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Jouw liefde is mij dierbaar 

Welke woorden Jezus zal spreken op die geweldige dag, als ook wij de rivier zijn overgestoken 
en in het hemelrijk zijn aangekomen, is ons natuurlijk niet bekend. Wel mogen we rusten in het 
vertrouwen dat de ogen van de Koning der koningen vervuld zullen zijn van liefde en mededogen. 
Jezus komt ons tegemoet vol warmte, begrip en vergeving. Wat bijvoorbeeld te denken van 
de woorden die Jezus sprak tegen de trouwe dienstknecht in Matthëus 25:23? “Je bent een 
goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd. Ook jij mag delen in mijn 
vreugde.” 
     De woorden die koning David sprak in het Oude Testament, toen hij zijn vriendschap met 
Jonathan beschreef zijn zo nodig nog hartverwarmender als wij deze betrekken op onze relatie 
met Jezus. Hij zei: “Hoe dierbaar was jouw liefde voor mij.”
    Stel je toch eens voor dat Jezus deze woorden tegen ons spreekt: “Mijn geliefde… De liefde 
die je Mij hebt betoond op aarde, in het midden van de strijd, was Mij dierbaar.”
Als wij deze woorden toch eens mochten horen op die glorierijke dag als wij in aanbidding voor 
Hem neervallen. Het idee Jezus te horen zeggen dat onze liefde Hem dierbaar was, kan ons 
vandaag de moed geven om door te strijden, met welke tegenslag of met wat voor probleem we 
ook te maken hebben. Hoor je het de Meester ook tegen jou fluisteren?
     “Uitgelachen en bespot op aarde? Omringd door strijd of ontbering… Jouw liefde is me 
dierbaar. Misschien denk je wel dat je niets hebt bereikt. Uit jouw handen zijn  schijnbaar geen 
grote dingen voortgekomen en niemand kent je naam. Jouw leven lijkt ondergesneeuwd in een 
onbetekenend bestaan,  en je voelt je als een nietszeggend onderdeel van de grote, grijze massa 
van deze wereld. Maar jouw liefde voor Mij is Mij dierbaar. Jouw gebeden en jouw aanwezigheid 
op die momenten dat wij samen zijn en jij  je liefde voor Mij uitspreekt… denk je dat het Mij 
niets doet? Jouw liefde verwarmt Mijn hart en is Mij dierbaar.  De wereld geeft Mij die liefde 
niet. De wereld bespot het geloof en bestempelt Mijn kinderen als kortzichtig en dwaas. Niet 
in overeenstemming met het huidige gedachtegoed, en de nieuw ontwikkelde kennis omtrent 
het ontstaan van de mens. Religieuze fanatiekelingen… en als de kans zich voordoet zal de 
wereld ook jou proberen te kruisigen. Maar houd moed, want jouw liefde is Mij dierbaar, en onze 
vriendschap blijft bestaan tot in de eeuwigheid.”
      De overtuiging dat Jezus van ons houdt en naar onze liefde verlangt maakt dat zelfs de 
bitterste ervaring op aarde een bouwsteen wordt voor het eeuwige geluk.
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