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DE WERELD NIET LIEFHEBBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Er is er een jarig. Straks komen ze langs met het gebak. Wat ga je kiezen? 

Op de schaal zie je appeltaart, kwarktaart. Er ligt een moorkop. Er is ook 

nog een stuk abrikozenvlaai met witte chocola en slagroom. Je bent nog 

niet aan de beurt, maar je ogen worden naar die abrikozenvlaai getrokken. 

Steeds kijk je even of niet iemand anders die vlaai voor je neus weg pakt. 

Want daar hou je zo van.  

Zo kan het met gebak gaan. Zo gaat het ook als je verliefd bent. Je ogen 

worden steeds naar die jongen of dat meisje toe getrokken. Want je houdt 

van hem/haar. Waar je hart van houdt, daar kijken je ogen naar.  

Hoe is dat met de Here? Hou jij, houdt u van de Here?  

Dat vraagt Hij wel. Want Hij houdt van ons. Hij is onze hemelse Vader. 

Nee, je ogen kunnen God niet zien. Dat is duidelijk. Maar wat je wel kunt 

zien is de wereld waar je in leeft. Die kun je juist heel goed zien. Wat is er 

veel om te zien en te bekijken! Veel wat onze ogen trekt en onze aandacht 

gevangen houdt. Hou je nu van God of hou je van de wereld? Daar moet je 

tussen kiezen. Want Johannes zegt dat we de wereld niet moeten 

liefhebben. We moeten dus kiezen tussen de wereld waar zoveel van te 

zien is en God die onze hemelse Vader is. 

 

WE MOETEN DE WERELD NIET LIEFHEBBEN. 

1.om de liefde van onze Vader. 
2.om het leven uit onze Vader. 

3.om de toekomst met onze Vader. 
 

 

 

Liturgie: 

 
Votum & groet 
Zi: Ps. 100:1.2 
Lezing van Gods wet 
Zi: Ps. 1:1.2.3 
Gebed 
Schriftlezing: 1 Joh 3:1-10 
Zi: Gez. 22:1.2.4 (GKB) 
Preek; 1 Joh. 2:15-17 
Zi: Ps. 63:2.3 
Gebed 
Kollekte 
Zi: Ld. 473:1.2.5 (LB) 
Zegen 
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1. OM DE LIEFDE VAN ONZE VADER. 

We moeten kiezen, brs en zrs, jongens en meisjes. We moeten kiezen. 

Daar ontkomen we niet aan. Johannes is daar heel duidelijk over. We 

moeten kiezen tussen God en de wereld. Tussen onze Vader en alles wat 

in de wereld is. Als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van de Vader niet 

in je. Onze liefde voor de wereld gaat dus niet samen met Vaders liefde 

voor ons. Als kind van God deel je in zijn liefde. Dan kun je dus niet, net als 

bij de abrikozenvlaai, steeds je ogen laten trekken door de wereld en alles 

wat daar gebeurt. Je kunt niet van twee walletjes eten. 

Dat is goed om te weten. U als ouderen moet dat weten. U hebt ervaring in 

het leven met God. Laat het dan vooral merken in uw leven dat je niet van 

twee walletjes kunt eten. Dat kon vroeger niet. Toen leerde u dat van uw 

ouders. Er is sinds die tijd veel veranderd. Wij zijn ook veranderd. Maar wat 

Johannes zegt is natuurlijk net zo goed voor vandaag. Geef dat voorbeeld 

dan aan uw kinderen, de nieuwe generatie van de kerk.  

Jullie moeten het ook weten, jongelui: als je op een verjaardag niet kunt 

kiezen kun je nog eens twee gebakjes pakken. Bij de Here kun je niet van 

twee walletjes eten. God is je Vader. Hij geeft je zijn liefde. Dan moet je 

kiezen. Misschien weet je nog niet hoe je kiezen moet. Of je kiest wel eens 

verkeerd. Maar hoe dan ook, je moet in elk geval weten dat liefde voor de 

wereld niet past bij de liefde van je Vader. Ga daar maar van uit en probeer 

zo te ontdekken hóe je dan je keuzes moet maken.  

Ik zeg dat ook tegen jullie, de jonge kinderen in de kerk. Misschien kijk je 

ook wel eens of iemand anders niet het gebakje pakt dat jij lekker vindt. Dat 

gebak kun je zien. God kun je niet zien. Maar je kent Hem wel. En je leert 

ook wat God goed vind en wat Hem boos maakt. Daar kun je dan toch niet 

voor kiezen? Je wilt Hem toch niet boos maken? We moeten kiezen.  

En als je nu voor de wereld kiest? Dat kan. Het is niet de bedoeling van 

Johannes. Je moet de wereld niet liefhebben, zegt hij. Maar je kunt dat toch 

doen. Dan zegt Johannes wat er met je. Dan is de liefde van God niet in je. 

