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Ik pluk liefdesteksten uit Gods 
grote Boek voor dit kleine 

boekje. Wil je wel geloven dat 
het niet meevalt? Ik moet 
heel veel liefdevolle teksten 
overslaan. Lees dus vooral 
ook dat grote Liefdesboek.
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Wat is de liefde heerlijk! 
Heerlijker dan alle 

anderen dingen waarnaar 
men kan verlangen. 

Hooglied 7:6



7

Uitzien! Wachten op 
de zoete beloning van 
een kus, op de warmte 
van een welgemeende, 

lieve omhelzing. 
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De Here is rechtvaardig en 
geeft genade voor recht. 

God buigt Zich met liefde en 
medelijden over tot de mens. 

Psalm 116:5
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Welk beeld hebben wij 
gevormd van God? Kijk toch 

hoe Hij zich ontfermt over 
ons – rechtvaardig, liefdevol 

en genadig. Zo is Hij.
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Zoals een vader met liefde 
voor zijn kinderen zorgt, 

zo zorgt de Here voor wie 
ontzag voor Hem hebben. 

Psalm 103:13
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Leren wij God als Vader 
pas kennen in het Nieuwe 

Testament? Think again. David 
wist wie zijn Vader was. 

Hij kende Gods liefdevolle 
zorg uit eigen ervaring.
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Haat leidt tot onrust en 
ruzies, de liefde bedekt 

echter al het menselijk falen. 
Spreuken 10:12
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Blijf steken in woede en 
vergelding en het kwaad 
zal je op de hielen blijven 

zitten. Laat liever de liefde 
je bitterheid wegnemen. 
Erken je eigen fouten en 

vergeef een ander van harte. 
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Weet daarom dat de Here, 
uw God, de enige God en 
ook een trouwe God is die 
aan duizenden generaties 

zijn beloften waarmaakt en 
zijn liefde toont aan hen die 

van Hem houden en zijn 
geboden gehoorzamen. 

Deuteronomium 7:9
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Liefde zoekt de ander. Er is 
sprake van wederkerigheid, 
anders zou het alleen maar 
eenzijdig verlangen of lust 
zijn. Kijk hoe God dit zelf 
waarmaakt: in relationele 

zin! Hij is de enige God, Hij 
blijft trouw. Zo hoort dat in 
een liefdesrelatie. Maar Hij 
vraagt ook van ons liefde 
en trouw als antwoord! 
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Uw goedheid, liefde en 
trouw mag ik mijn hele 
leven ervaren en daarna 
mag ik voor eeuwig bij 
U wonen in uw huis. 

Psalm 23:6
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Liefde! Hier en nu! Ja, 
gelovigen hebben een 

heerlijk vooruitzicht: ooit 
zullen ze blijvend in de 

liefdevolle aanwezigheid 
van de Vader zijn. Maar tot 
die tijd … precies hier waar 
jij nu bent … mag je Gods 

liefdevolle nabijheid ervaren.


