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Wie leert mij wat liefde is? 

 

We zijn al een aantal weken bezig met de eerste brief van Johannes. Een brief 

die bijzonder actueel blijkt te zijn. Een brief die gaat over het leven als gelovige, 

als kind van God. Een brief die gaat over liefhebben. 

Ik heb even de titels van de voorgaande preken op een rijtje gezet, zodat we een 

beetje context hebben als we naar onze tekst van vandaag gaan kijken. 

 

Serie preken:  

1.Het delen van het Leven – 1Joh1:1-5 

Johannes schrijft deze brief omdat hij het leven wil delen. Het is geen zware 

theoretische beschouwing. De brief gaat over ons leven. Heel praktisch. 

2.Leven in het Licht – 1Joh1:5-10 

Een aansporing om te leven, verbonden met God. Hij is Licht, in hem is geen 

spoor van duisternis. 

3.In de voetsporen van Jezus – 1Joh2:1-11 

Een leven vanuit de genade die God geeft. 

 ‘…Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hij is het die verzoening brengt voor onze 

zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele 
wereld.’ 

Een leven met compassie en vergeving ook voor onze naaste. 

Over een leven verbonden met onze naaste. 

4.God leren kennen – 1Joh2:12-14 

Tijdens ons leven hier op aarde leren we leren we, juist in onze zwakheid, 

overwinningen te behalen, leren we God beter kennen. 

5.Blijf dus in Hem – 1Joh2:15-29 

De sleutel voor persoonlijke groei, de sleutel voor het behalen van persoonlijke 

overwinningen: Blijf in Hem! 

6.Leven als een kind van God – 1Joh3:1-10 

Vorige keer hebben we stil gestaan bij de oproep van Johannes om te leven als 

een geliefd kind van God. 

 

Het feit dat God van ons houdt, zoals we zijn, is overweldigend. Hij houdt van 

ons!  En altijd is het zo dat als we lief gehad worden, dan weten we dat we 

waardevol zijn. Het brengt een glimlach op je gezicht. Het helpt je ook om jezelf 

lief te hebben, om jezelf van waarde te vinden. Het is noodzakelijk om van jezelf 

te houden. Het lukt je niet om van de ander te houden, als je niet van jezelf 

houdt. 

We hebben ook gesproken over ‘opnieuw geboren’ worden. Als we de liefde van 

God, geopenbaard in zijn Jezus leren kennen. Als we zijn vergeving ontvangen, 

dan worden we als het ware ‘opnieuw geboren’. 

Johannes 3 

5Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van 

God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6Wat geboren is uit 

een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet 

verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 
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Het is niet zo dat als we ‘opnieuw geboren’ worden, dat dan ons ‘wat menselijk’ 

is onmiddellijk sterft.  Het bestaat zolang we hier op aarde zijn, naast elkaar.  

Wij hebben het menselijke en het geestelijke in ons.  

Wij hebben het kwade en het goede in ons. 

Wij hebben het vermogen om te haten en om lief te hebben. 

Wij hebben het sterfelijke en het eeuwige in ons. 

En er is een spanning in ons die we wel kennen. We willen het goede doen, we 

willen de ander wel liefhebben, maar we vinden ook dat de ander door zijn 

gedrag onze liefde niet verdient. We vinden ook dat we het recht hebben om de 

ander te straffen. En dus roddelen we, of we kunnen niet vergeven. 

Er is een strijd tussen het menselijke en het geestelijke. 

Laten we onze tekst van vandaag lezen: 

1Johannes3 

11Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar 

moeten liefhebben 12en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die 

het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? 

Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.  

 

Weer de oproep zoals Johannes die voortdurend doet in deze brief: heb elkaar 

lief! Agape – onvoorwaardelijk – onafhankelijk van gedrag…. 

Op dezelfde wijze waarop wij door de Vader worden liefgehad, onvoorwaardelijk! 

Het is interessant dat hier het voorbeeld van Kain wordt aangehaald. Kain en 

Abel zijn de zoons van Adam en Eva. Zoals we weten hebben Adam en Eva 

gezondigd. Door hun keuze is liefhebben een ander woord geworden.  

Liefhebben is niet meer onvoorwaardelijk… 

Genesis 4 

3Op een keer nam Kaïn wat graan, en dat gaf hij als offer aan de Heer. 4Ook 

Abel bracht een offer. Hij slachtte een mooi jong schaap. De Heer keek naar Abel 

en naar het offer van Abel, 5maar niet naar Kaïn en naar het offer van Kaïn. 

Toen werd Kaïn woedend, zijn ogen werden donker.  

Dit is de eerste keer dat in Bijbel over het brengen van een offer wordt 

gesproken. Waarom zouden Kain en Abel een offer aan de Heer brengen? Wat is 

hun motief? De offercultuur waarin offers een genoegdoening zijn voor zonden 

bestond nog niet…. De wet was nog niet gegeven. 

Er was wel kennis van goed en kwaad, dat wel. 

