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liefde is... 
meestal volgt daarop een beschrijving...



▪ zelden zien we een omschrijving van 'liefde'; 

▪ wat is liefde? 

▪ in deze studie aandacht voor:
• wat is in de Bijbelse talen 'liefde'?
• wat is (in de Schrift) de essentie van 'liefde'?



Hebreeuwse woord voor 'liefde':
AHAWAH

1525 = 13



Hebreeuwse woord voor 'liefde':
AHAWAH

1525 = 13

dezelfde getalswaarde als het woord voor 'één':
ECHAD 

184 = 13

liefde = (de drang naar) eenheid



AHAWAH begint met de letter 'Aleph', dat als eerste 
letter (de 1) symbool staat voor God zelf: 

"Ik ben de Aleph (> Alfa)..."



AHAWAH is afgeleid van het woord voor 'geven' 
(haw) (Str. 3051; Spr.30:15)

ook dit drukt de essentie van 'liefde' uit:
liefde néémt niet, maar liefde gééft



in het Grieks is het woord voor 'liefde':
AGAPÉ
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in het Grieks is het woord voor 'liefde':
AGAPÉ

en moet onderscheiden worden van... 

1. PHILEO:
═ aantrekkingskracht op basis van eigenschappen 

van iets of iemand
> filantroop, filatelist, bibliofiel, anglofiel, etc.

2. EROS
═ lichamelijke aantrekkingskracht > erotiek





Romeinen 13

9 Want [dit]: je zult geen echtbreuk plegen, 
je zult niet vermoorden, 
je zult niet stelen, 
je zult niet begeren 
en zo er enig ander gebod is, 
wordt samengevat in dit woord: 
je zult je naaste liefhebben als jezelf. 

let op: je zult = een voorzegging!



Romeinen 13

10 De liefde doet de naaste geen kwaad, 
daarom is de liefde de vervulling van de wet.

"de naaste geen kwaad doen" > negatief
liefde echter is positief - vandaar: de vervulling





Galaten 5

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde: 
vreugde, vrede, geduld, geschiktheid, goedheid, 
trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing.

één vrucht - "de vrucht"
▪ 'liefde' is geen kenmerk van de vrucht maar 

de samenvatting ervan
▪ acht kenmerken (getal van nieuw leven)
▪ kenmerken komen overeen met de lofzang op 

de liefde in 1Korinthe 13 >





1Korinthe 13

4 De liefde is geduldig, 
ze is geschikt, 
de liefde is niet naijverig, 
de liefde schept niet op, ze is niet opgeblazen,

"de liefde" wordt gepersonificeerd:
▪ "God is liefde" > 1Johannes 4:8,16
▪ God hééft de tijd en gééft ook tijd en 

schept gelelegenheden



1Korinthe 13

4 De liefde is geduldig,
ze is geschikt, 
de liefde is niet naijverig, 
de liefde schept niet op, ze is niet opgeblazen,

lett. 'bruikbaar' en vandaar 'aangenaam'
▪ de oude wijn is geschikt (Luc.5:39)



1Korinthe 13

4 De liefde is geduldig, 
ze is geschikt, 
de liefde is niet naijverig, 
de liefde schept niet op, ze is niet opgeblazen,

naijverig = misgunnen wat de ander heeft
opscheppen = neerzien op wat de ander heeft/is
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1Korinthe 13

5 Zij is niet schandelijk, 
ze zoekt zichzelf niet, 
ze wordt niet geprikkeld, 
ze rekent het kwade niet.

NBG en SV: niet verbitterd
▪ God gaat met ieder zijn weg



1Korinthe 13

5 Zij is niet schandelijk, 
ze zoekt zichzelf niet, 
ze wordt niet geprikkeld,
ze rekent het kwade niet. 

1. ze rekent het kwade niet aan
2. ze gaat uit van het goede



1Korinthe 13

6 Ze verheugt zich niet 
over de onrechtvaardigheid 
maar ze verheugt zich om de waarheid. 

liefde houdt niet van leugen en bedrog
▪ om leugens in stand te houden moet 

je de waarheid onrecht aandoen



1Korinthe 13

7 Alles houdt zij uit, 
alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, 
alles verduurt zij. 

bij God bestaan er geen hopeloze gevallen



1Korinthe 13

7 Alles houdt zij uit, 
alles gelooft zij, 
alles hoopt zij, 
alles verduurt zij. 

nl. wat "staat geschreven" en beloofd is



1Korinthe 13

8 De liefde vervalt nooit... 

want ze is onvoorwaardelijk (i.t.t. EROS en PHILEO)
▪ AGAPÉ is ook niet afhankelijk van gevoelens





Romeinen 8

38 Want ik ben overtuigd 
dat noch dood, 
noch leven, 
noch engelen, 
noch overheden, 
noch tegenwoordige noch komende zaken, 
noch krachten,



Romeinen 8

39 noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel 
ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God
in Christus Jezus, onze Heer. 

Gods liefde trotseert alles >





Romeinen 5

8 God echter BEWIJST ZIJN LIEFDE jegens ons, 
dat Christus voor ons stierf
toen wij nog zondaren waren.

▪ Christus stierf dóór de wereld (=haat)
▪ Christus stierf vóór de wereld (=liefde)

→ om het LEVEN (van de opstanding!) aan 
allen te geven!

→ zó maakt Hij alle vijanden tot liefhebbers
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