
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie: Vrucht van de Geest (1) 
Zondag 11 juni 2017 
 
Thema: Liefde 
  Galaten 5,22-23a en 1 Korintiers 13 

Inleiding 
Mooi! Het is leuk als mensen dat zeggen als ze je huis binnenkomen of door je tuin wandelen. Een compliment is 
altijd leuk om te ontvangen. Maar hebben ze het ook wel eens tegen jou persoonlijk gezegd: jij bent een mooi mens! 
Dan is het zeker een compliment. En daar bedoelen we vaak iemand mee die vriendelijk, behulpzaam en liefdevol is. 
Als je zulke eigenschappen hebt, ben je een mooi mens!  
Misschien worstel je daar mee. Je vindt jezelf vaak nog zo ongeduldig, onvriendelijk en egoïstisch. 
Nu staat er in Galaten 5 dat God ons tot mooie mensen wil maken. Vaak is dat een groeiproces. God wil ons dingen 
leren wanneer we leerling van Jezus worden. En de heilige Geest gaat dat dan toepassen in ons hart. En de vrucht 
van zijn werk kun je zien. Je merkt dat. 
In Galaten worden maar liefst 9 dingen genoemd. Het staat er in het enkelvoud. Het is één geheel, waarbij de ene 
vrucht misschien wat rijper is dan de andere. Maar één geheel zoals bij een druiventros. Heel anders dan bij de 
werken van het vlees, wanneer je vanuit je eigen zondige wil de dingen doet. Dan is het een meervoud, grillig, 
verwarrend, het schiet alle kanten op. Daar zit ook wel iets van een strijd in. Wil je een mooi mens worden? Leg je 
leven dan in Gods handen. Vecht tegen de zonden en open je hart voor de heilige Geest. Dan gaat er wat gebeuren. 
Wat dan? Het eerste dat Paulus noemt is de liefde. Is die te zien bij jou? Daaraan herken je, zegt Jezus, een leerling 
van Mij (Johannes 13,33-34). Zo wordt Gods liefde in deze wereld ook zichtbaar (1 Johannes 4,12). Dat heeft deze 
wereld ook nodig. Haal de liefde uit het leven weg en wat blijft er over?  
Wees daarom een bron van liefde! Maar wat is het en hoe breng je het in praktijk? 
 

1. Liefde is gevend 
Als je wilt weten wat liefde is, moet je in de bijbel zijn. De bijbel is het boek over 
de liefde. En dan doe je gelijk een bijzondere ontdekking. In het Grieks had je 
namelijk verschillende woorden voor liefde, zoals eros (praktische liefde) en filia 
(vriendschappelijke liefde). Maar de bijbel gebruikt een woord dat nauwelijks 
gebruikt werd: agape. Het gaat de bijbel namelijk om liefde van een andere soort. 
Niet te vergelijken met die andere twee. Het verschil is liefde omdat en voordat. 
Misschien houd je van iemand omdat je die ander aardig vindt of omdat die ander 
veel voor jou betekent. Dan is dat liefde omdat.  
Agape-liefde is liefde voordat. Daar zit een keuze in. Je kiest ervoor om van die ander te houden. Los van wat die 
ander voor jou betekent en of je die ander wel of niet leuk vindt. Misschien is er wel helemaal geen reden om die 
ander lief te hebben. Het is onvoorwaardelijke liefde. Liefde die er niet op uit is om er beter van te worden, maar om 
voor die ander iets te betekenen. Het is een liefde die zichzelf geeft. 
Dat is ook het verschil tussen de God van de bijbel en de goden uit de tijd van Paulus. Van de Griekse goden werd 
gezegd dat ze niet konden lief hebben. Want de goden bezaten immers alles. Ze konden niets aan een ander hebben. 
Hoe anders is de God van de bijbel. Daar staat: God is liefde. God kan niet anders dan liefhebben. Zo is Hij. Altijd 
bereid om te geven. En dat heeft Hij ook gedaan. Hij gaf zijn Zoon. Hij gaf de heilige Geest. Hij gaf alles weg. Om jou 
verlossing te geven. Dat is liefde! Hoe heb jij zelf lief? Liefde omdat of liefde voordat?  
 

2.  Liefde is creatief 
Liefde is altijd bezig om iets te bedenken om iets voor een ander te betekenen. Het is liefde in actie. Iemand heeft 
eens gezegd: het tegenovergestelde van liefde is verveling. Liefde maakt vindingrijk. 
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Vanuit de bijbel zelf een voorbeeld daarvan: Jezus zegt in Matteus 5,44: Heb je vijanden lief. Als we ergens geen zin 
in hebben, dan is het dit wel. We vinden het al heel wat om het negatieve handelen van anderen te negeren. Maar 
daar gaat het Jezus niet om. Liefhebben is niet passief, maar actief. Je moet het kwaad ontwapenen door liefde te 
betonen. David, die later koning werd van Israel, brengt het in praktijk wanneer de koning van dat moment, Saul, 
hem op de hielen zit. David zit met zijn mannen in een grot verscholen, als Saul even naar het toilet moet. Een 
buitenkans, vinden zijn mannen, om zijn tegenstander een kopje kleiner te maken. David doet iets anders: hij snijdt 
met zijn mes een stukje van de mantel van Saul. Even later toont hij het hem. Saul staakt de achtervolging. 
Zo zijn er vele manieren om liefde te tonen. Gary Chapman zegt dat er in ieder geval 5 talen van liefde zijn: 
complimenten, je tijd, cadeaus, hulp en aanraking. Wat kun jij bedenken om die ander lief te hebben? Iemand zei 
eens: als je elke dag 1 persoon in het bijzonder liefde geeft, dan zijn dat in 40 jaar tijd 14.600 personen! 
 

