen. 
12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen 
der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, alleen als je de nieuwe mens 
aantrekt, heb je agapè voor de andere leden van het Lichaam. Liefde voor je broeders en 
zusters in Christus kan alleen met agapè en agapè omvat ook phileo. Maar de oude mens 
komt niet verder dan phileo..zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als 
Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 
14 En boven dit alles doet aan de liefde, agapè dewelke is de band der volmaaktheid  
In dit vers wordt vers één tot en met dertien samengevat. Alles uit de voorgaande verzen 
komt voort uit agapè. Als iedereen zijn positie, zijn plaats, inneemt, dan is Christus alles in 
allen. Als iedereen zijn positie inneemt, agapè heeft, dan lopen alle lijnen naar Hem en naar 
elkaar. Als wij onze plaats innemen dan zijn wij volmaakt verbonden. Onder het Nieuwe 
Verbond. Dan is er verbondenheid, dan is er eenheid. Liefde, agapè, is de band der 
volmaaktheid. Liefde is de volmaakte band. Liefde is éénheid.  
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 
weest dankbaar. Als er agapè is dan heerst er vrede in ons hart. Vrede in de Bijbel is 
éénwording. Vrede in de Bijbel is meer dan een gebrek aan oorlog. Vrede en agapè 
overlappen elkaar. Vrede is rust en overvloed. Vrede met God is éénwording met Hem. Hij 
het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Die positie kennen en de verantwoordelijkheid nemen die bij 
die positie hoort.   
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
Agapè, liefhebben, is dus dat de nieuwe mens Kennis heeft van God en daardoor zijn positie 
en verantwoordelijkheid kent en neemt. Als er agapè is, dan heerst de Vrede van God in ons 
hart. Vrede bij God en Agapè overlappen elkaar in de éénwording en verbondenheid met 
God de Vader in de Heere Jezus Christus. Er kan alleen agapè en vrede zijn als wij 
gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Gerechtvaardigd uit het geloof betekent dat je 
wedergeboren bent, betekent dat je in Hem een nieuw schepsel bent, betekent dat je 
deelneemt aan het Lichaam van God, dat je innig verbonden bent met Zijn Vlees en Benen.  
Onlosmakelijk. 
 

2 Korinthe 13 
11 Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; 
en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. 
12 Groet elkander met een heiligen kus. U groeten al de heiligen. 
13 De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des 
Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen. 
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Die Hij liefheeft, kastijdt Hij 
 
De Liefde is dus de Volmaakte Band en heeft te maken met de positie die wij voor God 
innemen. De positie waarin wij met de Levende God verbonden zijn. Door agapè is er een 
binding. Uit deze relatie en verbinding vloeit niet alleen liefelijkheid want we lezen in 
Hebreeën twaalf dat er uit agapao ook kastijding voortvloeit. Deze opvoeding is het gevolg 
van de door ons ingenomen positie. God neemt Zijn plaats in en als ook wij onze plaats 
innemen, zal het resultaat zijn dat Hij ons kastijdt. God wil dat wij van kind naar zoon 
opgroeien zodat wij mede-erfgenamen in Christus kunnen worden. Een kind erft niet. De 
Heere wil ons graag tot zonen stellen. Daar is kastijding oftewel opvoeding voor nodig. 
 
Hebreeën 12 
5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein 
de kastijding (opvoeding) des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
6 Want dien de Heere liefheeft (agapao), kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, dien 
Hij aanneemt.  
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon 
is er, dien de vader niet kastijdt?)  
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan 
bastaarden, en niet zonen. 
 
Galaten 4 
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt 
gij ook een erfgenaam van God door Christus. 
 
Opvoeding 
 
Bij de opvoeding van een kind zal een vader soms krachtig op moeten treden maar dit zal 
dan altijd in het belang van het kind zijn. De vader wil dat het kind op een goede wijze 
volwassen wordt. En zo kan een opvoedkundige tik toch liefdevol zijn. Een vader is immers  
(levens-) wijzer dan het kind en kijkt naar wat goed is voor de toekomst van dat kind. De 
vader wil het kind verantwoordelijkheid leren dragen en voorbereiden op zijn toekomst. Zo 
zal een vader ook niet alle gevaar (oftewel verzoekingen) voor zijn kind wegnemen. De vader 
weet immers dat ervaring de beste leerschool is. De vader houdt van zijn kind en wil het 
beste voor hem.  
 
