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Een hart om lief te hebben
Verlangen naar liefde (1 Korintiërs 13:13)
Liefde is overal.  Vandaag wordt Moeder Teresa heilig verklaard
door Paus Franciscus. Een boek met teksten van en over haar
heet: ‘Een hart om lief te hebben.’ Weinigen hebben zo concreet
Gods liefde uitgedeeld.  Vandaag wordt ook de Nieuwe Markt in
Zwolle tijdelijk omgedoopt tot ‘Plein van de liefde’.  Een
tweet.afgelopen week n.a.v. het PVVA4tje luidde zo: ‘Ik ben voor
een verkiezingsprogramma van twee woorden: ‘Heb lief’. Dat is
moeilijk, dat weet ik, maar een poging waard! Toch?’
Het geheim van de liefde
Liefde. Niemand kan er zonder. Allemaal verlangen we naar
meer liefde. Maar wat glipt het ons vaak tussen de vingers
door. Verloren liefde. Gekwetste liefde. Teleurgestelde liefde.
Gemiste liefde. Voorbije liefde. Liefde is het onmisbare cement
voor elke betekenisvolle relatie (huwelijken, vriendschappen,
gezinnen, kerken). Wanneer zei je of hoorde je voor het laatst:
‘Ik hou van jou’? Bij elke doop zegt God in elk geval: ‘Jij bent
mijn geliefde’! 1 Korintiërs 13 geeft een schitterend portret
van (het geheim) van de liefde. Maar ligt de lat van deze deugd
niet veel te hoog?
De liefde en de Geest
13:13 | Paulus schrijft het hooglied van de liefde om te laten
zien hoe eindeloos belangrijk de liefde is. We kunnen allerlei
(op zich goede en christelijke) dingen doen, maar zonder de
liefde zijn ze zonder waarde. Hoofdstuk 13 staat (als centrum)
tussen 12 en 14 waar het gaat over de Geest en de gaven. We
kunnen verliefd worden op de gaven (klanktaal, kennis,
profetie, dienstbaarheid), maar Paulus wil dat we verliefd
worden op de liefde: de weg die nog voortreffelijker is dan dan
de hoogste gaven (12:31). Het is de Geest ons de liefde leert
(Rom. 5:5; Gal. 5:22; Kol. 1:8). De gáven van de Geest zijn niet
veilig bij wie niet naar de vrúcht van de Geest jaagt!

Liefde is…
13:48 | Drie liefdes: eros (lichamelijke liefde), filia
(vriendschappelijke liefde) en agapè (goddelijke liefde). Gods
volmaakte liefde kan ons leven vervullen. Maar we falen
allemaal dramatisch. Vul in deze zinnen voor ‘liefde’ maar eens
‘ik’ in  en je ziet het meteen. We zijn zelden vol goedheid. We
zijn wél zelfgenoegzaam en ijdel. We laten ons boos maken. We
kunnen maar weinig verdragen. We houden het niet vol. Hier
moet een Godswonder gebeuren. Hier moet de Geest gaan
waaien. Vul voor ‘liefde’ ook eens ‘Geest’ in. Don’t settle for less!
Neem met minder dan deze echte liefde geen genoegen
(bijvoorbeeld: sympathie, aardigheid, respect, acceptatie)!
Want: ‘Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige
Geest, die ons gegeven is’ (Rom 5:5).
Toekomstmuziek
13:912 | Paulus richt ons daarom op de toekomst. Liefde is
niet allereerst een verplichting maar onze bestemming! Want
God is liefde. Er komt een grote transformatie aan: van
kinderlijkheid naar volwassenheid, van kijken in een wazige
spiegel naar oog in oog staan met de Liefde (gekend worden is
zoveel meer dan kennen). Het volmaakte, de hemelse muziek
van de liefde, komt én komt nu al tot klinken vanuit de
toekomst. De liefde als deugd maakt deel uit van de
eschatologie (toekomstverwachting) die in Jezus en zijn
opstanding al begonnen is.
De grootste is de liefde
13:13 | Als dit waar is, realiseer je dan elke dag dat je een hart
hebt om lief te hebben, vanuit Gods liefde. Liefde is het
kenmerk van de kerk van Jezus in een liefdeloze wereld die
desondanks hartstochtelijk op zoek is naar liefde en
verbondenheid. Liefde is de taal van Gods koninkrijk.

Bijbelgedeelten
1 Korintiërs 12:1-31
1 Korintiërs 13:1-13
1 Korintiërs 14:1-40
Romeinen 5:1-11
Kolossenzen 1:1-15
Voor een geloofsgesprek
1. ‘Liefde is overal.’ Herken je dat?
Waar dan?
2. Wat was voor jou een mooie
ervaring als het gaat om liefde? En
wat een teleurstellende ervaring?
3. Wat spreekt je in 1 Korintiërs
13 het meeste aan?
4. ‘De gáven van de Geest zijn niet
veilig bij wie niet naar de vrúcht
van de Geest jaagt!’ Wat vind je
daarvan?
5. Volmaakte liefde is de muziek
van de toekomst waar we nu al
flarden van horen. Herken je dat?
6. ‘Liefde: we falen allemaal
dramatisch’. Kun je daar
voorbeelden van geven?
7. Hoe kan in onze gemeente de
liefde de grootste zijn?
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