Mediatief moment Bosbeskapel 15 september 2020
Door mw. Adrienne v.d. Kraats - Vooijs
1.
Welkomstwoord
Liefde eenmaal uitgesproken
Als uw woord van het begin
Liefde wil ons overkomen
Als geheim en zegening
Welkom bij deze viering in de Bosbeskapel op dinsdag 15 september 2020.
Ik ben Adrienne Vooijs en verzorg vandaag deze viering, waarvan het thema is
“De Liefde”.
2.

Ik steek nu de kaars aan

3.

Muziek: Herman van Veen : Ik heb dat tedere gevoel

4.

Tekst: Uit de brief aan Paulus aan de Corintiërs: 1 Corinthe 13.
(voorlezen)

5.

Overdenking

De Hoogste Gave, verkorte weergave van Paulo Coelho’s boekje over Henry
Drummond’s Speech

Eind vorige eeuw kwam op een koude lentemiddag een aantal mannen en
vrouwen samen in een tuin in Kent om de beroemdste prediker van die tijd te
horen. Ze waren benieuwd wat de man te zeggen had. Maar de rondreizende
prediker had na 8 maanden rondreizen en evangeliseren weinig energie meer
over. Al na een paar zinnen wendde hij zich tot een jonge toehoorder, van wie
hij wist dat deze een aantal maanden als zendeling in Afrika had
rondgetrokken. De prediker vroeg hem voor hem in te vallen en te spreken.
De toehoorders waren teleurgesteld. Ze waren gekomen voor de beroemde
prediker, en zaten niet te wachten op een invaller die, zo dachten zij, net als zij,
nog worstelde om zichzelf te vinden. Maar Henry Drummond, zo heette deze
jongen, had wel het een en ander geleerd. Hij vroeg aan een van de
aanwezigen of hij zijn bijbel mocht lenen en hij las een fragment voor uit de
brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 13 over de Liefde.
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Iedereen deed er eerbiedig het zwijgen toe en luisterde. Maar ze waren
teleurgesteld. De meesten kenden het fragment al en hadden er uitgebreid
over nagedacht. De jongen had beter iets originelers kunnen kiezen, iets
interessanters, vonden ze. Toen hij klaar was met lezen, sloeg Henry zijn ogen
op naar de hemel en begon te spreken:

