
Liefhebben op bevel 

 

Jezus geeft in Mattheüs 22 het gebod dat wij God moeten liefhebben met heel ons hart, onze ziel en ons 

verstand. Maar kun je wel liefhebben op bevel? 

Het is inderdaad moeilijk, zo niet onmogelijk, om iemand lief te hebben op bevel. Van alle gevoelens is liefde 

het meest onberekenbaar en het minst bereid om op bevel te reageren. Geen wet kan iemand bevelen de ander 

lief te hebben, want liefde is immers altijd vrijwillig. Dus wat moeten we met dit gebod? 

Twee soorten liefde 

We moeten allereerst vaststellen dat er twee soorten liefde zijn: de liefde via ons gevoel en de liefde via onze 

wil. Over de eerste vorm van liefde hebben wij weinig controle. Deze liefde komt en gaat, is hevig en dan 

weer lauw. Het mag duidelijk zijn dat Jezus deze vorm van liefde niet bedoelt bij zijn gebod. 

De liefde waar de Bijbel over spreekt, is niet de liefde via het gevoel, maar de liefde via de wil. God heeft 

nooit bedoeld dat de mens een speelbal zou worden van zijn gevoelens. Ons emotionele, gevoelsmatige leven 

kan erg fijn zijn en het hoort bij ons, maar het is ten opzichte van God niet het belangrijkste. 

Willen 

Als God zegt dat wij Hem moeten liefhebben, is het goed om te beginnen met de vraag: "Willen wij Hem 

liefhebben?" Als wij willen (denk hierbij ook eens aan de man die 38 jaar ziek was - Johannes 5:1-9 dan 

gebeurt het wonder: wij blijken te kunnen liefhebben! Iemand heeft eens gezegd (waarschijnlijk een piloot): 

"De wil is de automatische piloot die de ziel op koers houdt." 

In de gelijkenis van de verloren zoon zegt de jongste zoon: "Ik zal (wil) opstaan en naar mijn vader gaan." 

Dat leidde tot acceptatie door de vader, die al naar hem stond uit te kijken. De zoon wilde op zekere dag weg 

bij zijn vader en nu wil hij terugkeren. In beide gevallen kan hij zijn eigen wil in werking stellen. Er is en blijft 

een keuzemogelijkheid, zowel voor de ene als voor de andere kant. 

Onze wil 

God is liefde. Daarom is onze relatie met Hem gebaseerd op liefde en vertrouwen. Dankzij het feit dat wij een 

vrije wil hebben, kunnen wij ook een vrijwillige keuze maken voor deze liefde. 

God liefhebben met je hele hart betekent dus allereerst het maken van een keuze. En die keuze maak je met je 

eigen vrije wil. Heb je eenmaal die keuze gemaakt, ga dan eens belijden wat je verder wilt. 

Bijvoorbeeld: ik wil God maken tot de belangrijkste persoon in mijn leven! Ik wil de dingen bedenken die 

boven zijn! Ik wil bidden! 

Ik wil Bijbellezen! Vanuit deze houding komt God ons te hulp en kan Hij dat willen van ons verder uitwerken. 

Op den duur merken we dan dat ook onze gevoelens meekomen in dat wat wij willen. 

Het is een heerlijke uitdaging om God lief te hebben met alles wat in ons is. Met ons hart, met onze ziel en 

met ons verstand. 
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