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1. Ware liefde 

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus 
voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren.
Romeinen 5:8

Wanneer wij Christus’ lijden willen overdenken, is het 
goed om erbij stil te staan waartoe God de Vader Zijn 
Zoon gaf tot de dood aan het kruis. Dat was om voor 
ons tot een vloek gemaakt te worden. Christus werd tot 
een spot en smaad van mensen. Ja, Hij werd overgele-
verd aan een ongekend lijden. Zo’n lijden is nooit aan 
enig mens opgelegd en nooit door iemand gedragen.
Het is haast ondraaglijk voor ouders als zij moeten 
zien dat een van hun kinderen worstelt met angsten 
van de dood. Dat breekt het ouderhart! Maar de Vader 
zag Zijn Zoon worstelen in de allerdiepste doodsstrijd. 
Zó diep heeft nooit iemand die strijd gevoeld. God zag 
Zijn Zoon op de aarde neervallen. Hij zag Hem kruipen 
in het stof. Hij zag het bloedige zweet uit Zijn poriën 
komen. En wat deed Christus te midden van deze on-
draaglijke kwelling? Hij bad tot Zijn Vader en smeekte 
Hem met een hartverscheurende kreet: ‘Vader, of Gij 
wildet deze drinkbeker van Mij wegnemen.’
Christus werd overgeleverd aan de onvermengde toorn 
van een oneindig God. Hij werd door de hand van Zijn 
eigen Vader overgeleverd aan de kwellingen van de hel. 
Het is niet onder woorden te brengen welke liefde de 
Vader der barmhartigheid ertoe bracht om Zijn enig-
geboren Zoon voor ons over te geven aan zo’n diepe 
ellende!



7

Christus is het meest kostbare juweel dat God ooit heeft 
geschonken. Hij is de Genadegift van de hoogste waar-
de. Christus is met niets te vergelijken. Zelfs de hemel 
is op zich niet zo kostbaar en zo waardevol als Christus. 
Hij is het beste deel van de hemel. Zo wordt Hij ook ge-
zien door de gelovigen. Asaf zegt het in Psalm 73: ‘Wie 
heb ik nevens U in de hemel?’ 
Christus is de Schoonste. Hij is zo buitengewoon, zo 
voortreffelijk, zo lieflijk en heerlijk. Als we de schoon-
heid van tienduizend paradijzen bij elkaar zouden voe-
gen – alle bomen, bloemen, geuren, kleuren, smaken, 
vreugden – dan zou dat ongelooflijk mooi en bijzonder 
zijn. Toch zou het minder zijn dan de schoonheid en de 
dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Christus is 
hét Wonder van de hemel en van de aarde. Is het dan 
geen liefde, dat God het allerkostbaarste in hemel en 
op aarde, Zijn Zoon, Die zo lief en voortreffelijk is, wil 
schenken aan arme zondaren? 

En … God heeft Zijn Zoon niet geschonken aan engelen 
maar aan mensen. De mens was niet de vriend van God. 
Hij was Zijn vijand. Paulus schrijft het aan de Romeinen: 
‘Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus 
voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren.’ Dát 
is ware liefde.

Lezen: Romeinen 5:1-11