Dat was het gevolg van de vrucht waarvan Adam en Eva gegeten hadden. 

-Waarom brengen ze een offer aan de Heer?- 

Is het een teken van liefde, het willen delen van wat je hebt? 

Of is het manier om genegenheid te verwerven? 

Ik denk dat dit laatste voor Kain het motief was. 

Hij wordt namelijk boos als de Heer zijn offer niet ziet. 

En je hoeft helemaal niet boos te worden!! 

-Hij had ook vriendelijk de Heer kunnen attenderen op zijn offer… 

-Of blij kunnen zijn dat de Heer het offer van Abel zag… 
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Genesis 4 

6‘Waarom kijk je zo boos?’ vroeg de Heer. 7‘Als je doet wat goed is, dan kun je 

iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is, dan zal het kwaad je te pakken 

krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het 

kwaad.’ 

 

Wat de Heer hier zegt maakt mij nog overtuigder van het feit dat Kain een 

verkeerd motief had voor zijn offer. Zijn motief was een ‘voor wat hoort wat’-

motief. Ik breng een offer en u moet dat zien en u moet mij zien… 

Een soort transactie… 

Maar een relatie die op een transactie gebaseerd is, op het voor wat hoort wat-

principe, die relatie is gedoemd te mislukken. Er komt altijd een moment dat één 

van beide partijen niet levert en er teleurstelling is.  

In het geval van Kain doet de Heer niet wat hij verwacht …en hij wordt boos…. 

Het kwaad krijgt hem te pakken… 

Genesis 4 

8Toen zei Kaïn tegen Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Daar sloeg Kaïn zijn 

broer Abel dood. 

 

Heftig hoor... 

Wat Kain laat zien is illustratief voor onze menselijke natuur. -Voor wat hoort 

wat-. Ik breng een offer en wil er wat voor terug. ‘Voorwaardelijkheid’ heeft zijn 

intrede gedaan. En als mijn behoefte niet vervuld word, dan word ik boos. En in 

die boosheid doe ik domme dingen. 

Terug naar onze tekst van vandaag: 

1Johannes3 

11Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar 

moeten liefhebben 12en niet moeten doen zoals Kaïn, 

De manier van liefhebben in Gods koninkrijk is dus onvoorwaardelijk. De manier 

van liefhebben van God is geen transactie, is niet ‘voor wat hoort wat’.  

Het is….liefde….omdat God liefde is!! 

1Johannes3 

13Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. 14Wij weten 

dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. 

Wie niet liefheeft blijft in de dood. 15Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is 

een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend 

in zich heeft.  

Liefhebben, onvoorwaardelijk is het kenmerk van opnieuw geboren zijn. Het 

geestelijke deel in ons kan, verbonden met God, onvoorwaardelijk liefhebben. 

16Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven 

heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 

17Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te 

bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet 

lijden?18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden.  
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Jezus heeft ons geleerd wat liefde is. 

Liefde is onvoorwaardelijk, liefde is meer dan een gevoel, meer dan woorden. 

Liefde blijkt uit daden. Liefde heeft het welzijn van de ander voor ogen. 

Poeh, de lat ligt wel hoog…   

Ik snap nu wat de Heer van mij vraagt… Maar ik vind het enorm moeilijk… 

Hoe win ik nu die innerlijke strijd?  

Die strijd tussen ‘wat uit de mens’ geboren is en ‘wat uit de Geest’ geboren is ? 

1Johannes3 

(18Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 

waarachtig, met daden.) 

19Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een 

gerust hart voor God staan. 20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter 

dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet 

aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22en ontvangen we 

van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen 

wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus 

Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24Wie zich aan 

zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten 

we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 

 

We hebben zijn Geest ontvangen. 

We zijn niet alleen opnieuw geboren, maar we hebben ook zijn Geest ontvangen. 

En Gods Geest geeft ons kracht! Gods Geest geeft ons wat we nodig hebben, hij 

is onze trooster, onze helper. Gods Geest werkt samen met onze geest, laat ons 

zijn liefde ervaren, fluistert in onze gedachten. Gods Geest geeft ons kracht om 

te doen wat we menselijkerwijs niet kunnen doen.  

 

De innerlijke strijd tussen goed en kwaad winnen we door ons bewust te 

verbinden met God. Door bewust te luisteren naar wat Gods Geest ons zegt. 

Naar de gevoelens die Hij ons geeft. 

 

Als we ons bewust zijn van de verbinding met God, van de inspiratie, de kracht, 
de liefde, die Hij geeft, dan overwinnen we de aantrekkingskracht van ‘wat uit de 

mens’ geboren is.  
 

Zoals ook vorige keer al gezegd. Het leven met God vraagt van ons enige 
inspanning, enige focus. Voor elke relatie geldt dat ontmoeting, luisteren, 
wederzijdse interesse, noodzakelijk is. 

 
‘we (kunnen) ons vol vertrouwen tot God wenden 22en ontvangen we van hem 

wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij 

wil.’  

AMEN 


