
De ware liefde als grondwet 

De Goddelijke grondwet der liefde vinden we in de de Tien Woorden, die door God op stenen tafelen zijn gezet. 
Deze kern van Gods boodschap aan de mensheid is wel universeel en eeuwig geldend.
Hoe dichter de mens bij God staat, des te beter is Zijn wet in het mensenhart geschreven en hoe minder 
geschreven wetten heeft de mens nodig.
Hoe verder de mens van God afstaat, des te meer geschreven wetten en regels de mens nodig heeft.

Centraal staat de Liefde van God voor de mens
Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat

een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe".

De mens, die de grote liefde van God ervaart in zijn leven, beantwoordt die liefde met wederliefde voor God, 
schepping en schepsel. In Johannes 14:15-24 wijst Jezus ons nog eens op de wisselwerking tussen God 
liefhebben en de geboden bewaren.

Matth. 22:37: Gij zult liefhebben den Heere uw God, met
geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel 
uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod.

Matth. 22:38: Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelven.

Deuter. 6:5: Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben,
met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw 
vermogen.

Leviticus 19:18: Gij zult niet wreken, noch toorn 
behouden tegen de kinderen uws volks; maar uw 
naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!.

Wie God werkelijk liefheeft, houdt de eerste vier 
geboden

Wie zijn medemens werkelijk liefheeft, houdt de laatste 
zes.

Exodus 20:1-11
1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik 

ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit 
het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen 
andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 

2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige 
gelijkenis maken, van hetgeen boven in den 
hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde 
is, noch van hetgeen in de wateren onder de 
aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch 
hen dienen; want Ik, de Heere, uw God, ben 
een ijverig God, Die de misdaad der vaderen 
bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan 
het vierde lid dergenen, die Mij haten; en doe 
barmhartigheid doe aan duizenden dergenen, 
die Mij liefhebben en Mijn geboden 
onderhouden. 

3. Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet 
ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet 
onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk 
gebruikt. 

4. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes
dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
maar de zevende dag is de sabbat des 
HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk 
doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch
uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch 
uw vee, noch uwe vreemdeling, die in uw 
poorten is; Want in zes dagen heeft de HEERE 
den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al 
wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dag; 
daarom zegende de HEERE den sabbatdag en 
heiligde denzelven. 

Exodus 20:12-17
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen 

verlengd worden in het land dat u de HEERE 
uw God geeft. 

6. Gij zult niet doodslaan.
7. Gij zult niet echtbreken. 
8. Gij zult niet stelen. 
9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw

naaste. 
10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult 

niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn 
os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.


