Les 25.

Veel gelovigen denken bij de liefde van God vaak aan een te beperkte grootheid van deze
liefde. Vaak denkt men alleen aan de vergeving van persoonlijke zonden, zelfs wel eens iets te
gemakzuchtig want men gaat er van uit “dat God toch wel liefde is en alles vergeeft wat een
mens fout heeft gedaan” De liefde van de Here God is oneindig veel groter dan een mens ooit
zal kunnen beseffen, maar ook oneindig veel heiliger dan wij zouden kunnen bevatten en in
Zijn heiligheid ziet Hij ook regelmatig de noodzaak om de gelovigen te corrigeren, te straffen.
Dit zal Hij dan niet uit wraak doen maar om ons op de juiste weg terug te brengen en een
nuttig werktuig te laten zijn in Zijn dienst.
Efeze 3:18-19 “zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de

breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus,
die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”.

Joh. 3:16

“ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe”.

1. De onmetelijke breedte van de liefde Gods’:
Joh. 3:15-16

“opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe”.

De lengte van deze liefde, oneindig, zonder einde:
Jer. 31:5

“Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige
liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid”.

Diepte van Gods’ liefde, Hij gaf zich Zelf.
Hoe groot ons zonden tal ook geweest mag zijn, Hij gaf zijn leven voor een ieder van de
mensheid persoonlijk.
Gal. 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor
mij heeft overgegeven”.

De hoogte van de liefde van de Here kunnen wij mensen niet peilen.
Efeze 2:6

“en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de
hemelse gewesten, in Christus Jezus”.

Joh. 17:23

“Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld
erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij
Mij liefgehad hebt”.

2. De schepping en de mensheid het voorwerp van de liefde Gods’
Joh. 3:16

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad”.

Efeze 2:1

“En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden
en de zonden”.

Gal. 2:20

“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij
heeft overgegeven”.

3. Hoe God liefheeft.
Hosea 14:5

“Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn
toorn keert zich van hen af.”

God heeft als een vader lief:
Joh. 16:27

“want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt,
dat Ik van God ben uitgegaan.”

Joh. 3:1

“En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze
wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld
liefhad, liefgehad tot het einde.

4. Wat Gods’ liefde voor ons heeft gedaan.
1 Joh. 4:10

“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze
zonden”. (NBG)
“Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat
hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te
brengen voor onze zonden”. (NBV)

Openb. 1:5

“en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de
doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en
ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed”.

Titus 3: 16

“Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde
tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de
werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn
barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes”.

Joh. 3:16

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe”.

Efeze 2:6

“En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in
Christus Jezus”. (St. V)
“Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven
in de hemelsferen, in Christus Jezus”. (NBV)

2 Thess. 2:16 “En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad
en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft”. (NBG)
5. Wat de liefde Gods’ voor ons zal doen.
Wij lazen dat de Here God vaderlijke liefde voor ons koestert, dit wil zeggen dat Hij ons
steunt, beschermt en bewaard. Maar dit wil óók zeggen dat Hij ons ook zal kastijden, straffen,
als wij van Zijn wegen afwijken:
Rom. 8:37

“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft
liefgehad”.

Rom. 8:38-39 “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,
welke is in Christus Jezus, onze Here”.
Hebr. 12:6-12 “want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die
Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen.
Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij
echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij
bastaards, en geen zonen. Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het

vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet
nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? Want zíj
hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet
het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want alle tucht
schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later
brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in
gerechtigheid”.
Openb. 3:19 “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u”.
Spr. 3:11-12 “Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet en keer u niet met weerzin
af van zijn bestraffing. Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft, ja,
gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft”.
Job 5:17

“Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des
Almachtigen niet”.

