WAT IS LIEFDE?
G’ds woord zegt: G’d is liefde (1 Jochanan / 1 Joh. 4:8). Verder staat er dat, als wij
in Jesjoea geloven, niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van de
Messias (Romie’iem / Rom. 8:35). En we behoren de Eeuwige en elkaar lief te
hebben (Devariem / Deut.10:12; 1Jochanan / 1 Joh. 4:21). Maar wat is liefde? Hier is
een definitie van Liefde:
Liefde is: jezelf onbaatzuchtig inzetten voor het welzijn van de ander.
Liefde is daarom een werkwoord! Het is geen gevoel, maar het kan wel gevoelens
produceren. Liefde geeft zichzelf onbaatzuchtig aan de ander en zorgt voor de
ander. Liefde geeft om de ander. Het wil de ander blij en gelukkig maken. Liefde is
een keuze! Het is dus niet iets dat plots over je komt. En liefde heeft alles te maken
met relatie en hoe wij de ander zien. Hoe zien wij de ander? Waarom hebben
we lief?
Wat of wie we belangrijk vinden hebben wij lief. We kunnen een sport lief
hebben en ons daar volkomen aan geven. Of we kunnen onze carrière lief hebben
en er alles voor opofferen. En we kunnen de wereld lief hebben en alles wat die ons
te bieden heeft. Maar daarvoor is liefde niet bedoeld. We behoren de Eeuwige en
onze naaste lief te hebben.
Liefde heeft te maken met wat of wie we belangrijk vinden. De Eeuwige heeft ons
lief, omdat wij voor Hem waardevol zijn. We zijn waardevol voor Hem, niet om wat wij
voor Hem kunnen doen, maar om wie we voor Hem zijn. Hij heeft ons lief, omdat wij
door Hem geschapen zijn!
We zouden kunnen denken dat het tegenovergestelde van liefde, haat is. Maar dat
is het niet. Het tegenovergestelde van liefde is zelfzucht! Liefde zet zich in voor de
ander. Zelfzucht ziet de ander niet, maar alleen zichzelf! Het is egoïstisch! En de
vruchten van zelfzucht zijn: haat, jaloezie, enz.
Het Hebreeuwse woord (algemeen) voor ‘liefde’ is:
ahaw. Dit woord heeft vele
betekenissen. De liefde van G’d; de liefde voor de naaste, enz. (zie: Gen. 27:4;
29:32; Ex. 20:6; 21:5; Lev. 19:18; Deut. 5:10; 6:8; 10:12; 30:6; Ps. 119:113, 127).
Een ander woord is:
ahawah. Dit woord heeft te maken met het geven van
liefde. Hierbij kunnen we denken aan: de liefde die G’d heeft voor de mensen; de
liefde van de mens voor zijn naaste; de liefde tussen een man en een vrouw (2 Sam.
1:26; 13:15; Ps. 109:4–5; Pred. 9:6; Hoogl. 2:4).
Het B’rit haChadasja (Nieuwe Verbond) is geschreven is het Grieks. Het Grieks
kent verschillende woorden voor liefde, die de verschillende vormen van ‘liefde’
aangeven.

Agape: Een onbaatzuchtige, gevende liefde; broederlijke liefde. Maar het
heeft ook de betekenis van een liefde maal , waarbij wij eten voor elkaar meenemen
(Joh. 5:42; 13:35; 15:13; Rom. 5:8; 8:35; 13:10; 1 Joh. 4:9; 5:3; 2 Joh. 1:6).
Agapao (afgeleid van Agape): Het liefhebben van personen of dingen
(Mat. 5:43–44; Luc. 10:27; 11:42; Joh. 14:34; 14:15; 15:12,17; Rom. 13:8,19;
1 Joh. 2:15).

φιλία Philia: Een liefde vanuit vriendschap; een teken van liefde (kus); iets fijn
vinden om te doen (Mat. 23:6; Luc. 20:46; Joh. 15:19; 1 Kor. 16:22).
Philadelphia: broederlijke liefde (Rom. 12:10).

Ερως Eros: sexuele liefde.
De mooiste beschrijving van liefde vinden wij in 1 Korintiërs 13:
[1] Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de
(Agape) liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn
geworden. [2] En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen
weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen
zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. [3] En al zou ik al mijn
bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
[4] De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig, [5] zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, [6] zij verblijdt zich niet over de
ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, [7] zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. [8] De liefde
vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen
betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
[9] Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, [10] maar wanneer het
volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden. [11] Toen ik
een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. [12] Nu
immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij
zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben. [13] En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde. ( HZSV)
Wat is liefde? Het werkelijke antwoord vinden wij bij de auteur van de liefde: G’d zelf.
Hij is liefde en zijn Koninkrijk is een rijk van liefde! En Hij heeft ons door Jesjoea, de
Messias, laten zien wat liefde werkelijk is! En Jesjoea heeft gezegd: Heb elkaar lief,
zoals Ik jullie heb liefgehad (Joh. 15:12)!