Zoonschap 
 
Wij zijn geroepen tot Zoonschap en Erfenis. Synoniemen uit de Bijbel zijn; Kroon, Loon en 
Heerlijkheid. Dit is een Hemelse roeping aangezien wij samen met Christus in de Hemel 
gezet zijn. En wij zouden dus wandelen in overeenstemming met die Hemelse roeping. 
Daarvoor is het nodig dat wij het Beeld van Gods Geliefde Zoon gelijkvormig worden. Hij is 
het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. Maar eerst moeten wij vervuld  worden met de Kennis 
van Gods Wil. Als wij onze positie en roeping niet kennen, kunnen wij Zijn Beeld niet 
gelijkvormig worden! Kunnen wij niet tot zonen gesteld worden, kunnen wij geen mede-



10 
 

erfgenamen worden, kunnen wij straks geen heerlijkheid ontvangen. Kennis van Zijn Woord 
is daarvoor dus noodzakelijk. Deze Kennis heeft niks te maken met aardse en zienlijke 
dingen. Deze Kennis en Wijsheid van God gaat over de geestelijke, verborgen en dus 
onzienlijke Hemelse dingen. God wil heel graag dat wij tot zonen gesteld worden en kastijdt 
ons daarom. Uit Liefde. Hij wil een goede Toekomst voor ons. Hij wil het Werk dat Hij in ons 
begonnen is graag afmaken. Hij helpt ons daarom te groeien en verantwoordelijkheid te 
dragen door middel van kastijding. Liefdevol en in belang van Hemzelf en Zijn kinderen. 
Kastijding is een bevestiging van de plaats die wij innemen ten opzichte van God. Kastijding 
is geen straf. God verzoekt niemand.  
 
Spreuken 3 
11 Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; 
12 Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in 
denwelken hij een welbehagen heeft. 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens (zoonschap, erfenis, loon, heerlijheid) ontvangen, welke de Heere beloofd 
heeft dengenen, die Hem liefhebben. (agapao) 
De Heere gebruikt verzoekingen om ons te beproeven. Op deze manier worden wij 
gekastijdt. Te leren om te blijven staan in Zijn Woord. Dat is agapè. Leren om de Heere te 
dienen en niet onszelf. Luisteren naar de Geest in plaats van naar het vlees. Agapè is keuzes 
maken. Kies je voor de Geest of het vlees? Kies je voor de nieuwe of voor de oude mens? 
Kies je voor de Heere of kies je voor jezelf? De juiste keuzes zullen ons zoonschap brengen.  
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus; 
 

Nog enkele voorbeelden 

Agapè is een geestelijke aangelegenheid. Liefde is niet afhankelijk van de vleselijke dingen. 
Agapè is geestelijke liefde en dus onzienlijk en daarom voor eeuwig. Want de zienlijke 
dingen zijn voor tijdelijk maar de onzienlijke dingen zijn voor de eeuwigheid. 
 
Romeinen 15 
30 En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes  
(geestelijke liefde, Liefde van de Geest; agapè), dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God 
voor mij; 
 
Galaten 5 
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, 
ontuchtigheid, 
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, 
tweedracht, ketterijen, 
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21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, 
gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen 
beërven. 
22 Maar de vrucht des Geestes  Als de Geest Zijn Werken mag voortbrengen, ontstaat de 
Vrucht van de Geest. De Vrucht van de Geest is dus het resultaat van de Werken van de 
Geest. Vruchtbare Werken. Deze vrucht, deze eigenschappen, heeft de natuurlijke mens niet 
maar ontstaan als men de Geest gekregen heeft. Deze eigenschappen zijn alleen weggelegd 
voor wedergeboren mensen die hun positie kennen. Een positie vanuit geloof en in 
afhankelijkheid van de Heere is liefde Agapè is Geestelijke Liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.al deze 
eigenschappen komen voort uit liefde want de hoogste, de meeste, is de liefde. 
 