3. Liefde is onmisbaar 
Nu zegt Paulus in 1 Korintiers 13 dat je leven zonder liefde niks is. Want het gaat in alles om de liefde.  Jezus vat zo 
ook Gods bedoeling met ons leven samen: leven in liefde voor God en je naaste. In Kolossenzen 3,14 wordt de liefde 
zelfs de band van de volmaaktheid genoemd. Zonder de liefde kan een kerk niet functioneren! 
Misschien moet je daar ook wel aan denken in Galaten 5,22 wanneer daar 9 dingen genoemd worden. Moet je 
misschien achter de liefde een dubbele punt zetten? Hoe dan ook: de liefde gaat voorop! 
Paulus heeft ook een duidelijke reden om dit zo te benadrukken. In de kerk van Korinte geurden allerlei 
gemeenteleden met hun gaven. Ze gaven er hoog van op. Maar zo kan de gemeente niet tot bloei komen. Daarom 
moet Paulus het daarna over de liefde hebben. Je kunt de beste baan hebben, het materieel gezien uitstekend 
hebben of goede kwaliteiten hebben, maar zonder de liefde is het niets. Kijk eens of je je eigen naam kan invullen bij 
vers 4-7 in 1 Korintiers 13. Komt zo de liefde in jouw leven tot uiting? 
 

4. Liefde is gesponsord 
Misschien aarzel je. Hoe kom je aan zulke liefde? Eerlijk gezegd: die kun je zelf niet maken. En die liefde is ook niet te 
koop. Maar hij is wel verkrijgbaar! Als vrucht! Het kan gaan groeien als God met zijn Geest in je werkt. Als Hij de 
liefde van God in je hart uitstort (Romeinen 5,5). Als je Gods liefde ontvangt, kun je zelf ook liefde gaan geven. Zoals 
de maan het licht van de zon aan de aarde doorgeeft. 
God is dus de bron van de liefde. En wat voor bron! Hij heeft ons eerst liefgehad toen wij nog zondaren waren. Dat is 
niet bij woorden gebleven, maar God heeft zijn liefde geopenbaard in het zenden van zijn Zoon. Jij bent Hem alles 
waard! Dank God er elke dag voor! Wanneer je je voedt met die liefde, word je zelf een bron. 
 

5. Liefde is blijvend 
Want je kunt van alles doen in je leven, maar alleen de liefde overleeft alles! Want aan de liefde is de toekomst. 
Geloven wordt aanschouwen. De hoop is eenmaal vervuld. Ook profetieën, tongen, kennis zijn maar gebrekkige 
spiegels waar je in kijkt (de spiegels toen waren van koper; niet echt scherp). Straks mogen we God rechtstreeks 
kennen en wordt Gods nieuwe wereld gestempeld door de liefde! 
 
Slot 
Je zou – met een beeld van ds. Troost - kunnen zeggen: welke bril zet jij op? Hoe kijk jij 
naar deze wereld en de mensen om je heen? Sommige mensen zetten de bril Big Money 
op. Ze zien overal geld in. Anderen proberen het montuur Prestige. De prijzenkasten 
trekken hun aandacht. Model Critique doet het ook goed: je ziet vooral het slechte van 
anderen. Maar de bril die je nodig hebt is: Con Amore (met liefde). Kijk met je hart! 
De bril is onbetaalbaar. Toch wordt hij gratis beschikbaar gesteld door een hemelse Sponsor. Eén ding: glazen 
dagelijks poetsen!  
Laat de heilige Geest Gods liefde uitstorten in je hart. Dan ben je een mooi mens! 
 
Bijbelleestips en vragen voor de komende week: 

 Wat merk je van de veranderende kracht van de heilige Geest in je leven sinds je christen geworden bent?  
Wat staat dat in de weg? 

 Als je geen christen bent en er wel naar verlangt om een ander leven te leiden, welke stappen wil je de 
komende tijd zetten om Jezus en het werk van de heilige Geest beter te leren kennen? 

 Aan wie zou jij de komende week meer liefde willen betonen en hoe wil je dat doen: familie/gezin, collega’s, 
de buurt waarin je woont, de gemeente? Welke taal van de liefde ga je gebruiken (compliment, tijd, cadeau, 
hulp, contact)? 

Een gezegende week in verbondenheid met Hem!  Hartelijke groet, ds. Jan Bosch. 


