Overweging bij de Top 2000 viering
Thema: Liefde
Lezingen: lied: Ken je mij n.a.v. psalm 139 en 1 Korintiërs 13

Lieve mensen jong en oud,
verbonden in Christusnaam
Korinthe 13, over de liefde, is een
bekend hoofdstuk uit de Bijbel.
Tony Blair las het in de herdenkingsdienst
van prinses Diana in 1997.
Het werd gelezen in de huwelijksdienst
van prins Johan Friso en Mabel in 2004.
Ook in Wijhe wordt het met regelmaat gelezen
bij huwelijken en begrafenissen.
Liefde……
Er is denk ik geen woord
dat zo omstreden is als dit woord.
Te pas en te onpas wordt het gebruikt.
Als kind leer je al vroeg:
Je moet lief zijn hoor!
Of als omkooptactiek:
Als je lief bent krijg je een ijsje!
En op school en de kerk leer je ook al snel:
Je moet lief zijn voor elkaar, geen ruzie maken!
En de allerbekendste
Bijbelse uitdrukking is denk ik wel:
God liefhebben en de naaste als jezelf.
Maar het leven in onze samenleving
leert ook snel,
bijvoorbeeld in sport of de financiële wereld,
dat je ook niet te lief voor elkaar moet zijn.
Als je te lief bent dan verlies je.
Van de andere kant, ga je er te hard tegenaan,
zonder liefde zeg maar,
dan loopt het ook uit de hand.
Daarom zijn er in het samenleven
regels om je aan te houden.
Om zo problemen te voorkomen.

Liefde……is ook een woord dat mensen
al eeuwen inspireert om over te schrijven,
te musiceren, te schilderen.
Mensen gaan relaties aan uit liefde!!
Liefde kan sterk zijn tot in de dood.
Dan is liefde net als de L goud
of als de E zacht.
Maar liefde kan ook hobbelig zijn,
over bergen en dalen gaan.
Pijn doen als schuurpapier,
als liefde niet wordt beantwoord.
En die letter D met al die krantenberichten.
En de E, dat gras,
dat bij een ander altijd groener is.
Veel dingen in de wereld komen voort uit jaloezie,
macht, alleen om jezelf denken!
Dat heeft dan alleen nog te maken
met narcistische liefde voor jezelf.
Is dit wat Paulus bedoelt met liefde?
Volgens mij, gaat het meer over de
allesomvattendheid van liefde,
en de beperktheid van onze kennis.
Het verhaal staat in een bredere context.
Korinthe was in die tijd een grote wereldstad.
En de gemeenteleden van allerlei pluimage.
Van joodse komaf, maar ook mensen
die elders religieuze en culturele wortels hadden,
zoals uit de Griekse wereld.
Grofweg gezegd mensen die konden profeteren,
in tongentaal spreken
en die woorden van kennis hadden.
En kennis was, zo dachten zij,
de weg naar God.
Maar je had ook gemeenteleden
die dat niet hadden.
De eerste groep voelde zich
daardoor eigenlijk een beter christen.
En de ene gave van de Geest werd

hoger aangeslagen dan de andere.
Met als resultaat: mensen waren jaloers,
gaven elkaar geen ruimte,
voelden zich verheven boven elkaar.
Kortom: er ontstaan conflicten.
Ik dacht al toen ik ermee bezig was:
Niets menselijks is de bijbel vreemd,
het kan zo over een willekeurige gemeente
in Nederland, zelfs Wijhe gaan,
met de denkers en de doeners.
Paulus echter protesteert hiertegen
in hoofdstuk 12,
omdat allen leden zijn
van het lichaam van Christus.
De een is niet meer of beter dan de ander.
En de weg tot God is niet de kennis,
maar de weg van de liefde,
geeft hij aan in 1 Korinthe 13.
In die liefde gaat het niet om jezelf
of dat jij wordt bewonderd,
maar het gaat om Jezus, om God.
Dat is het middelpunt waar het om draait.
Liefde in Bijbelse zin is dat je niet voor jezelf leeft,
maar dat je inziet dat we elkaar nodig hebben.
Als je echt met liefde naar een ander kijkt,
van gezicht tot gezicht,
dan kun je je ook verplaatsen in die ander.
Dan kun je verdragen, volharden, incasseren.
En kom je uit de sfeer van rivaliteit.
Kun jij, maar ook die ander tot zijn recht komen.
Die liefde, zo geeft Paulus aan,
is de basis van het bestaan
en het fundament waarop een geloofsgemeenschap
kan worden gebouwd.
Ken je mij, zong ImPress, naar Trijntje Oosterhuis.
Ja, God kent ons en ook Jezus kent ons,
en daarmee houdt Jezus ons ook voor:
God en je naaste lief te hebben als jezelf,
met heel je hart, je verstand en met al je kracht…..

en met je handen en voeten.
Liefde kan in veel gevallen zijn,
dat moeten we echt niet uitvlakken,
zoals het woord aangeeft
met hobbels, schuren, groen van jaloezie.
Maar laat liefde van de andere kant ook zijn:
something inside so strong.
Iets sterks in jezelf dat je uittilt
boven de waan van de dag.
Goud en zacht.
En het nummer Something inside so strong,
waar we zo naar luisteren
werd gemaakt door Siffre, toen hij in 1984
een documentaire zag over de Apartheid in Zuid Afrika.
Een blanke soldaat schoot zwarte kinderen neer.
Hij walgde daar zo van dat hij besloot
dit nummer te componeren tegen de Apartheid.
Omdat er iets binnenin je kan zijn
dat sterker is dan al het onrecht,
niet meetellen, buiten de boot vallen.
Een kracht binnenin je.
Laat het liefde zijn.
Amen