Agapè is Geest 
 
Er staan in de Bijbel veel synoniemen voor agapè. Synoniemen zijn woorden die elkaar 
gedeeltelijk of helemaal overlappen. God is Liefde en God is Geest. Dan praten we dus over 
Geestelijke Liefde. Liefde is Geest en Geest is Liefde. Agapè is dus een synoniem van de 
Heilige Geest. De Geest verbindt, maakt één, net zoals de Liefde dat doet. De eenheid van 
het Lichaam wordt voortgebracht door de Geest, via agapè. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
1 korinthe 12 
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 
 
Agapè is Waarheid 
 
1 korinthe 13 
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; 
 
Liefde is ook direct verbonden met de Waarheid. De Liefde verblijdt zich in de Waarheid. 
Waarheid is het Woord van God en het Woord van God is de Heere Jezus Christus. Zijn Geest 
maakt tot één, verbindt. Dus dat doet de Waarheid dan ook. Als je de Waarheid gevonden 
hebt dan zul je ook je plaats innemen, net als bij agapè. Je eigen plaats innemen op grond 
van de Waarheid. Je zult blijdschap ervaren als het Woord van God klinkt; als wij lezen uit 
Zijn Woord, de Waarheid. Blijdschap komt van de Geest. Wereldse liefde maakt blind maar 
agapè niet. Agapè ontstaat juist als de ogen geopend zijn. Als er liefde is tot de Waarheid 
dan zal men staan in agapè. Dan zal de juiste positie ingenomen worden. Agapè is Liefde is 
Waarheid is Geest is de Heere Jezus Christus is God. Want God is Liefde… 
 
Openbaring 19 
12 En Zijn (de Heere Jezus Christus) ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren 
vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
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Nog meer Waarheid 
 
1 Johannes 3 
18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de 
daad en waarheid. 
 
Ook hier is liefhebben synoniem aan daad en Waarheid. Agapè vloeit voort uit de Waarheid. 
Liefhebben zouden wij niet met woorden doen maar met daden. Wij zouden uit de 
Waarheid leven; leven uit geloof. Onze positie innemen en daaruit leven; geen woorden 
maar daden, dát is liefde. 
 
2 Johannes 1 
33 Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere 
Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. 
 
De Waarheid, Zijn Woord; de Heere Jezus Christus, is bedoelt om te geloven. En geloven is 
vertrouwen. Heel ons hebben en houden overgeven aan de Heere.; dat is geloof oftewel 
vertrouwen. Onze dienst aan God gaat ver boven onze natuurlijke verlangens en affectie. 
Het is een keuze; uit geloof leven en de rest aan de Heere overlaten. Heel ons hebben en 
houden aan Hem aanbieden. Niet doen wat je voelt maar doen wat je gelooft, uit geloof 
leven, uit de Waarheid leven. Dat is liefhebben; agapè. In de hedendaagse maatschappij 
wordt juist beweerd dat we ons gevoel achterna moeten gaan. Dat we vanuit ons gevoel 
keuzes zouden maken. Maar wij zouden geen keuzes maken vanuit ons hart en gevoel. 
Het hart mag wel betrokken zijn maar er zou gesproken worden vanuit het Woord. De Heere 
heeft ons Daarin onze plaats duidelijk gemaakt.   
 
Openbaring 19  
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en 
Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. 
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 
genoemd het Woord Gods. 
 

Agapè is trouw zijn 
 
Geloof is vertrouwen; is trouw blijven aan het Woord. De Heere vraagt van ons dat wij trouw 
zouden blijven aan de Waarheid. Trouw blijven aan de plaats en positie die Hij ons gegeven 
heeft. Dat is vooral voor de wereld een probleem; alle dagelijkse omstandigheden 
ondergeschikt maken aan Hem. De zaken van de natuurlijke mens zouden bij een gelovige 
een ondergeschikte rol spelen. Omdat de Geestelijke dingen belangrijker zijn. De Heere zou 
ons leven zijn; trouw aan de Heere. Ondanks alles. We zouden leren leven vanuit geloof. Dat 
is continu keuzes maken; de Heere op de eerste plaats zetten. De oude mens uit doen en de 
nieuwe mens aandoen. Dan zal agapè de rest doen. 
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Niet doen alsof 
 
Romeinen 12 
9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. 
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. 
 

We worden langs alle kanten opgeroepen elkaar lief te hebben. Maar de natuurlijke, oude 
mens, kán niet iedereen liefhebben. Tja, dan is het onvermijdelijk dat er liefde wordt 
geveinsd. Doen alsof. Eigenlijk is het liegen. En liefde kun je niet veinzen want dan is het een 
leugen. En agapè is geen leugen maar Waarheid, lazen we al eerder. Agapè is een afkeer van 
het boze en het goede aanhangen. Je plaats weten en deze ook innemen. Paulus heeft er 
voor onze oude mens nog wel een regel bijgegeven. Paulus weet dat we niet alle broeders 
en zusters op commando kunnen liefhebben. Onze natuurlijke mens komt immers niet 
verder dan phileo. En soms vergeten we wel eens onze nieuwe mens aan te doen. Dus 
Paulus geeft een soort van tegemoetkoming erbij; indien het mogelijk is…. 
 
