
Liefde (liefhebben) 
Ned. wdb.: liefde (tegengestelde van haat): 
1  uiting of gevoel van warme genegenheid, gehechtheid (voor een persoon of een zaak).  
2 oprechte en warme belangstelling en/of toewijding. 
3 gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid enz. i.v.m. de (christelijke) godsdienst. 
4 gevoel dat iets erg fijn is; ook op het sexuele vlak. 
 
Enkele spreekwoorden: 

• Liefde kan niet van één kant komen (= als je samen iets doet, zal ieder moeten bijdragen). 
• Iets met de mantel der liefde bedekken (= iets niet met anderen bespreken, maar stilzwijgen en accepte-

ren; iets verbergen, niet kenbaar maken). 
• Ongelukkig in het spel, maar gelukkig in de liefde (= tegenslag in het spel, misschien geluk in de liefde). 
• Van liefde rookt de schoorsteen niet (= van de liefde alleen kan je niet leven). 
• Als de armoede binnenkomt vliegt de liefde het venster uit (= armoede betekent vaak het einde van 

vriendschappen en relaties). 
 
Gezegden: 

• Liefde is/maakt blind. (= door verliefdheid de gebreken van een ander niet zien). 
• Lief en leed delen (= allerlei plezierige en droevige dingen met elkaar beleefd hebben). 
• Iemand liefhebben als de appel van zijn oog (= erg veel van iemand houden). 

 
Enkele ‘filosofische’ uitspraken: 

• Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt. Wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij 
diens hart met liefde. (Lao Tse: Chinees filosoof: ca. 600 v.C.).  

• De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de 
mense-lijke natuur genezen… (Plato: Grieks filosoof: 427 - 347 v.C.).  

• Ware vriendschap is de liefde voor de ander, omwille van de ander. (Aristoteles: Gr. filosoof: 384 - 322 v.C.). 
• Liefde kun je evenmin verbergen als hoest. (Erasmus: Nederlands humanist en filosoof: 1469-1536). 
• Waar liefde is, is leven (Mahatma Ghandi; Indiaas politicus: 1869-1948). Bijbel: 1Jh. 4:9. 
• Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens de liefde nodig om mens te 

wor-den. (Phil Bosmans: Belgische pater en schrijver: 1922-2012). 
• Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, 

alleen de liefde kan dat. (Martin Luther King: Amerikaans predikant: 1929-1968).  
• Liefde is de enige kracht die in staat is een vijand in een vriend te veranderen. (Martin Luther King).  
• Liefde is het verlangen naar of het vermogen tot éénwording. (vgl. Jh. 17:11,21,22,26 en Fil. 2:1,2). 

God is Liefde (‘ahabah ≈ ‘agapè) en God is één (‘echad: Dt. 6:4; Gal. 3:20; Jak. 2:19).   
 
Bijbel 
N.T.: Grieks:   
A     ‘αγαπη (agapè) = liefde 115, liefde(maaltijden) 1; 116 x. 

‘αγαπαω (agapaoo) = liefhebben 129, beminnen 6, geliefde 3, beminde 2, liever hebben 2, geliefd worden 1; 143 x. 
‘αγαπητος  (agapètos) = geliefde 51, beminde 7, lief 3, die hem lief was 1; 62 x. 

 
B φιλεω (fileoo) = liefhebben 19, kussen 3, beminnen 2, gaarne plegen 1; 25 x.   
 φιλος (filos) = vriend 28, vriendin 1 (Lk. 15:9); 29 x. 
 φιλια (filia) = vriendschap; 1 x (Jak. 4:4).  
 φιλαδελφια (filadelfia) = broederlijke liefde 6; 6 x (Ro. 12:10; 1Th. 4:9; Hb. 13:1; 1Pt. 1:22; 2Pt. 1:7,7). 
 φιλαδελφος (filadelfos) = (de) broeders liefhebbende; 1 x. (1Pt. 3:8). 
 
O.T.: Hebreeuws: 
A ‘ahab =  = liefhebben 141, liefhebber 20, beminnen 17, boelen 11, gaarne hebben 5, vriend 5, beminde  
 (znwd.) 3, liefkrijgen 2, liefde 1, lief 1, boelerij 1, gaarne 1; 208 x. 

‘ahabah =  = liefde 28, liefhebben 8, beminnen 3, boelering 1; 40 x. 
 



B jedied =  = beminde 7, liefde 1 (Ps. 45:1), liefelijk 1 (Ps. 84:2); 9 x. 
 doed =  = liefste 34, oom 17, uitnemende liefde 5, minne 2, beminde 1, minnen 1, vriend 1; 61 x. 


