Zondag
God is liefde
Lezen: Mattheüs 5:43; 1 Johannes 4: 7-16
Deze week overdenken we een deel uit de Bergrede. Daarin zal het thema liefhebben centraal staan.
Vandaag heb je als inleiding daarop de woorden van de evangelist Johannes gelezen: God is liefde.
Wat betekent dat? Het laat zien dat liefde niet zomaar een eigenschap van God is, maar dat de
diepste kern van Hem bestaat uit eeuwige, Goddelijke liefde. Nee, dat is geen reden om de
Bijbelteksten die spreken over Gods toorn over de zonde, over Gods rechtvaardigheid, en over Gods
heiligheid, weg te strepen of te relativeren. Want dat God liefde is, betekent ook dat Hij in al die
genoemde, volmaakt heerlijke eigenschappen van Hem liefheeft en handhaaft! Al Zijn heerlijke
eigenschappen zijn volmaakt één in Hem, Die liefde is…
Hoe totaal anders is God dan jij en ik! Wij zijn precies het tegenovergestelde van Hem. Toen we
geschapen zijn, leken we op Hem. Maar nu, na de zondeval, zijn wij van nature geneigd om God en
onze naaste te haten. Geloof je dat? Alleen als je Hem kent met je hart, komt er weer echt liefde in
jouw hart! Liefde van God, en liefde voor God! Door de Zoon van Zijn liefde: de Heere Jezus Christus!

Maandag
Liefde in de Drie-enige God
Lezen: Johannes 5: 16-23
Gisteren heb je gelezen dat God liefde is, en wat dat allemaal betekent. Toen viel de nadruk op de
eenheid van God. Als we vandaag nadenken over de liefde in de Drie-enige God, valt de nadruk op de
Personen in God: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Drie Personen, en toch maar
één God. Dat is voor ons verstand echt niet te begrijpen. Wij hebben waar geloof nodig, om daar
amen op te zeggen op grond van Gods Woord.
Het schriftgedeelte van deze dag leert ons nog iets over deze onbegrijpelijke werkelijkheid. De Heere
Jezus leert ons: ‘Want de Vader heeft de Zoon lief…’ (Johannes 5:20). Wist je dat de woorden Vader
en de Zoon hier ook kunnen worden omgewisseld, en dat daarbij evenzeer de Geest genoemd kan
worden?
-

De Vader heeft de Zoon lief, maar de Zoon heeft ook de Vader lief!
De Vader heeft de Geest lief, maar de Geest heeft ook de Vader lief!
De Zoon heeft de Geest lief, maar de Geest heeft ook de Zoon lief!

Zo is er binnen de Drie-enige God een eeuwige gemeenschap van Goddelijke liefde! Onbegrijpelijk
voor ons verstand. Maar tot diepe verwondering voor het ware geloof. Verwonder jij je ook?

Dinsdag
Liefde voor God
Lezen: Psalm 42

Zie je het hert uit Psalm 42 in gedachten staan? Het steekt de kop omhoog, en met een uitgedroogde
tong schreeuwt het dier in doodsnood om water. Want water is leven! En geen water betekent:
sterven… Ja, zegt de psalmdichter, zo schreeuwt ook mijn ziel naar God! (Psalm 42:2)
Dit is het verlangen van de liefde voor de God. Liefdesverlangen, om deze heilige maar ook heerlijke
God te kennen, Hem tot je deel te hebben, en Hem te gehoorzamen. Liefde voor God, die voortkomt
uit de liefde van God, die de Heilige Geest heeft uitgestort.
Herken jij jezelf in dit liefdesverlangen? Wie wedergeboren is, zal dit herkennen. Ook al ontdek je dat
er een kloof tussen God en je hart is vanwege je zonde, toch is daar dat onweerstaanbare en
onverklaarbare verlangen van de liefde tot de levende God. Je weet één ding: als ik Hem ken, ben ik
zalig, maar buiten Hem is alleen maar de eeuwige dood.
Heb jij ook dorst naar God? Weet je niet hoe die kloof overbrugd zal worden? Er is maar één plaats
waar je dorst naar God gelest wordt: aan Jezus’ voeten! Buiten Hem zul je God nooit kunnen leren
kennen, maar in Hem is Gods Fontein geopend. Een Fontein van genade, Die voor de grootste
zondaar geopend is. Zelfs jij bent er welkom.