Romeinen 12 
9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. 
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. 
-- 
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede éénheid, nauw verbonden. Een synoniem 
van agapè met alle mensen. 
 
2 Korinthe 6 
4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele 
verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, 
5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, vanaf hier wordt de opsomming wat 
neutraler in waken, in vasten, 
6 In reinheid, alle drie al positiever kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den 
Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde. een opklimmende reeks van negatief naar positief. Als 
Hoogste wordt de Heilige Geest genoemd met als synoniem de ongeveinsde Liefde. De 
ongeveinsde Liefde ís de Heilige Geest. De dienstknecht moet niet doen alsof maar leven 
vanuit agapè. Leven vanuit Geest en Woord en Waarheid. In overgave aan de Vader. 
7 In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan 
de rechter zijde en aan de linker zijde; 
 
De Naaste 
 
Romeienen 13 
10 De liefde doet den (N)naaste geen kwaad. Zo is dan de (L)liefde de vervulling der wet. 
 
De Naaste met hoofdletter is de Heere Jezus Christus. Hij is ons het meest nabij. Wij zijn 
immers van Zijn Vlees en Been. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Als agapè, de Liefde van 
God, ín ons is, doen wij de Heere geen kwaad. Wij zouden de oude mens voor dood houden 
en leven in overeenstemming met Zijn Wil. Dan zouden wij ons voor honderd procent 
onderwerpen aan Hem. De naaste met kleine letter, is onze broeder of zuster. De andere 
leden van Zijn Lichaam; elk wedergeboren, gelovig mens dus. Als onze broeders en zusters 
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ook de juiste positie in zouden nemen dan doen we elkaar geen kwaad. We hoeven elkaar 
niet te bestrijden. We zouden een eenheid zijn, bestuurd door het Hoofd de Heere Jezus 
Christus. Wij zijn alleen verantwoordelijk om zelf in de juiste, door God aangewezen, positie 
te gaan staan. Vanuit agapè ontstaat éénheid. Vanuit agapè weten wij wat onze 
verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van de Heere en ten opzichte van elkaar. De 
(L)liefde doet de (N)naaste geen kwaad…En op deze manier is de Liefde, de Heere Jezus 
Christus, de vervulling van de Wet. Vanuit agapè de juiste plaats innemen in onderwerping 
aan de Heere. 
 
Romeinen 8 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, 
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar 
naar den Geest.God heeft in Zijn Zoon de Wet vervuld; Hij is de Vervulling der Wet; de Liefde 
is de Vervulling der Wet. 
 
Stichten is opbouwen 
 
God is Liefde, God is Agapè; God in ons zorgt voor éénwording en verbondenheid. God 
neemt Zijn Verantwoordelijkheid. Op God kun je bouwen… 
 
1 Korinthe 8 
1 Aangaande nu de dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat wij allen te zamen 
kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. 
2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te 
kennen. 
3 Maar zo iemand God liefheeft, die is van Hem gekend. 
 
Aan kennis alleen heb je niets, behalve aan de Ware Kennis. En als er agapè is, ben je door 
Hem gekend. Dan leef je in gemeenschap met Hem. Wereldse kennis maakt verwaand maar 
Zijn Liefde bouwt op. Stichten is opbouwen. Het gaat over de opbouw van de Gemeente, Zijn 
Lichaam. Als de Liefde van God in ons is, nemen wij onze plaats in. Onze plaats is ter opbouw 
van de geestelijke Tempel, de Gemeente. En ook ter opbouw van onszelf. Als we niet bezig 
zijn met de opbouw van de Gemeente, zijn het dode werken. Wij zouden geen werken doen 
ter opbouw van de oude Schepping. Indien wij onze handen openen zal de Heere zorgen dat 
deze handen gevuld worden met stichtend werk ten behoeve van de Gemeente. De norm is 
niet; is het goed of kwaad wat wij doen. Onze norm is; is het stichtend ja of nee. 
 