De liefde van God. Uit liefde heeft Hij ons tot zijn kind gemaakt. Daar had 

Hij zelfs zijn Zoon voor over. Daar is de hele bijbel vol van. En je kunt toch 

niet zeggen dat het offer van Christus niets voorstelt. Wat een vreselijke 

dood is Hij niet gestorven aan het kruis, terwijl Hij onschuldig was. Zo heeft 

God zijn liefde getoond. En Johannes zegt: Bedenk wat voor liefde de 

Vader ons heeft geschonken! We worden kinderen van God genoemd. 

Maar als je de wereld lief hebt denk je daar niet aan. Die liefde van God 

heeft jouw hart niet bereikt. Die heeft bij jou geen plaats gekregen.  
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Straks zingen we Psalm 63. Dan zeggen we tegen de Here: uw liefde is het 

hoogste goed dat u mij ooit hebt gegeven. Je zegt ermee dat Gods liefde 

het allerbelangrijkste in je leven is. Het mooiste dat je hebt. Alles wat je 

hebt zou je kunnen missen als je de liefde van God maar hebt. Of is dat 

overdreven? Het is goed om daar over na te denken. Want Ps. 63 bedoelt 

dat echt: ‘uw liefde is zelfs meer waard dan het leven.’ Als je dat van harte 

zingt, dan zeg je wel heel wat! En daar gaat het in ons leven om. 

 

Johannes vraagt ons dus: hoe belangrijk vind je de liefde van God? Je 

moet kiezen tussen je hemelse Vader en de wereld. Je leeft midden in de 

wereld. Want God neemt ons niet uit de wereld weg. Nee. Als God ons uit 

de wereld wegnam hoefde je ook niet te kiezen. Dat zou gemakkelijk zijn. 

Want het is vaak moeilijk genoeg om in de wereld van vandaag te leven als 

kind van God. Maar als God ons uit de wereld weg nam hoefden we ons 

ook nooit af te vragen hoe belangrijk de liefde van God voor ons is. Je 

hoefde niet te kiezen. Je kon dus ook niet met jouw keus laten zien dat de 

liefde van God je meer waard is dan alles wat de wereld te bieden. Die 

keus wil de Here in ons leven zien. Daar spoort Johannes ons voor aan: 

heb de wereld niet lief; hou niet van alles wat er in de wereld is. Laat als 

kinderen van God zien dat je de liefde van je Vader voor geen goud wilt 

missen.  

 

2. OM HET LEVEN UIT ONZE VADER. 

We moeten kiezen. We moeten de wereld niet liefhebben. Zou je dan, op 

vakantie b.v., er niet van mogen genieten hoe mooi God de wereld 

geschapen heeft? Natuurlijk wel. Laat u wat dat betreft niet hinderen door 

wat Johannes zegt. Hij bedoelt met de wereld niet de schepping van God. 

Misschien denkt u aan die bekende woorden van Johannes: ‘Alzo lief heeft 

God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft.’ Als 

God de wereld lief heeft, zouden wij dat dan niet mogen? Natuurlijk wel. 

Laatst is majoor Bosschard overleden. Neem haar maar even als 

voorbeeld. In de donkerste buurten van Amsterdam sprak zij van de 

reddende liefde van God. Dan gaat het over de wereld die verloren is in 

zonde en schuld. Hebben wij de verloren wereld wel lief zoals God zijn 

liefde liet zien?  

Je kunt het ook over de wereld hebben zoals je haar niet mag liefhebben. 

Dan bedoelt Johannes: Zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en 

pronkzucht. Zo noemt de NBV het. De begeerte van het vlees, zei de oude 
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vertaling. Zo van: ‘wat ik wil hebben moet ik ook krijgen. En het maakt me 

niet uit of het een zóndige begeerten zijn. Zulke begeerten worden niet 

door God in ons gewekt. Het is niet uit de Vader. Ze komen uit onszelf. 

Begeerte van het vlees. Begeerte van de ogen. Dat is het tweede. Hoe 

gaat het met je ogen? Je ziet op de schaal die abrikozenvlaai en het water 

loopt je al om de tanden. Wat het oog ziet, het hart begeert. In de reclame 

weten ze er alles van: kijken doet kopen. Je hoort over de invloed van de 

TV, film, computerspelletjes, internet. Het geweld op straat wordt in 

verband gebracht met wat er aan geweld te zien is in film en gewelddadige 

computerspelletjes. Wat voor invloed hebben allerlei videoclips en film op 

onze sexuële verlangens? Deskundigen kunnen er over strijden of het wel 

zoveel invloed heeft. Johannes was een leerling van de Here Jezus. Die 

sprak over ons oog dat ons tot zonde verleidt. Over het aanzien van een 

vrouw om haar te begeren. Groeide de eerste zonde niet doordat Eva zág 

dat de boom goed was, begeerlijk om door die boom verstandig te worden? 

