
God IS Liefde
En wij zijn Zijn beelddragers!



1) God IS Liefde

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.

1 Johannes 4:8



2) Wij zijn Zijn beelddragers



Naar Zijn beeld geschapen

God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over 
de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over 
al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God 
schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God 
schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 

Genesis 1:26-27



Jezus is het voorBEELD

Christus is het Beeld van de onzichtbare God.

Kolossenzen 1:15



5 Liefdestalen

• Bevestigende woorden

• Tijd en aandacht

• Geschenken

• Dienstbaarheid

• Lichamelijke aanraking



“Patroon van deze preek”

• Hoe toont God deze Liefde?
• Hoe volgen we Zijn voorbeeld?
• Hoe kunnen wij God op die manier liefhebben?

•Ter gehoorzaming van het eerste gebod

• Hoe kunnen wij onze naaste zo liefhebben?
•Ter gehoorzaming van het tweede gebod



‘t Eerste gebod

U zult de Heere, uw God, liefhebben

met heel uw hart, 

met heel uw ziel

en met heel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod.

Mattheüs 22:37,38



‘t Tweede gebod, daar aan gelijk

Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: 
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Er is geen ander gebod groter dan deze. (Markus)

Mattheüs 22:37-39



De 5 Liefdestalen



Bevestigende woorden
God is positief



Gezegend

Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend
heeft met alle geestelijke zegen in de 
hemelse gewesten in Christus.

Efeze 1:3



Eulogie

εὐλογία è εὐ λογία

εὐ = Goed

λογία = Woord



Geprezen / Geloofd

Geloofd zij de God en Vader van onze Heere 
Jezus Christus, Die ons geloofd heeft met 
alle geestelijke lof in de hemelse gewesten 
in Christus.

Efeze 1:3



Niet DAT… maar WAT!

Niet alleen geloven DAT God positieve woorden zegt

Maar laten we ook horen WELKE woorden God zegt!



Gelijk al aan het begin: “Zeer goed”

God keek naar alles wat hij had gemaakt en 
zag dat het zeer goed was.

Genesis 1:31



Jezus noemt ons vrienden!

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf 
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem 
ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb 
gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie 
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie…

Johannes 15:15



God troont op onze lofzangen

Maar U bent heilig,

U troont op de lofzangen van Israël.

Psalm 22:4



Dank God in alles

Verblijd u altijd.
Bid zonder ophouden.
Dank God in alles.
Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

1 Thessalonicenzen 5:18



Tijd en aandacht
God neemt de tijd voor ons



Tijd voor Abraham

De HEERE zei: 

Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?

Genesis 18:17

Denk ook aan de wandelingen met Adam en Eva

En Henoch



Tijd met God / Ken God

Blijf in Mij, en Ik in u.

Johannes 15:4

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.

Jakobus 4:8



Geschenken
God geeft



Jezus offer

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,

en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad
heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een
offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor
God.

Efeze 5:1,2



Heilige Geest

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden
zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in 
herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld
die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering
raken en niet bevreesd worden.

Johannes 14:26,27



Geef en u zal gegeven worden

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, 
geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, 
want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook
gemeten worden.

Lucas 6:38



“

”
LG LeTourneau



Levend offer (Cesar > Cesar)

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen
van God, om uw lichamen aan God te wijden als een 
levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw 
redelijke godsdienst.

Romeinen 12:1



Aangename geur (geuroffer)

God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door 
ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. 
Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder 
hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de 
laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de 
eersten een levensgeur, die leidt tot het leven.

2 Korinthe 2:14-17



Dienstbaarheid
God dient ons



Gekomen om te dienen

En wie van u de eerste zal willen worden, die moet
dienaar van allen zijn.

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te
geven als losprijs voor velen.

Markus 10:45



Dienen op vele manieren

En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij
het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft
Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te
genezen wie gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het 
jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Lukas 4:17-19



Aan het einde…
Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, 
gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is 
vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; 
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; 
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; 
Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; 
Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Mattheüs 25:31-46



Voor Mij

En de Koning zal hun antwoorden: 
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze 
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 
voor Mij gedaan.

Mattheüs 25:31-46



Lichamelijke aanraking
Raakt God ons?



Onzichtbare God

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. [...] 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?

1 Johannes 4:12-20



Jezus omarmde hen…

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de 
discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten.
Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: 
Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor
zodanigen is het Koninkrijk van God.

Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, 
zal het beslist niet binnengaan.
En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen.

Markus 10:13-16



“

”
Onderzoek: "Iemand een knuffel geven is goed voor

onze mentale en fysieke gezondheid"

American Psychological Association

https://www.apa.org/monitor/2014/06/neglect


Zo zend Ik u

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de 
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Johannes 20:21



5 Liefdestalen

• Bevestigende woorden

• Tijd en aandacht

• Geschenken

• Dienstbaarheid

• Lichamelijke aanraking



Het gebed en de zegen van Jezus
voor Zijn discipelen

Johannes 17:17-26



God, Onze Vader, Heere Jezus Christus en Heilige Geest,

De waarheid is de boodschap die bij U vandaan komt. Zorg
dat wij, Uw leerlingen, die waarheid leren kennen, zodat we 
voorbereid zijn op onze taak. Want U stuurt ons de wereld in 
om uw boodschap bekend te maken. Net zoals u Christus 
naar deze wereld gestuurd hebt. De Heere Jezus is klaar met 
Zijn taak: Hij heeft Zijn leven voor ons geven. Ook wij moeten
voorbereid zijn op onze taak. Daarom moeten we de 
waarheid leren kennen.



Dank u dat we uw boodschap gehoord hebben. Laat ons
samen één zijn. Net zoals U samen één bent. En laat ons ook
één zijn met U. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat
U Christus gestuurd hebt.

U hebt Hem uw hemelse macht gegeven. En Hij heeft die 
macht aan ons gegeven. Daardoor zullen wij samen één zijn, 
net zoals U samen één bent.



Vader, u bent één met Uw Zoon, en Hij is één met ons. Geef
dat wij samen volmaakt één zijn met U. Dan zullen alle
mensen weten dat U ons gestuurd hebt. Dan weten ze dat U 
van ons houdt, net zoals u van Uw Zoon houdt.

Vader, U hebt ons aan Christus gegeven. Wij willen dicht bij U 
zijn. Dan zullen we de Heere Jezus zien op Zijn plaats naast U 
in de hemel. U hebt Hem die plaats gegeven, want U hield al 
van Hem voordat U de aarde maakte.



Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Wij
weten dat u Christus gestuurd hebt. Hij heeft ons
bekendgemaakt wie U bent, en dat blijft Hij doen. Uw liefde
voor Hem zal nu ook bij ons zijn. En U zult altijd in ons zijn.

Dank U wel.