2 Korinthe 12 
19 Meent gij wederom, dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de 
tegenwoordigheid van God in Christus; en dit alles, geliefden, tot uw stichting. 
Paulus zegt hier tegen de Korinthiërs dat hij werkt in aanwezigheid van de Heere en niet 
voor zichzelf. Hij zegt dat het werk van hem en zijn broeders tot stichting is van de 
Gemeente.  Paulus noemt hen geliefden, agapè. Want de liefde sticht. De liefde bouwt op. 
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Paulus zegt ons dat wij in principe alles kunnen doen. We leven tenslotte onder het Nieuwe 
Verbond der Genade. En genade kent geen enkele verplichting. Wij hoeven niet aan regeltjes 
of wetten te voldoen om een plaatsje in de Hemel te bemachigen. Maar, zegt Paulus, alles is 
wel geoorloofd en je behoudt ten alle tijden je eeuwige leven maar niet alles is stichtend! En 
dat is wel de bedoeling. De bedoeling is dat wij de Geest Zijn opbouwend Werk laten doen. 
In en door ons. De bedoeling is dat wij wandelen naar de Geest in plaats van naar het vlees. 
 
1 Korinthe 10 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij 
geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. 
 
Romeinen 15 
1 Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet 
onszelven te behagen. 
2 Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting. 
 
Romeinen 14 
19 Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede synoniem van agapè, en hetgeen tot 
de stichting onder elkander dient. 
 
1 Korinthe 6 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar niet alles is tot nut voor 
de opbouw van Zijn Lichaam; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van 
geen mij laten brengen. 
 
Als ik de Liefde niet had 
 
Als ik de Liefde niet had, als ik geen agapè zou hebben, dan zou alles in dit leven nutteloos 
zijn. Dan zou ons leven zonder betekenis zijn. Dan zouden we nu nog dood zijn door de 
misdaden en de zonden. Het gaat hier niet over phileo maar over agapè. Want God is Liefde 
en de Liefde is God. Als de Liefde, de Heere, niet in ons leven zou zijn, waren wij dood. Dan 
zouden wij reddeloos verloren zijn. Wij moeten beginnen met het zoeken van de Waarheid 
en ons daaraan overgeven. Wij zouden de rust ingaan en staan in de Liefde, agapè. Dat is 
een keuze. We kunnen kiezen voor de oude of de nieuwe mens. We kunnen kiezen voor 
dode of vruchtbare werken. We kunnen kiezen voor het vlees of de Geest. Maar alleen via 
de Liefde van God wordt gebouwd. God heeft ons lief. Het gaat over agapè in onderstaande 
brief van Paulus aan de Korinthiërs. Maar eigenlijk gaat het dus gewoon over God! Want God 
is Liefde. Het gaat niet over phileo, wereldse liefde van de oude mens. 
 
1 Korinthe 13 
1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde God is Liefde niet 
had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. Zonder liefde is het leeg. 
Zonder liefde hebben de zaken geen enkele betekenis. Want alleen de liefde sticht, is 
opbouwend. Zonder God kunnen wij niet leven. 
2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de 
wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde  
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God is Liefde niet had, zo ware ik niets. Zonder agapè heeft het voor God geen waarde. 
Zonder agapè zijn het dode werken. 
3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, 
dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde God is Liefde 
niet, zo zou het mij geen nuttigheid dat wat opbouwend is geven. Zonder agapè, zonder God, 
bestaat geen enkele nut of zingeving. Nuttige zaken worden alleen gedaan via agapè. 
Tesamen met de Heere. Alleen God is van Waarde. God is Agapè. Alles wat gedaan wordt uit 
liefde voor de Heere en door de Heere, is zinvol. Men bouwt via Liefde  
4 De liefde is lankmoedig, lang van moed, men houdt lang de moed erin; geduldig zij is 
goedertieren; God is Liefde en God is goedertieren. Goedwillend naar anderen toe de liefde 
is niet afgunstig; als men in de Liefde is, gunt men elkaar de plaats die men inneemt. God 
heeft ons een plaats gegeven en we dragen alleen verantwoording voor onze eigen plaats en 
hoeven ons dus niet te bemoeien met iemand anders plaats de liefde handelt niet 
lichtvaardiglijk, de Liefde praalt niet, is niet opschepperig. Als we in Zijn Liefde zijn dan 
hoeven we ons niet beter voor te doen dan we zijn zij is niet opgeblazen; zuurdesem zwelt 
op. Opschepperij hoort niet bij agapè. De buitenkant doet niet mee voor God. 
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, onbetamelijk, de Liefde doet geen dingen die niet bij onze 
positie horen zij zoekt zichzelve niet, agapè, de Liefde Gods zoekt zichzelf niet maar phileo 
wel. De Liefde Gods zoekt God. Als wij de Liefde van God in ons hart hebben dan weten wij 
onze plaats. Dan zij wij helemaal gericht op de Heere. Als wij trouw zijn aan Hem, is Hij trouw 
aan ons. zij wordt niet verbitterd, Agapè wordt niet verbitterd omdat agapè geen 
verwachtingen heeft van de ander. Agapè is helemaal op de ander gericht dus wordt men 
niet verbitterd. zij denkt geen kwaad; Agapè rekent geen kwaad toe; agapè vergeeft 
6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, er is wel ongerechtigheid maar de Liefde 
verblijdt zich alleen in de Waarheid en niet in leugen en onrecht maar zij verblijdt zich in de 
waarheid; De liefde verblijdt zich niet in ongerechtigheid maar wél in de Waarheid 
7 Zij bedekt alle dingen, bedekken is de zonden wegnemen. Liefde is niet blind maar 
verzoent de zonden. God is agapè en heeft Zich met ons verzoend zij gelooft alle dingen  Zij 
vertrouwt het Woord; zij blijft trouw aan het Woord., zij hoopt alle dingen, hoop is 
zekerheid. Hopen is verwachten  zij verdraagt alle dingen. 
8 De liefde vergaat nimmermeer Gods Liefde vergaat nimmer meer want God vergaat 
nimmer meer. Gods Liefde is eeuwige Liefde. Zijn Liefde is eeuwig en onvergankelijk. Zijn 
Liefde is het eeuwige Leven; daar komt geen einde aan.; maar hetzij profetieën, zij zullen te 
niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan 
worden. Een opsomming van dingen die wél vergaan. Deze zaken blijven niet; de gaven van 
de Geest zijn van tijdelijke aard maar de vrucht van de Geest is blijvend. 
9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; 
10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan 
worden. 
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een 
kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds 
was. 
12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien 
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend 
ben. 
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13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. Hoop en 
geloof komen voort uit de Liefde. Liefde omvat hoop en geloof. Liefde is de Vrucht van de 
Geest. De Liefde is de volmaakte band omdat zij nooit meer vergaat.  
 
