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Het wonder van Gods liefde 
 

Want Gods liefde voor de mensen (= de wereld) was 
zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. 
Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar 
voor altijd leven. 
Johannes 3,16 

 
 
 
Je auto is kapot. Hij moet naar de garage.  
Dat is spannend: hoeveel gaat het kosten? 
De man controleert je auto en zegt: 
“Het repareren van uw auto kost teveel. Gevolg: 
u kunt beter een nieuwe auto kopen.” 
Wat doe je dan? Dat is een lastige keus: 
je wilt de auto graag houden. 
Maar het kost teveel geld. 
Dus uiteindelijk zeg je: “Jammer, maar ik koop 
een nieuwe auto.” 
 
 

God moest ook kiezen: ging Hij verder met de wereld? 
Of koos Hij voor een helemaal nieuwe wereld? 
Want de wereld zit vol opstand tegen Hem en vol 
kwaad. 
Elke dag zien we het om ons heen: oorlog, ziekte, pijn, 
verdriet, honger, natuurgeweld, enzovoort. 
Het was heel begrijpelijk geweest als Hij gezegd had: 
Ik haat deze wereld en Ik stop er mee. 
Ik ga een nieuwe wereld maken. 
Maar het bijzondere is:  
in Johannes 3:16 lezen we precies het 
tegenovergestelde: 
Want Gods liefde voor de mensen (= de wereld) was zo 
groot, …. Die liefde is dus echt een groot wonder! 
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Maar waarom moest Jezus dan nog komen? En 
uiteindelijk sterven aan het kruis? God kon toch ook 
gewoon zeggen: Ik vergeef jullie? 
Stel: een crimineel heeft doelbewust iemand mishandeld 
en gedood. En de rechter zegt: “U bent schuldig, maar u 
krijgt geen straf.” Gevolg: wij zouden allemaal 
protesteren. Waarom? Omdat die rechter te makkelijk 
denkt over het kwaad én over de gevolgen er van. 
God is liefde en daarom denkt Hij niet makkelijk over 
onze zonden en al het kwaad in de wereld. Hij wil ze niet 
alleen vergeven, maar ook overwinnen. Dáárom stuurde 
Hij Jezus naar deze wereld. 
 

Hoe deed Hij dat? Eigenlijk op een rare manier. 
Stel: je gaat als gezin op safari met de auto. 
Laat je je kinderen dan uit de auto stappen en 
rondlopen tussen de wilde dieren? Natuurlijk niet. 
Want dat is levensgevaarlijk. 
Maar God liet Zijn lieve Zoon wel los: middenin 
een wereld vol opstand en kwaad! 
Als mens léék Jezus machteloos en klein: een baby 
in een kribbe en later een man aan een kruis.  
Maar zó heeft Hij alle opstand en kwaad 
overwonnen. 

 
Want Hij had bijzondere macht: goddelijke macht. 
De macht van Gods liefde. 
En daarom is er voor ons vergeving en eeuwig leven. 
Door Jezus worden wij andere, nieuwe mensen. 
Hoe? Door te kijken naar Jezus. 
Alleen maar kijken? Ja, dat is genoeg. 
Kijken betekent: geloven/vertrouwen op Gods liefde. 
Maar waarom zou ik dan doen? 
Omdat God zelf het zegt: Als je gelooft in Jezus, 
zul je niet sterven maar leven. 
 

Als je goed kijkt naar Jezus, in de kribbe en aan het 
kruis, ontdek je: wat een wonder dat God ons niet 
haat, maar liefheeft! 
Wij kunnen ons leven nooit meer repareren. Dat 
kost veel te veel. Maar Jezus kon het wel. Hij maakt 
het voor ons helemaal goed met God. 
Dat kostte Hem alles, maar Hij deed het graag: 
Hij werd arm om ons rijk te maken. 
Hij stierf om ons het leven te geven. 
Daarom is Kerst een groot feest. Alle eer aan God 
voor het wonder van Zijn liefde. 
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