Bezinning 316: Het volmaakte: de liefde 1
1 Korintiërs 12,31b-13,13 = 2° lezing 4° zondag C-jaar

Het Woord
Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die
van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en
had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik
mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik
daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoop ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren
gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal
wat beperkt is, verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassenen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu
kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons rest geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
Een woord bij het Woord
Het woord ‘liefde’ komt negenmaal voor in deze tekst. Overvloedig, Gods overvloed. En toch
verdwijnt het woord ‘liefde’ even en wordt vervangen door ‘het volmaakte’. De liefde is het
volmaakte, want ze komt van God. Meer nog: ze is God, want God is liefde.
Zeven maal en zelfs acht maal wordt gezegd wat de liefde niet is. Dat lezen is haast pijnlijk: een mens
kan dit niveau niet halen. Het is dan ook het goddelijk niveau, waartoe we uitgenodigd worden.
In het midden van de tekst staat het woord ‘waarachtigheid’. Het is echtheid, waarheid, het
waardevolle. Het zijn de diepe talenten van de persoonskern, die tot leven komen. De liefde verheugt
zich als ze dat in mensen ziet gebeuren. De liefde, Gods liefde, wil dat elke mens tot zijn volheid
openbloeit, wordt wie hij in aanleg is, wordt waartoe God hem geschapen heeft.
Het eindigt met het grote visioen: alleen de liefde, de grootste van de drie grote, zal blijven. Want als
de tijd is geëindigd, vallen geloof en hoop weg. Geloven is dan zinloos, want we kennen dan van
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aangezicht tot aangezicht. Hopen is voorbijgestreefd, want het doel van ons hopen is gerealiseerd. Er is
enkel liefde. Ons menselijk verstand schiet tekort om te begrijpen hoe dat zal zijn. Maar zeker is het:
het zal een droom zijn, een eeuwige droom.
Het Woord in mijn leven
Streef ik naar de hoogste gave, de liefde? Welk van volgende aspecten van liefde scoort het best in
mijn leven en welk het slechtst: lankmoedigheid (geduld, volharding, trouw), goedertierenheid,
afgunst, praalzucht, hoogmoed/nederigheid, grofheid of ruwheid, egoïsme of zelfzucht, zich beledigd
voelen, boekhouder van het kwaad, zich verheugen over onrecht, zich verheugen over waarachtigheid?
Bidden met het Woord 1
Kom Heer Jezus, kom in mij!
Moge Uw Liefde, God,
diep in mij opnieuw geboren worden
met de tederheid en zuiverheid van het Kind!
Ben ik geroepen tot de weg van de ‘volmaaktheid’?
Ik kan amper spreken.
Zo dikwijls is mijn spraak kwetsend:
‘Raak, die is raak!’
Anderen rekenen op mij,
maar wat kan ik?
Menselijke inzichten, technieken,
flarden mensenkennis,
eenvoud in-zien: het blijft me vreemd!
Als ik aan de praat raak,
verdwijnen de anderen om mij,
dan lijk ik zo fantastisch …
Maar wie ben ik om op mezelf te roemen?
Ik kan dit maar dank zij vele anderen.
Hoe eerlijk ben ik?
Zelfs met mezelf … ik zie maar ten dele!
Maak mij lankmoedig en waarachtig, Heer. Amen.
Bidden met het Woord 2
God,
omdat Gij mij liefhebt,
kent Gij mij volkomen.
En toch hebt U me lief.
Trek me binnen in U,
in Uw liefde,
zodat ik liefde word
voor U en elke mens
die U op mijn pad brengt,
elke mens die ik mag ontmoeten. Amen.
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