
Genoeg liefde 

Woorden van Wijsheid: 
1. Er kan geen liefde zijn zonder te geven (Joh 3:16; Romeinen 8:32) 
2. Wij dienen Christus wanneer wij anderen die in nood zijn helpen (Mattheüs 25:35-40)

Heer,  geef  ons liefhebbende  harten,  een wil  om te  geven en te delen.  Leer  ons  altijd
vriendelijk te zijn, altijd zachtaardig en vergevend met op de eerste plaats de Heiland in
gedachten. In Jezus’ naam, amen. 

Broeders, wilt u op Jezus Christus lijken? Zo ja, hebt u lief? Bekommert u zich om anderen?
Helpt u? Jezus was een vriendelijke en liefhebbende man, een man van vrede en goede
werken. Als navolger van Jezus Christus moet u Hem in Zijn voetstappen volgen. Dit betekent
dat een christen bekend moet staan om zijn liefde. ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat
u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen
allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ (Joh 13:34-35). Als u
het leven van mensen positief wilt veranderen, als u een effectieve zielenwinner wilt zijn,
dan  hebt  u  liefde  nodig  –  genoeg  liefde.  De  liefde  waar  wij  het  over  hebben  is  niet
gelimiteerd  of  voorwaardelijk;  het  wordt  niet  gegeven  om  egoïstische,  klassieke  of
materialistische redenen; het is de liefde van Christus – genoeg liefde. Veel mensen beweren
dat zij liefhebben, maar doen zij dat met de Heiland op de eerste plaats? Vraag Paulus in
1Korinthe 13:1-3 en hij zal u vertellen dat liefde het essentiële ingrediënt is. Ondervraag hem
verder en hij zal u vertellen in 1Korinthe 13:13 dat liefde de grootste christelijke deugd is –
de  echte  maat  van  echte  geestelijkheid.  Daarom,  ‘Mijn  lieve  kinderen,  laten  wij  niet
liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid’ (1Joh 3:18). 

Vraag God u deze liefde te geven - genoeg liefde om geduld te hebben met iedereen die op u
inbeukt met krachtige taal.  Toen in  Lukas  23:1-9 de hogepriester op Jezus inbeukte met
krachtige taal en valse beschuldiging, liet onze Heiland zien dat Hij liefde had – genoeg liefde.
Hij  was geduldig en koos ervoor stil  te zijn toen de waarheid genegeerd werd:  ‘Maar zij
drongen des te sterker aan en zeiden: Hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te
geven,  van  toen  Hij  begon  in  Galilea  tot  hiertoe…  En  hij  ondervroeg  Hem  met  veel
woorden, maar Hij antwoordde hem niets’. 

Als navolger van Christus moet Christus’ liefde in u gezien worden – zoals bij Stefanus. Hij
demonstreerde dat Christus’  liefde geduldig is,  in  Handelingen 7:59-60.  ‘En zij  stenigden
Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij
op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij
dat  gezegd  had,  ontsliep  hij.’ Terwijl  hij  gestenigd  werd  door  stenen  en  woorden,  bad
Stefanus een gebed om vergeving – dit is  genoeg liefde. Wanneer u geconfronteerd wordt
met moeilijke tijden, brokkelt uw liefde dan af op de rotsen van druk en spanning? En als u
oog in oog staat met levensbedreigende situaties, bent u dan geduldig zoals Jezus? ‘De liefde
is geduldig, zij is vriendelijk,  de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet,  zij doet niet
gewichtig’ (1Korinthe 13:4). 
Jezus was altijd vriendelijk. Rijk of arm, jong of oud, welke kleur, welk geslacht of ras dan ook,
wat voor reputatie ook – Hij hield van hen allemaal.  ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot
Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh 6:37). 



Uw houding heeft persoonlijkheid: Het kan mensen naar Jezus toetrekken of mensen van
Hem wegjagen. Jezus Zelf liet dit zien in  Mattheüs 19:13-14. Terwijl Zijn discipelen kleine
kinderen uit zijn nabijheid wegjoegen, deed Jezus er goed aan het slechte wat Hij  zag te
veranderen en Hij  trek ze dicht naar Zich toe.  ‘Toen werden kinderen bij  Hem gebracht,
opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen.
Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor
zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.’ 

De liefde die u geeft, de vergeving die u laat zien, het geduld en verdraagzaamheid die uw
leven sieren, zullen veel vrucht voortbrengen. Heb lief en wees geliefd, laat vriendelijkheid
zien en  ontvang vriendelijkheid.  Dit  betekent  dat  het  geheim van  uw toekomst  bepaald
wordt door wat u zaait.  ‘Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens
zaait, zal hij ook oogsten.’ (Gal 6:7). 

Wij kunnen een les leren van het leven van Kaïn. Kaïn vernietigde zijn toekomst, omdat hij
een gebrek aan liefde had –  genoeg liefde om boven zijn afgunst uit te leven.  ‘…dat wij
elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En
waarom  sloeg  hij  hem  dood?  Omdat  zijn  werken  slecht  waren  en  die  van  zijn  broer
rechtvaardig’ (1Joh 3:11-12). Vraag Kaïn, en hij zal u vertellen dat één moment van afgunst
het niet  waard is  om een leven rusteloos dolend door te brengen  (Genesis  4:12).  Liefde
benijd niet. Stop ermee uzelf te vergelijken met anderen! Ontdek in plaats daarvan Gods doel
voor uw leven. Heb iemand die goed presteert lief en omarm hen, en word zelf iemand die
goed presteert. Respecteer geweldige mensen, en wordt zelf geweldig. 

Wanneer u genoeg liefhebt, deelt u in Gods manier van liefde – liefde die anderen in nood
helpt.  Er  kan  geen  liefde  zijn  zonder  te  geven.  In  een  wereld  waar  niet  naar  elkaar
omgekeken wordt, zouden wij dat juist meer moeten doen.  ‘Wat voor nut heeft het, mijn
broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof
hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou
hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede,
word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat
voor nut heeft dat dan?’ (Jakobus 2:14-16). 

Iemand heeft uw liefde nodig. Iemand heeft uw hulp nodig. Iemand heeft uw bronnen nodig.
Iemand heeft  iets  van  u  nodig  wat u  bezit.  Gods  Woord zegt  dat u  in  al  uw behoeften
voorzien  bent;  daarom  bent  u  gezegend  om anderen  te  zegenen  (Fillipenzen  4:19).  Uw
bijdrage aan anderen is een opdracht van God. U moet een concrete bijdrage leveren in het
leven van iemand die hulp nodig heeft. Zoek ze op, help ze, maak ze uw vrienden, omdat u
geschapen bent om iemand anders te veranderen. Duizenden mensen willen veranderen, ze
weten alleen niet hoe. Verbeter hun levens, verander hun levens – laat hen zien dat geen
situatie permanent is (2Korinthe 4:18). 

Het vermogen genoeg lief te hebben komt niet door sterkte of macht, maar door de genade
van God.  ‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die
liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is
liefde.’  (1Joh  4:7-8).  Wij  hebben  lief  omdat  God  ons  eerst  heeft  liefgehad  (1Joh  4:14).



Christus’ maatstaf van liefde is erg uitdagend. ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze,
namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’  (Joh 15:13). Dus, vraag de Heilige
Geest om u liefde te geven – genoeg liefde. 

Ik laat u hier achter in Christus’ liefde en bid u weer te ontmoeten in Christus’ liefde, in Jezus’
naam. Emmanuel!!! 
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