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SCHRIFTMEDITATIE
"De liefde vergaat nimmermeer"
1 Korinthe 13:8a
Het oude jaar is weer voorbij en vergaan.
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
De Heere heeft deze wisselingen in de schepping besloten. God zei: "Dat er lichten zijn in het
uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en dat zij zijn tot
tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren". Zo was het in de staat van de
rechtheid vόόr de val. Zo is het ook in de staat van de ellende na de val.
In de staat van de rechtheid raakten de dagen en jaren aan de zalige eeuwigheid.
In de staat van de ellende raken de dagen en jaren aan de dood.
Het ene jaar gaat en het andere jaar komt. Al deze dingen worden zo moede dat men ze niet uit
kan spreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld van horen.
Met de zonde en de dood is de onrust van de vergankelijkheid in ons leven gekomen. Wat uit
stof is neemt een einde. Alles vergaat. Wij vergaan. Het vlees is gras; al zijn goedertierenheid
is als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af
De eeuwig Trouwe blijft dezelfde. Zijn jaren worden niet geëindigd. Zijn eeuwige liefde, in
de Zoon van Zijn liefde geopenbaard, zal eeuwig bestaan. Gode zij dank.
De apostel ziende al het eindige, ook van de profetieën, talen en kennis, getuigt door de Heilige
Geest: De liefde vergaat nimmermeer.
De liefde is uit God. Meer nog: God is liefde.
Deze liefde openbaart zich onzerzijds altijd als verkiezende liefde. De geliefde is tegelijk
de uitverkorene. De liefde Gods is in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8).
De goddelijke liefde openbaart zich in de onbegrijpelijke en wonderbare daad van de schenking
van de Zoon. Deze liefde is geen begrip, sfeer of belofte, maar Gods weldadigheid. Zijn liefde is
Woord en Daad inéén. De vrucht en inhoud van deze liefde is de Heere Jezus Christus. Deze
daadwerkelijke liefde strekt haar armen uit naar de voorwerpen van deze liefde. De Heere
heeft al Zijn uitverkorenen lief met een eeuwige liefde.
Slaan we een blik op de onderwerpen van deze liefde, dan zien we: liefdelozen, hatelijke en
elkaar hatende. De liefde van de eeuwig Trouwe vindt haar grond dan ook niet in iets van ons.
Het is een eenzijdige, grondeloze liefde. Gods eeuwige liefde strekt haar armen in de Heere
Jezus uit, naar het verlorene, het verachte, het onedele en hetgeen niets is. Op Golgotha
zwijgt tenslotte de profetenstem. Kennis en taal houden op.
Eeuwige liefde slaat in heilig recht de geliefde Zoon onbarmhartig neer. Slechts enkele liefde
woorden ontglippen in het uur van de verlating Zijn lippen. Het lost zich alles op in de sprakeloze
liefdesdaad. Jezus' ziel en lichaam fluisteren: Ik heb lief.
Zo wordt het recht in de liefde verheerlijkt en blinken Gods deugden in een nimmer vergaande
liefde.

1

De tweede Adam draagt de last van onze hatelijke staat en stand. De gesmade en onttroonde, de
met doornen gekroonde, heeft God lief en de naaste.
Deze liefde is niet in een rots, maar in het hart van de Vader gegrift. Deze liefde doortrekt
de baard en klederzoom van onze enige Priester. Druppels vallen van hem af en vallen op de
weg, die bezaaid is met keistenen en distels. De geur van deze liefde dringt door in de heggen
en steggen. Wonderlijk: de stenen en doornen op de helleweg smelten en breken.
"Loutere goedheid, liefdekoorden,
waarheid zijn des Heeren paân"
Vijandige harten worden gebroken en verbroken door deze eeuwige liefde.
De doden gaan leven, de levenden sterven. Deze liefde is sterker dan alle
dood.
Wat is uw kwaal? De Koning vraagt niet hoe het wel eens met u gewéést is? De Koning vraagt:
Hoe is het héden met u, kind?" De liefde vergaat immers nimmermeer? Ook heden niet.
Welnu, bent u bedekt met boze zweren? Liefde weet raad. De grote Medicijnmeester wil uw
kwalen weten. Hij wil er van horen.
Bent u een liefdeloos monster?
En u? - Een biddeloze en dankeloze zondaar?
En u? - Bezet met menigerlei zorgvuldigheden?
- Koud en gevoelloos onder het Woord?
- Opgedroogde tranen en een hard hart?
- Vervolgt of besloten in een kooi van onrein gevogelte, naar het u voorkomt?
- Mist u het vriendelijk aangezicht van de eeuwig Trouwe?
- Of is het met u alles nog veel erger en kunt u nergens meer bij- of inkomen?

Welaan dan, voor u is er geen weg meer om bij God terug te komen. Maar: De liefde vergaat
nimmermeer. Hij kan wél bij u komen.
Zijn liefde geneest, heiligt en reinigt.
Zijn liefde breekt de wolken open en scheurt de hemelen.
Zijn liefde trekt en wekt.
Nimmermeer vergaat deze liefde.
Onverwachts ziet zij ons aan en vraagt: "Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief?
Dan buigen wij het hoofd en stamelen: "Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb".
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Trek mij, wij zullen U
nalopen. De liefde vergaat nimmermeer.
Eeuwig schuldenaar te zijn aan eeuwige liefde
Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
als d' olie, die van Arons hoofd gedropen,
zijn baard en klederzoom doortrekt.
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
die Sions' top met vruchtbaar vocht besproeit
en op Zijn bergen nedervloeit.
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