
Je bent geliefd (? !) 

De laatste tijd hoor of zie ik regelmatig de uitspraak ‘Je bent geliefd’ langskomen. In een evangelische 

boekwinkel zag ik er posters, wandbordjes e.d. van. Op Facebook werd het geplaatst. Zelfs ongelovigen 

passen deze uitspraak op zichzelf toe. Tijdens een bezoek aan een broeder en zuster, kwam dit gegeven 

ook aan de orde, met een door hen terecht opgemerkte kritische kanttekening. (Joh. 14:21; zie hieronder) 

 

Men zal bij deze uitspraak wel denken aan de woorden uit Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ….” Maar laten we het tweede deel van dit 

vers niet vergeten: “… opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe.” God heeft inderdaad Zijn liefde jegens ons bevestigd, doordat Christus voor ons gestorven is, 

als wij nog zondaars waren, Rom. 5:8 maar aan Zijn liefde heb je geen deel als je Christus niet persoonlijk 

in geloof als je Verlosser aanvaardt. Jezus Christus is Gods Geliefde Zoon. Wie in de Zoon gelooft, 

heeft het eeuwige leven. Joh. 3:36 

 

Door de prediking van het evangelie wordt om een reactie van de mens op Gods liefde gevraagd. Wil er 

een relatie ontstaan, dan moet liefde van twee kanten komen. Gelóvigen kunnen beamen: “Wij hebben 

Hem lief, omdat Hij ons éérst liefgehad heeft.” 1Joh.  4:19 

 

Gelóvigen zijn door God geliefd. Zij zijn begenadigd in de Geliefde. Ef. 1:6 Paulus noemt de gelovigen 

van de gemeente te Kolosse ‘uitverkorenen Gods, heiligen en beminden’. Kol. 3:12 De gelovige Efeziërs 

roept hij op om navolgers Gods te zijn, “als geliefde kinderen.” Ef. 5:1 In Rom. 1:7 richt Paulus zich tot: 

“Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen ….”  En in 2Thes. 2:13 staat: “broeders, 

die van den Heere bemind zijt.” 

   

Als je de Bijbel naleest over dit gegeven, kom je veelmeer tot de conclusie, dat je vooral door God 

geliefd bent, als je in geloof tot Hem genaderd bent. Leest u de volgende teksten eens rustig door om te 

ontdekken wie in het bijzonder door God geliefd zijn. 

 

Joh. 14:21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij 

liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven 

aan hem openbaren.  

Joh. 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren;  

en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij 

hem maken.  Door Gods Woord te bewaren ben je zeker  door God  geliefd. 

Rom. 8:28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 

namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

Jak. 2:5  Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk 

te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die 

Hem liefhebben? 

1Joh. 3:1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd  

  zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 

  Kinderen Gods zijn zij die de Heer aangenomen hebben en in Zijn Naam geloven. Joh. 1:12 

1Joh. 4:9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden  

  heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.  

  Geloof in de Zoon van God is noodzakelijk om dit leven deelachtig te worden Joh. 3:36 

1Joh. 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en  

  Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.  

  De Bijbelse oproep tot ieder mens is: “Laat u met God verzoenen.” 2Kor. 5:20 

Spr. 15:9   De weg der goddelozen is den HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt,  

  zal Hij liefhebben. Gerechtigheid najagen gaat niet zonder geloof; vgl. Abraham. Gen. 15:6 

Spr. 8:17 De Wijsheid (als personificatie van de alleenwijze God en van Christus, de Wijsheid Gods) 

  zegt: “Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.” 

 

Je bent in het bijzonder door God geliefd als je in Zijn Zoon gelooft en tot Gods eer wilt leven. Je wordt 

door Hem bemind, want je bent Gods kind en omdat je in Zijn Woord de zin van je leven vindt. 