“Allemaal hebben we ons wel eens deze ene vraag gesteld, een vraag die van
alle tijden is: Wat is het belangrijkste in mijn leven?
We willen onze tijd zo goed mogelijk besteden en er is niemand die dat in onze
plaats kan doen. We willen allemaal weten waar we onze inspanningen op
moeten richten, wat het hoogste is waarnaar we kunnen streven.
In de brief die ik net voorlas, werden we teruggevoerd naar de vroegste tijden
van het Christendom. En we hoorden: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde. “
Waarom zei Paulus dit? In die tijd probeerden de mensen in het paradijs te
komen door de tien geboden te vervullen en nog honderden andere geboden.
Eerbiediging van de wet was alles. Belangrijker nog dan leven.
Dus heeft Christus gezegd: Ik zal jullie een manier laten zien, een manier om bij
mijn vader te komen, die simpeler is. Als jullie die leren, kunnen jullie
honderden andere dingen doen, zonder bang te zijn dat je God zult beledigen.
Liefde. Als jullie liefhebben, eerbiedigen jullie de wet, ook al zijn jullie je daar
niet van bewust. Hiermee zei Christus dus: De wet vindt zijn vervulling in de
liefde. De liefde is de regel die alle andere regels samenvat. De liefde is het
gebod dat alle andere geboden zin geeft. De liefde is het geheim van het leven.
Paulus heeft dit geleerd. En in de brief die we hier lazen, heeft hij ons de beste
en belangrijkste beschrijving van het summum bonum, de hoogste gave ,
gegeven.
Paulus begint de liefde te vergelijken met andere dingen, dingen waar in zijn
tijd veel waarde aan werd gehecht. Hij vergelijkt de liefde met
Welsprekendheid, met profeteren, met geheimen. Hij vergelijkt haar met het
geloof, met liefdadigheid.
Waarom is de liefde belangrijker dan het geloof? Omdat het geloof niet meer is
dan een weg is die ons naar de hoogste liefde leidt. Waarom is de liefde
belangrijker dan de liefdadigheid? Omdat dat slechts een van de uitingsvormen
van de liefde is. En het geheel is altijd belangijker dan het deel.
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Paulus vergelijkt de liefde vervolgens met opoffering en martelaarschap.
Zonder liefde is dat zinloos. Het allerbelangrijkste wat je kunt geven, is laten
zien dat de liefde zich in jouw leven weerspiegelt. De boodschap van het geloof
ligt in de manier waarop we leven, niet in de woorden die we spreken.
Na al die vergelijkingen komt Paulus met een verrassende analyse – in drie
korte zinnen – van wat deze hoogste gave is. Hij zegt dat de liefde is
samengesteld uit vele verschillende dingen.
Ze is vergelijkbaar met het licht. Op school leren we dat als we een zonnestraal
door een prisma laten vallen, de straal opgesplitst wordt in zeven kleuren. De
kleuren van de regenboog. Paulus nu, splitst de liefde op in haar elementen. Hij
laat ons de regenboog van de liefde zien, zoals een prisma waar een
zonnestraal doorheen valt ons die de regenboog van het licht laat zien.
Hij zegt dat de liefde is samengesteld uit negen elementen:
Geduld: de liefde is geduldig
Goedheid: ..en vol goedheid
Edelmoedigheid: de liefde kent geen afgunst
Bescheidenheid: ze kent geen ijdel vertoon
Hoffelijkheid: ze is niet grof
Onbaatzuchtigheid: en niet zelfzuchtig
Verdraagzaamheid; ze laat zich niet boos maken
Vertrouwen: ze rekent het kwaad niet aan
Oprechtheid: ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid.
Deze deugden vormen samen het hoogste goed en ze bevinden zich in de ziel
van de mens die in de wereld dicht bij God wil zijn. Al deze gaven zijn
verbonden met ons, mensen, en met ons leven van alledag, met vandaag en
met morgen, met de eeuwigheid.
We horen altijd over de liefde tot god. Maar Christus heeft het tegen ons over
de liefde tot de mens. We zoeken de vrede in de hemel. Christus zoekt de
vrede op aarde.
Goedheid, actieve liefde. Christus bracht een groot deel van de weinige tijd die
hij op aarde had door met het blij maken van anderen. Hij gebruikte zijn tijd om
anderen gelukkig te maken.
Hoe kunnen wij deze elementen van de liefde in ons leven integreren?
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Ons doel moet zijn: leren lief te hebben. Het leven biedt ons duizenden kansen
om te leren lief te hebben. Wij allemaal, mannen en vrouwen, krijgen alle
dagen van ons leven de kans om ons aan de liefde te wijden. Het leven is geen
lange vakantie, maar een voortdurend leerproces. En de belangrijkste les die
we krijgen is steeds beter lief te hebben.
Hoe wordt iemand een groot artiest, een groot schrijver, een groot musicus?
Door te oefenen. Wat deed Christus in de timmerwerkplaats? Hij oefende. Hij
leerde. Hij groeide in wijsheid, voor God en de mensen.
Probeer de wereld te zien als één grote leerplaats van de liefde en blijf niet
strijden tegen wat er met je in je leven gebeurt. Protesteer niet tegen leven in
bekrompen omgevingen, met weinig ontwikkelde zielen om je heen, omgeven
door verleidingen. Zulke dingen heeft God bedacht om jou te laten oefenen.
Dit alles leert je geduldig, nederig, edelmoedig, onbaatzuchtig, hoffelijk en
verdraagzaam te zijn. Duw de hand niet weg die jou vormt. Het is de hand die
jou ook je weg wijst. Problemen en bekoringen zijn het gereedschap dat God
gebruikt.
Wanneer we naar ons verleden kijken valt ons op dat de meest markante
momenten die zijn waarin we de liefde hebben ervaren. Of waarin we in het
verborgene iets goeds hebben gedaan voor een ander. Dingen die soms te
dwaas voor woorden waren, maar die ons gedurende een fractie van een
seconde het gevoel gaven dat we ondergedompeld waren in de eeuwigheid.
Als ik kijk naar mijn leven, vervolgt Henry Drummond, blijven er maar vier of
vijf momenten -meestal heel korte- waarin ik een armzalige imitatie heb
kunnen geven van Gods liefde. Maar juist die momenten geven mijn leven zin.
Al het andere is voorbijgaand. Want de liefde blijft.
Voordat hij de groep toehoorders verlaat spreekt hij nog tot slot het volgende
uit:
Wie is Christus?
“Hij die de armen voedde, de naakten kleedde en de zieken bezocht. “
Waar is Christus?
“Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op”
Wie is bij Christus?
Iedereen die liefheeft.
Amen.
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6.

Muziek ”Love Changes Everything” gezongen door het koor The
Exceptionals.

7.

Gebed
Goede God
Ik wil u danken voor de Hoogste gave, die van de Liefde.
Liefde laat de zon schijnen over iedereen, arm en rijk, groot en klein.
Liefde verbindt zonder onderscheid, zorgt voor ruimte en vrede. Vrede in
ons leven, in ons hart.
Al verliezen wij liefde uit het oog, Liefde verlaat ons nooit. Om met lied
791 te spreken:
Liefde luidt de naam der namen
Waarmee Gij u kennen laat
Liefde vraagt om ja en amen
Ziel en zinnen metterdaad.

Liefde boven alle liefde
Die zich als de hemel welft
Over ons: wil ons genezen
Bron van liefde, liefde zelf!
Amen.
8.

Ter afsluiting laat ik u horen de Zegenbede gezongen door HeldriaChanterelle onder leiding van Max Punt.
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