Woensdag
Liefde voor Gods Woord
Lezen: Psalm 119: 97-104
Eerst een vraag: zie je wel eens uit naar het lezen van dit Bijbelleesrooster? Eigenlijk moet ik het
anders vragen: zie je wel eens uit naar het lezen van het Boek? Hét Boek: dat is de Bijbel. Wat
betekent het Woord van God voor jou?
Een levende christen is altijd een lezende christen. Biddend lezend in het Woord van God. Want
alleen door dit Woord laat de Heilige Geest ons de stem van de Heere kennen. Alleen in dit Woord
vinden we de Zaligmaker, als de Christus der Schriften. Alleen in dit Woord vinden we Zijn heilige en
volmaakte wil voor ons leven, in Zijn wet.
Kun je begrijpen dat dit Woord het kompas van een christen is op zijn pelgrimsreis? Als je God hebt
lief gekregen, kan het niet anders of je hebt ook Zijn Woord lief gekregen. Net als de dichter van
Psalm 119: ‘Hoe lief heb ik Uw wet!’ (vers 97). Daarmee bedoelt hij overigens niet alleen de geboden
van de Heere, maar alles wat de Heere ons bekendmaakt in Zijn Woord.
Ben jij een levende, een lezende Christen? Wat een wonder dat de Heere ons Zijn Woord geeft. Laat
het jou dagelijks brengen in het gebed: maak in Uw Woord mijn gang en treden vast.

Donderdag
Liefde maakt herkenbaar
Lezen: Lukas 10: 25-37
Waaraan kun je een kind van God herkennen? Er zijn heel wat antwoorden mogelijk op die vraag.
Maar in dit gedeelte van de Bergrede leert de Heere Jezus ons vooral dat een kind van God
herkenbaar is aan de naastenliefde. Die liefde wordt in het leven zichtbaar. Christus leert ons dat de
christelijke naastenliefde bestaat uit gezindheid, woord, daad en voorbede. Het gaat dus om je hart

(motivatie) en wat je doet. Hij voegt daaraan toe: ‘Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in
de hemelen is’ (Mattheüs 5:45).
De Heere Jezus bedoelt niet dat je een kind van God wordt door dat alles te doen. Kind van God word
je alleen uit genade, door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. Maar Hij bedoelt: als je
werkelijk een kind van God geworden bent, dan zal dat ook uit je naastenliefde blijken. Je gaat lijken
op de Vader, Die in de hemelen is. Die niet alleen liefde geeft, maar Zelf liefde is.
Wat een genade van God! Van nature zijn wij kinderen van de duivel en lijken we sprekend op hem,
de grote leugenaar. Maar Gods genade geeft een nieuw begin van het beeld van God in ons hart en
leven. Wiens kind ben jij?

Vrijdag
Een groet uit liefde
Lezen: Openbaring 1:1-8
Als het gaat over naastenliefde, hoeven wij echt niet direct aan heel grote dingen te denken. Een
opgestoken hand en een hartelijke groet horen daar evengoed bij. Het zijn juist vaak die ‘kleine’
dingen waaruit echte naastenliefde van een christen blijkt.
Wat tollenaars zijn, weet je inmiddels. Vandaag komen ze weer naar voren. En dan blijkt: tollenaars
groeten alleen elkaar, anderen niet. En jij? Groet je die onkerkelijke buurman ook, die op zondag zijn
auto aan het wassen is als jullie naar de kerk gaan? Nee, niet omdat je daar zijn gedrag mee
goedkeurt, maar wel om ook daarin het beeld van Christus te vertonen. Want: ‘Indien gij uw
broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?’ (Mattheüs
5:47)
Wat een contrast: je ziet die buurman niet eens als je langsloopt, en even later begint de kerkdienst.
Heb je er wel eens over nagedacht? Dan komt de grote Koning van de Kerk met Zijn groet! Tot wie?
Tot vijanden van Hem, die door en door schuldig voor Hem staan. Tot jou! Tot zulke mensen klinkt
Zijn liefdevolle zegengroet: ‘Genade zij u en vrede van Hem Die is, en Die was, en Die komen zal…’
(Openbaring 1:4b-5a)

Zaterdag
Barmhartigheid als uiting van liefde
Lezen: Mattheüs 6:1-4
Het gaat vandaag over iets van jezelf geven aan of voor een ander. In de Bergrede geeft de Heere
Jezus hierover onderwijs. De Heere Jezus noemt geven: ‘aalmoes doen’. Het woord ‘aalmoes’ is
afgeleid van wat er in het Grieks staat. Dat woord betekent letterlijk: barmhartigheid, het tonen van
medelijden met mensen die het moeilijk hebben. Bij geven moet je niet alleen denken aan geld. Het
doen van barmhartigheid omvat veel meer! Het betekent ook het geven van je tijd, je talenten, je
aandacht en zorg aan degenen die het nodig hebben.
Barmhartigheid heeft te maken met erbarmen. Daar zit iets van het woord ‘branden’ in.
Barmhartigheid is een brandend hart hebben, vol van liefde tot God en de naaste. Wat
barmhartigheid inhoudt, zie je volmaakt in de Heere Jezus. Wat gaf Hij veel om armen en ellendigen.

Ja, uit liefde gaf Hij Zichzelf aan het kruishout van Golgotha, om zondaren zoals jij en ik te kunnen
redden. Ken je Zijn barmhartigheid? Dan word je zelf ook barmhartig.

