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De soevereine liefde van de Heer
Lessen uit Maleachi 1:2
De profetie van Maleachi begint met de uitspraak: ‘Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE’. Deze machtige uitspraak
is rijk aan lessen. Hij verzekert ons dat, hoe de toestand van Gods volk ook is, Zijn liefde onveranderd blijft.
Israël kan de Heer verlaten, tot afgoderij vervallen, in gevangenschap gaan, hersteld worden en opnieuw tot
een lage morele toestand vervallen. ‘Maar’, zegt de Heer bij monde van de profeet Jeremia, ‘Met een eeuwige
liefde heb Ik u liefgehad’ (Jer. 31:3). Zo kunnen ook discipelen falen, de Heer afwijzen, Hem zelfs
verloochenen, maar: ‘... Hij heeft de Zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde’ (Joh. 13:1).
Hoe ernstig de Heer ons ook moet aanspreken op onze morele toestand, en hoe streng Hij om die reden ook
met ons moet handelen, toch schuilt er liefde achter Zijn vermaningen en straf. De slaande hand wordt in
beweging gebracht door een liefhebbend hart.
De liefde van de Heer is de zuivere maat waaraan elk falen is af te meten. We kunnen de diepte van ons falen
alleen peilen als we die afzetten tegen de hoogte van Zijn liefde. Dit geldt ook voor zowel het falen van Israël
als het falen van de Gemeente; het geldt zowel voor individuele terugval als voor algemeen verval.
Ik kan mijn persoonlijke falen alleen beoordelen als ik het zie in het licht van de persoonlijke liefde van Hem
‘Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’. Hoe zwart is de geschiedenis van de
Gemeente, hoe groot is haar verval, gezien in het licht van de geweldige waarheid dat Christus ‘de Gemeente
heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven’! Hoe afschuwelijk worden onze scheuringen, onze
ruzies, de onderlinge verbittering, onze pogingen onszelf ten koste van anderen op te werken, het misvatten
en verdraaien van elkaars woorden en daden, onze pogingen elkaar kwaad toe te schrijven, nadat we de
ontroerende woorden van de Heer hebben gehoord: ‘... zoals Ik u liefgehad heb, dat ook u elkaar liefhebt’
(Joh. 13:34). Wat verraden onze woorden en daden een verbijsterende kleinzieligheid als we bedenken dat
‘Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven’ (Ef. 5:2)!
De liefde van de Heer is niet alleen de maat waaraan de ernst van ons zondigen wordt gemeten, maar ook de
weg tot herstel. Begon Petrus’ herstel niet door één liefdevolle blik van de Heer Jezus? Petrus verloochent de
Heer onder eedzwering en vervloekingen, en ‘de Heer keerde Zich om en zag Petrus aan’ (Luk. 22:61). Een blik
van oneindige liefde. Door die blik ontdekte Petrus dat de liefde van de Heer voor hem niet veranderd was
ondanks zijn verloochening van Hem. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Door liefde werd hij
verbroken. Onze zonden braken Hem het hart, maar Zijn liefde verbreekt onze harten.
Hoe verdreef Jozef de hardnekkige twijfel bij zijn zondige broers, die hem zo schandalig behandeld hadden?
We lezen: ‘Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart’ (Gen. 50:21). Hij bevestigde zijn liefde voor hen.
En hoe zal de HEERE ten slotte Zijn afvallige volk herstellen? In Hosea lezen we deze ontroerende woorden van
de Heer: ‘Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken’ (Hosea
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2:13). In de omstandigheden van een woestijn spreekt God tot haar hart, opent voor haar een deur van hoop
en dan, als de liefde haar werk heeft gedaan, zal zij daar zingen zoals toen zij vertrok uit Egypte.
En kunnen wij in deze droevige tijden niet zeggen dat de Heer op dezelfde manier handelt met Zijn volk?
Hoevelen rouwen om het verlies van een geliefde, die zij hier op aarde niet meer zullen terugzien. Vrouwen
huilen om hun man, kinderen om hun vader, moeders om hun zoon. In dergelijke omstandigheden heeft de
Heer voor veel harten de wereld tot een woestijn gemaakt. Hij heeft ons in de woestijn gelokt, maar daardoor
heeft Hij ons naar Zich toe gelokt, opdat Hij te midden van ons verdriet tot ons hart zou kunnen spreken, en
opdat Hij, terwijl Hij ons van Zijn liefde vertelt, onze wonden zou kunnen verbinden en ons een lied in het hart
zou kunnen geven.
In het licht van die geweldige liefde kunnen wij onze slechte toestand beoordelen, en de kracht van deze
liefde beweegt ons ertoe om voortaan niet meer voor onszelf te leven, maar voor Hem Die voor ons is
gestorven en is opgestaan.
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