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TER OVERDENKING...___________door P.A. Slagter____________

De liefde
In de hoofdstukken 12 tot 14 van de eerste Korinthe-brief wijst Paulus de
gelovigen op de verscheidenheid in de genadegaven, die God hen geschonken
had. Zij moesten beseffen, dat die gaven niet gegeven waren om zichzelf te
verheffen, maar om elkaar te dienen. Al deze gaven waren een tijdelijke
voorziening van Godswege om de evangelieprediking te begeleiden en de
gelovigen te bevestigen in hun geloof. Hoewel wij vandaag in een andere
heilsperiode leven blijft het principe gelijk: God werkt en volvoert Zijn plannen.
Wij mogen Hem daar te allen tijde voor loven en prijzen!
Paulus komt in 1 Korinthe 13
terecht bij de liefde, die boven alles
is verheven.
Wat men dan ook aan bedieningen
en gaven ontvangen had in die tijd,
er was één ‘gave’, die boven alles uit
gaat: de liefde. Nergens zegt de
Bijbel: ‘God is genezing’ of: ‘God is
spreken in tongen’. De Bijbel zegt
wel: “God is liefde” (1 Joh. 4:8, 16).

Wat liefde is en wat ze uitwerkt in
de praktijk wordt in dit mooie
hoofdstuk duidelijk.
Je zou samenvattend kunnen zeggen:
liefde is de bron, liefde is de
vervulling en liefde is het doel.
Met andere woorden, en dat is wat
Paulus de Korinthiërs in hun situatie
voor houdt, waar liefde niet de
drijfveer is van wat gelovigen
denken en doen, daar zijn hun
activiteiten van weinig belang. Dan
mag het naar buiten toe wel heel wat
lijken en kunnen sommigen
misschien prat gaan op de ‘gaven’
die zij bezitten, maar voor God heeft
het geen waarde.
Paulus roept op om de liefde na te
jagen en te streven naar de hoogste
gaven, vooral het profeteren.
Dat betekent voor ons vandaag: het
Woord van God verkondigen, zoals
wij dat in de Bijbel vinden. Dan zijn
we stichtend en opbouwend bezig!

Liefde is het wezen van God en
overstijgt daarom alles. Bedieningen
en gaven hebben hun plaats in Gods
plan, afhankelijk van de heilsperiode
waarin men leeft. De werking
daarvan kan dus verschillen in de
loop der tijden. Er komt een tijd, dat
Gods plannen allemaal volvoerd
zullen zijn, hetgeen betekent, dat al
dit soort gaven opgehouden zijn.
Wat echter altijd geweest is en nooit
voorbij zal gaan is de werking van
de liefde.
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De liefde, die in God en uit God is,
zoekt het welzijn van anderen. De
ultieme vervulling van de liefde van
God ligt opgesloten in het einddoel
van Gods plan, namelijk, dat God
zal zijn alles in allen (1 Kor. 15:28).
De wandel van gelovigen in de
liefde van God is dus ook een
voorschot op en een getuigenis van
die heerlijke toekomst. Kies daarom

ook vandaag die hogere weg: geloof
in Gods Woord, hoop op de
vervulling van Zijn beloften en
bovenal: wandel in de liefde!
Of, om het met de woorden van de
apostel in 2 Thessalonicenzen 3:5 te
zeggen:
“En de Heere moge uw harten
richten op de liefde van God en op
de volharding van Christus.”
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