
Licht, leven en liefde 

 

Het gebod om elkaar lief te hebben, komt al uit het Oude Testament, maar het Nieuwe 
Testament geeft het een nieuwe betekenis. 

Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat u 
vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook 
een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt, en dit is werkelijkheid in 
Jezus' leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt 
zich nog altijd in de duisternis (1 Johannes 2:7-10). 

Johannes gebruikt klare taal: de christen die in het licht wandelt, heeft zijn broeder en zuster lief. 
Als je je broeder of zuster haat, ben je zelfs een moordenaar (1 Johannes 3:15). Licht, leven en 
liefde horen dus bij elkaar. Maar die liefde heeft een nieuwe betekenis. 

Verbazingwekkend 

Het gebod om God en je naaste lief te hebben is niet zelfbedacht door Johannes. Deuteronomium 
6:5 en Leviticus 19:18 worden door Jezus samengevat in Marcus 12:28-34. Toch spreekt 1 
Johannes 7:8 over een nieuw gebod. Hoezo, nieuw? 

Het Grieks heeft twee woorden voor 'nieuw'. Het ene betekent: 'nieuw in deze tijd' en het andere 
'nieuw in kwaliteit'. Je kunt bijvoorbeeld een nieuw model auto of een nieuw televisietoestel kopen: 
nieuw voor deze tijd. Je zou ook zo'n opzienbarend nieuwe auto vol elektronica of zo'n 
televisietoestel met allerlei snufjes kunnen kopen waarvan je zegt: van een heel andere kwaliteit. 

Het elkaar liefhebben is niet nieuw voor deze tijd, maar wel van een andere kwaliteit geworden. Dat 
komt door Jezus. Deze liefde gaat dieper dan vroeger, omdat God zijn liefde heeft geopenbaard in 
zijn Zoon en de Zoon het weer wil uitwerken in ons en door ons. 

Vanaf het begin 

Het oude gebod was 'vanaf het begin bekend'. Johannes begint zijn brief ook met de woorden 'vanaf 
het begin' en dan gaat het over de eeuwigheid van het Woord en Jezus. In 1 Johannes 2:7 gaat 
het echter over het begin van ons christen zijn. Vanaf het moment dat je Jezus toelaat in je leven, 
heb je God lief boven alles en je naaste als jezelf. 

Van nature is ieder mens ik-gericht. Maar een christen ontdekt dat hij kan haten wat hij eerst liefhad 
en kan liefhebben wie hij eerst haatte. God en je naaste liefhebben is niet een zaak van je gevoel, 
maar van je wil. Je kunt dat volbrengen door te wandelen in het licht. Dan zul je leven en lief kunnen 
hebben. 

Door je zonden te belijden en te breken met het oude zul je pas echt beleven wat goddelijke liefde 
inhoudt en dat het mogelijk blijkt je naaste oprecht lief te hebben. Onvoorwaardelijk zelfs, volgens 
1 Petrus 1:22! Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht 
van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver 
hart. 

 

Bron: Opwekking Januari 2020 Nr 649 Blz 17 door Kees Goedhart 

 