Onze ogen. Ze zijn nooit verzadigd van het kijken. Maar ze zijn wel één van 

de belangrijkste toegangsdeuren naar onze ziel. Daar moet je op letten. Als 

je oog je tot zonde verleidt…., daar heeft je Vader je geen ogen voor 

gegeven. Dan moet je kiezen. Als je de liefde van de Vader voor jou het 

belangrijkste is, sluit die toegangdeur dan af.  

Pronkzucht – hoogmoedig leven, staat er eigenlijk. Je verheft je boven 

andere mensen, om te pronken met wat je hebt of wat je bent. Je wilt meer 

zijn dan anderen. Je kunt hoogmoedig zijn tegen God. Je trekt je niets van 

de Here aan. Maar die hoogmoed past toch niet als je weet dat Christus 

zich voor jou vernederd heeft?  

Kijk gemeente, dat is wat de wereld tot wereld maakt: je leeft om je eigen 

begeerten te vervullen. Die worden voortdurend gevoed daar alles wat er te 

zien is. Voor God heb je geen plaats, geen tijd, geen zin. Je loopt alleen 

achter jezelf aan en je gaat niet achter de Here aan. Herkennen we dat niet 

in de wereld om ons heen? In wat er te zien en te beleven is? Die manier 

van leven is niet uit God. Het gaat dwars tegen God in. Hij heeft ons zijn 

liefde gegeven en wil ons daardoor een heel andere instelling, een heel 

andere houding geven. Dat wij weer uit Hem gaan leven. Dat ons 

verlangen uitgaat naar de dingen van Hem en wat bij Hem past. Leven uit 

onze Vader, dat is een leven waarin Hij de eerste en de voornaamste 

plaats heeft en waarin daarom voor de zonde geen plaats is. We leven 

midden in de wereld. Aan alle kanten is het leven dat niet uit God komt, om 

ons heen. Daarom moet je kiezen. Als je thuis bent is dat nodig. Maar ook 
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als je op vakantie gaat. Soms kan er op vakantie ineens veel meer mee 

door dan thuis. Dan worden er ineens andere keuzes gemaakt. Maar ook 

dan sta je voor de keus of je uit de Vader leeft, of dat je je laat leiden door 

alles wat er te zien en te beleven is. Leef uit God. Hij wil in ons leven terug 

zien wat bij Hem vandaan komt: Het goede, het liefdevolle, het zuivere. De 

dingen die het leven opbouwen in plaats van de zonde die het leven 

bederft. Niet de oppervlakkigheid, maar wat er echt toe doet.  

Waar willen we ons door laten leiden? Op die vraag komt het aan. Een 

Johannes wijst de weg: Heb de wereld niet lief! Maar leef uit de liefde van 

God. 

 

3. OM DE TOEKOMST MET ONZE VADER. 

We moeten kiezen! We moeten de wereld niet liefhebben. Als je geslaagd 

bent moet je kiezen. Hoe ga ik verder? Kies je dan een opleiding waar je 

niets mee kunt? Een baan zonder perspectief? Je kiest voor toekomst! Kies 

dan ook tegen de wereld! Want de wereld gaat voorbij met haar begeren. 

Dat zou je niet zeggen. Als je achter je eigen begeerten aan loopt denk je 

dat het toekomst geeft. Maar dan hou je geen rekening met God en wat Hij 

met deze wereld gaat doen. Hij gaat er een einde aan maken. We hebben 

het gezongen in Psalm 1: de goddelozen zullen vergaan als kaf dat in de 

wind wegwaait. Daar is de Here duidelijk over. Johannes herinnert ons 

daaraan: de wereld gaat voorbij. Met een keus voor de wereld gooi je je 

eigen toekomst stuk. Waarom zou je dat doen? Er staat zoveel moois 

tegenover. Wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid. Dan heb je dus 

toekomst. En die toekomst gaat wel even verder dan de jaren dat je hier op 

aarde leeft. Je kunt misschien wel honderd worden. Maar het houdt een 

keer op. Dan heb je toch veel meer als je weet: ik zal blijven tot in 

eeuwigheid. Daar komt geen einde aan. Je leven kan niet stuk. Want je 

hebt God als je hemelse vader. De eeuwige God. Bedenk toch hoe groot 

de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van 

God genoemd. En we lezen iets verder ook over onze toekomst: we weten 

dat we aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan 

zien we Hem zoals Hij is. Dat is onze toekomst: we zullen de Here 

ontmoeten en met Hem mogen we leven.  

Zet dan niet in op een wereld die voorbij gaat. Laat je niet leiden door de 

begeerten waar de wereld uit leeft. Nee, zegt Johannes, ieder die vol 

vertrouwen deze ontmoeting verwacht, die maakt zich rein, zoals ook Jezus 

rein is. We moeten kiezen: tegen de wereld. Die keus mogen we maken in 
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het blijde vertrouwen dat deze keus toekomst geeft. We mogen die keus 

laten zien doordat we ons zelf reinigen van alles wat uit de wereld is. Laten 

we dat doen. Laten we het doen omdat de liefde van God het hoogste goed 

is dat God ons ooit gegeven heeft! 

Amen.  


