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“Want de liefde van Christus dringt ons” 
(2 Kor. 5:14)  





Graf van Johannes te Efeze 



“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. Hierin is de liefde van God aan ons 
geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de 

wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 
Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben 
gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond 
als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God 

ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
volmaakt geworden.  



Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 
doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij 

hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie 

belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, 
en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons 
heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de 
liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de 

liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.  



Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde 
drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en 
wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 
Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Als iemand zou 
zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, 
dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij 
ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij 
niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, 

dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet 
liefhebben.” (1 Joh. 4:7–21)  



“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. Hierin is de liefde van God aan ons 
geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de 

wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door 
Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben 
gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond 
als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God 

ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
volmaakt geworden.  



Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 
doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij 

hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon 
gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie 

belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, 
en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons 
heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de 
liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de 

liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij 
vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het 

oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.  



“Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog 
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen 
mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid 
heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Kor. 2:9). 

 
“En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, 
dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem 
Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat 

God alles in allen zal zijn.” (1 Kor. 15:28).  
 

“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: 
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn.” (Op. 21:3).  



Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde 
drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en 
wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben 
Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Als iemand zou 
zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, 
dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij 
ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij 
niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, 

dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet 
liefhebben.” (1 Joh. 4:7–21)  



“Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg 
van het aangezicht van de Heere en van de 

heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen 
zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn 

heiligen en bewonderd te worden in allen die 
geloven” (2 Thess. 1:9–10).  



7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is 
uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent 

God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is 
liefde. … 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook 
wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. 
Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde 
in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij 

in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn 
Geest gegeven heeft. … 16 … wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. …  20 Als iemand zou zeggen: Ik heb 

God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een 
leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet 

liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien 
heeft? 21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God 

liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.”  



Een stukje hemel op aarde 
door elkaar lief te hebben 


