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I. Houd van je eigen leven (positieve Liefde) 

 

Liefde voor ons eigen leven begint wanneer we leren ons eigen lichaam lief te hebben en er 

goed voor te zorgen. De Bijbels zegt dat ons lichaam Gods tempel is (1 Cor. 3,16). Je zou 

kunnen zeggen dat we een sterke menselijke structuur hebben gekregen die uit drie 

belangrijke delen bestaat: lichaam, ziel en geest. Net zoals God bestaat als Vader, Zoon en 

Geest. 

Het is niet goed je eigen lichaam, je eigen leven te misbruiken. (Denk aan de man, die door 

demonen bezeten zichzelf misbruikte in Marcus 5.) Maar aan de andere kant kan liefde voor 

je eigen leven ook negatief uitpakken. Als die liefde te groot is, is die negatief; wanneer die 

te klein is, ook. ‘Te weinig’ of ‘te traag’ pakt verkeerd uit. ‘Teveel’ of ‘te snel’ eveneens. “God 

komt ons tegemoet in al onze behoeften – niet in onze hebzucht.” 

 

1. Liefde voor vlees – we eten om te leven, we leven niet om te eten. 

Jezus zei: “je moet niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat van God komt” 

(Mt. 4,4). Voedsel op zichzelf moet ons niet beheersen. Wel kunnen we de gever van het 

eten danken. In het Onze Vader bidden we: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. De 

Goede Herder wil dat de schapen samen eten, samen delen en in harmonie samenleven. Er 

schuilt vreugde in het delen. (Voorbeeld van de kleine dochter met een bak vol ijs.) 

 

2. Liefde voor geld – Geld is als een mes. Het kan ergens ongebruikt liggen; het kan 

destructief zijn; het kan ook gebruikt worden om op te bouwen. 

Geld is op zichzelf nutteloos. Het is het gebruik van geld dat er betekenis aan geeft. Ons 

geld wordt constructief wanneer we het wijs besteden. We kunnen het verspillen, we 

kunnen het simpelweg uitgeven, of we kunnen het investeren: 

- in een volgende generatie; 

- in hulp aan wie behoeftig of arm is. 

Die investeringen zijn niet enkel van waarde voor degene die investeert. Het zijn ook 

investeringen uit liefde voor God. 

(Een investering kan soms ook een offer zijn. Je kunt niet enkel om jezelf denken en 

tegelijkertijd ook in anderen investeren.) 

 

3. Liefde voor materie – Alles wat we hebben in dit leven is ons door God gegeven. 

Het is goed dankbaar te zijn voor alles wat we hebben. Maar het is niet het materiële wat er 

werkelijk toe doet. Het is dankbaarheid waar het om gaat. Dankbaarheid waardoor je God 

op de eerste plaats zet, omdat hij de bron is van al onze zegeningen. 



God zegent ons met meer dan enkel materiële dingen. Liefde en affectie, die de werkelijke 

vreugde zijn die ons gaande houdt, vrede en harmonie met anderen en goede gezondheid – 

al deze gaven zijn waardevoller dan materiële. 

 

 

II. Houd van mensen (hogere liefde – comparatieve liefde) 

 

Mensen zijn belangrijker dan materiële zaken, omdat de mens er niet is voor de materie 

maar de materie voor de mens. Betere faciliteiten, betere educatie en betere structuren 

maken van mensen betere mensen – en betere mensen kunnen de wereld maken tot een 

betere plaats om te leven. We zouden in staat moeten zijn om mensen een belangrijker 

plaats te geven in ons leven dan de materiële dingen. Mijn vrouw is belangrijker voor mij 

dan de juwelen die ze draagt, mijn kinderen zijn belangrijker dan de cijfers die ze halen, mijn 

familie is belangrijker dan het huis waarin ik woon. (Voorbeeld van de driejarige jongen 

wiens vingers werden gebroken omdat hij de auto van zijn vader had bekrast.) 

We zijn geroepen onze familie lief te hebben, onze ouderen te respecteren en te zorgen 

voor onze jongeren – dat alles is onze verantwoordelijkheid in deze wereld. 

Houden van mensen kan voorbij grenzen gaan wanneer we anderen gaan liefhebben om 

slechts twee simpele redenen: 1. omdat ze het verdienen om liefde te ontvangen; 2. omdat 

ik graag liefheb. Dit noem ik dynamische liefde. De Eshofgemeente en de Hoevelakense 

gemeenschap zijn, in hun betrokkenheid bij Grace Home, een goed voorbeeld van deze 

dynamische liefde. (Houd van je naaste als van jezelf – Mt. 22,39) 

We zijn ook geroepen om van elkaar te houden omdat we weten dat ook iedere ander Gods 

tempel is. 

 

 

III. Houd van je God (liefde van een herder – superlatieve liefde, opofferende 

liefde) 

 

Jezus is de goede herder. Een goede herder 

1. beschermt zijn schapen dag en nacht (“Ik ben de deur”, de schapen zijn in de kooi, er 

is een vuur dat de hele nacht brandt; een herder slaapt nooit); 

2. verzorgt dag en nacht zijn schapen; 

3. zorgt voor het welzijn van de schapen – de herder let erop dat alles oké is met zijn 

schapen. De herder weet het als er een schaap ziek is en hij weet wat hij dan moet 

doen. 

 

Eens kwamen we leeg en naakt in deze wereld. Ooit gaan we leeg en naakt weg uit deze 

wereld. We hebben niets meegebracht. We zullen ook niets meenemen wanneer we 

sterven. 

Maar er is iets wat voor altijd van waarde zal blijven: de liefde die we hebben gehad voor 

God en voor zijn Koninkrijk. En als we van God houden, houden we ook van elkaar. (Joh. 

13,34-35; 1 Joh. 3,15; 1 Joh. 4,20) 


