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Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons  
heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook. 1 Johannes 3:1





7

Voorwoord

Een boekje schrijven over de liefde van God, dat was de 

opdracht.

Prachtig onderwerp, maar loop ik dan niet het gevaar een 

eenzijdig beeld van God op te roepen?

God is vol liefde, dat klopt.

Maar er staat meer in de Bijbel. God is ook rechtvaardig, Hij 

haat de zonde en laat die niet ongestraft.

En toch …

Bij al die dingen, al die ‘kanten’ van God, kom ik toch 

steeds weer uit op zijn geweldig grote liefde voor ons.

Uit liefde waarschuwt Hij ons, roept Hij ons op Hem te 

volgen.

Uit liefde roept Hij ons steeds weer op om elkaar lief te 

hebben.

Uit liefde gaf Hij zijn Zoon aan het kruis om in onze plaats 

de straf te dragen.

God ís liefde!

Wat heerlijk om dit boekje te mogen schrijven, om te 

proberen iets te laten zien van die liefde, die eigenlijk te groot 

is om te omschrijven.
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1 
En voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van 
Johannes, houd je van me?’ Johannes 21:17

Petrus heeft het er lelijk bij laten zitten: tot drie keer toe heeft 

hij beweerd dat hij niets te maken wilde hebben met Jezus.

En Jezus weet dat; het zal Hem ongetwijfeld veel pijn heb-

ben gedaan. Als een van je beste vrienden je in de steek laat, 

ja, zelfs de vriendschap ontkent, voel je je vreselijk verraden.

Wij zouden zeggen: einde vriendschap, jou vertrouw ik 

nooit meer!

Maar Jezus zoekt Petrus weer op. Hij nodigt hem aan de 

maaltijd en dan richt Hij rechtstreeks het woord tot hem met 

een duidelijke vraag: ‘Houd je van me, houd je echt van me?’

Tot drie keer toe diezelfde vraag. Petrus krijgt de kans zijn 

drievoudige fout te herstellen. Daarmee laat Jezus zien: het is 

weer helemaal goed tussen ons. Je hoort er weer volledig bij, 

Petrus!

Zegt dit iets over de liefde van Petrus? Nee, het zegt vooral 

iets over de liefde van God voor mensen. Net zo vaak als wij de 

fout ingaan, net zo vaak geeft Hij ons een nieuwe kans!
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2
Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle  
fouten toe. Spreuken 10:12

Mooie woorden, maar is dat wel zo: ‘Liefde dekt alle fouten 

toe’?

Je bent bepaald geen goede ouder als je alle fouten van je 

kind maar over het hoofd ziet, ‘bedekt met de mantel van de 

liefde’ om het poëtisch te zeggen.

En ben je wel zo’n goede vriend als je alles maar goedpraat 

van je vrienden of vriendinnen, ook als je weet dat het eigen-

lijk helemaal niet klopt wat ze doen of zeggen?

Iemand is er toch veel meer bij gebaat als je hem of haar 

eerlijk op fouten wijst?

En als je van iemand houdt, moet je dan alles maar van 

hem pikken? Dat is toch ondoenlijk? Eens is de maat toch vol? 

Dan verdwijnt de liefde toch een keer?

Ja, voor mensen onderling geldt dat allemaal.

Maar God rekent anders. Zijn liefde is van een heel ander 

soort.

Eigenlijk snappen we niks van die liefde. Een liefde die on-

uitputtelijk is, eindeloos groot en diep. Die al onze zonden en 

tekorten bedekt.

En voor wie die liefde is?

Voor jou en mij!