De Liefde van God woont in ons 
 
1 Johannes 4 
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag 
des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 
18 Er is in de liefde geen vrees, In agapè is geen angst. Wij zijn niet bang omdat de Liefde van 
God in ons verblijft. Voor niets of niemand zijn wij bang maar de volmaakte liefde drijft de 
vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde. 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. God neemt Zijn verantwoording 
en neemt als eerste Zijn Plaats in en daarna zouden wij onze plaats innemen. God neemt de 
Hoogste plaats in en elke andere plaats is onderworpen aan God. 
20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die 
zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet 
gezien heeft? 
21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder 
liefhebbe. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 
verdrukking lijdzaamheid werkt; 
4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den 
Heiligen Geest, Die ons is gegeven. Ons is gegeven de Liefde Gods, de Heilige Geest. De 
Liefde van God is in ons. Wij zouden ons onderwerpen aan de Heilige Geest. Wij zouden 
onderdanig zijn aan de Geest. Hem Zijn Werk laten doen. Onze juiste plaats innemen. 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Wij hebben de Liefde van God in ons hart uitgestort gekregen door de Heilige Geest. Niets 
zal ons kunnen scheiden van de Liefde van God, Die in Christus Jezus is. De Liefde van God is 
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Christus Jezus en Christus Jezus woont in ons. De Heilige Geest is Christus is de Liefde van 
God is God Zelf Die in ons woont. Hij heeft woning in ons gemaakt. Wij zijn onlosmakelijk 
verbonden met Hem, met Zijn Liefde. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam, de Gemeente.  
De volmaakte Band. Zijn Liefde is volmaakt. Staan in de Liefde betekent overgave aan Hem; 
onze verantwoordelijkheid op ons nemen in onderwerping. De juiste plaats innemen.  
 
Johannes 17 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt de volmaakte band van de Liefde zijn in een, en 
opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij 
liefgehad hebt.  
 
Johannes 14 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; 
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem 
maken. 
 
Christus is het toonbeeld van de Liefde van God. De volmaakte Liefde. Gods Liefde is in onze 
harten uitgestort. Hij heeft ons als eerste liefgehad en heeft ons een plaatgegeven in Zijn 
Plan met de Schepping. Onze verantwoordelijkheid is alleen maar dat wij ons aan Hem 
zouden overgeven. Dat wij onze plaats zouden innemen. 
 
                                                            
                                                   
                                                                  Amen. 
 
 
 
 


