
1 Korintiërs 13:1-13 

Agtergrond 

Ons was hierdie week besig om aan die hand van 1 Korintiërs 12 te kyk na kerk wees. Ons het gehoor  

 dat God ons kerk gemaak het deur sy Heilige gees.  

 dat die kerk ’n eenheid is, wat uit verskillende dele bestaan. 

 dat elkeen in die kerk het ’n gawe van God ontvang waarmee ons die God, die kerk en mekaar 

moet dien.  

 dat die kerk het elkeen van ons nodig en ons het elkeen die kerk nodig. 

 Vanoggend kom ons by 1 Korintiërs 13. Hier gaan dit oor liefde as die allesomvattende saak binne 

kerk-wees. 

Inleiding 

Franciskus van Assisi, so lui die legende, het eendag besoek ontvang van 

’n engel wat vir hom gesê het hy kan een ding wens – en dit sal vervul 

word. Hy moes baie mooi dink, en wanneer die engel terugkom, moes hy 

sê wat dit is wat hy wil ontvang. Franciskus het natuurlik diep nagedink 

hieroor:  

 Sal ek vra vir rykdom? Hy het daarteen besluit. Hy het immers lank 

tevore reeds sy eie aardse rykdom afgesweer en vrywillig tot ’n bedel-

monnikorde toegetree.  

 Sal ek dan vir mag vra? Hy het egter ook al genoeg gesien hoe mag 

mense korrup mag en hoe hulle mag misbruik. Hy het daarteen besluit. 

 Sal ek vra vir kennis? Uiteindelik het ook teen die moontlikheid 

verleiding besluit. 

Waarvoor sou hy dan wens? Hy het besluit dat sy wens sal wees om altyd 

goed te doen, maar dat die begeerte om goed te doen so natuurlik by hom 

sou opkom dat hyself nie eens daarvan bewus is nie. Hy het met groot 

verwagting uitgesien dat die engel weer sou kom. Maar jaar na jaar het verbygegaan sonder dat die 

engel teruggekeer het. Toe die engel aan die einde van Franciskus se lewe uiteindelik by hom kom, 

het hy gevra: “Waar was jy al die tyd? Ek het my lewe lank gewag dat jy terugkom, sodat ek my enkele 

wens teenoor jou kon uitspreek en daarvolgens kon lewe.” Die engel se antwoord was: “Franciskus, 

dit was nie vir my nodig om jou weer te besoek nie. Ek het die hele tyd geweet waarvoor jy wens... en 

jou wens vervul. Jy het jou hele lewe daaraan gewy om goed te doen. En God het self jou wens verhoor 

deur jou telkens te laat vergeet wat jy gedoen het.” 

 

Die beste gawe wat Franciskus van Assisi hom voor beywer het, was goed doen. Dit is heeltemal in lyn 

met Paulus se opdrag in1 Korintiërs 12 vers 31: Lê julle toe op die beste genadegawes en sy woorde in 

1 Korintiërs 13:1:  Nou wys ek julle wat die allerbeste is. Volgens Paulus is die beste genadegawe, die 

allerbeste liefde. 

Vanoggend is ons tema: Die beste gawe is liefde. 

 



1. Liefde is anders as die ander gawes 

Gawes is spesiale vermoëns wat God aan elke gelowige gee om tot voordeel van ander gelowiges te 

gebruik. Alle gawes is ewe belangrik. Daarom klink dit ietwat vreemd as Paulus sy betoog oor die 

gawes afsluit met die opdrag: Lê julle toe op die beste genadegawes. Maar as mens in die volgende 

hoofstuk raaksien dat die allerbeste gawe volgens hom liefde is, dan verstaan jy sy opdrag. 

Liefde is as dit ware die basis van alle gawes. Al die gawes en die werking van die gawes berus op 

liefde. Sonder liefde is al die ander gawes nutteloos. 

Daar is sekere ooreenkomste tussen die ander gawes en die liefde. Die groot ooreenkoms is dat alle 

gawes van God af kom. Hy gee dit. Van die liefde is dit so waar. Ons kan net liefhê omdat God ons die 

gawe van liefde gee. Eintlik wil ek sê: Ons kan net liefhê omdat God ons die voorreg gee om te kan 

liefhê. 

God is liefde. Dit leer ons dwarsdeur die Bybel. Dit is sy wese en aard. Hy kan net liefhê. Hy kan nie 

anders as om lief te hê nie. Verder is God vir ons die volmaakte voorbeeld en toonbeeld van liefde. Hy 

het sy Seun na die wêreld gestuur omdat Hy mense lief het. Jesus self het homself aan die kruis vir 

mense gegee – uit liefde het Hy sy lewe vir ons afgelê. 

Maar daar is ook verskille tussen liefde as gawe en die ander gawes. Die eerste verskil is dat God die 

gawe van liefde aan elke gelowige skenk. As dit gaan oor die ander gawes gaan dit oor elke mense wat 

’n unieke en anderse gawe kry. Maar die een gawe wat ons almal gekry het is liefde. 

Die tweede verskil is dat ons liefde moet najaag. By die ander gawes het ons dit of het ons dit nie. En 

as ons dit nie het nie, gaan dit ons nie baat om dit te wil hê nie. God het aan elkeen gegee soos wat 

Hy wou. Maar liefde moet ons najaag. Om moet soek om daardie gawe al meer en meer te hê. Ja, God 

het dit vir elkeen gegee – maar ons moet werk daaraan om al meer lief te hê. 

Die ander verskil tussen liefde as gawe en die ander gawes is dat liefde ook ’n opdrag van God is. Ons 

word beveel: Julle moet mekaar liefhê. Nie een van die ander gawes word in die Bybel as opdrag aan 

gelowiges gegee nie. 

2. Liefde gee betekenis aan die ander gawes 

Al het ons almal die wonderlikste gawes – sonder liefde is hulle niks werd nie. Alle gawes kry eers 

betekenis as gelowiges mekaar lief het. En dit is eintlik logies. Eers as jy ander gelowiges 

onvoorwaardelik lief het, begin jy jou gawes gebruik tot voordeel van ander. Die teenoorgestelde is 

ook waar. As jy nie lief het nie, dan sal jy nie jou spesiale gawe aanwend tot voordeel van ander nis. 

En dan is daardie gawe nutteloos. God het tog juis gawes gegee om aangewend te word tot voordeel 

van ander.  

Daarom is liefde die basis van alle ander gawes. Die voorwaarde vir ander gawes. Die rede vir ander 

gawes. 

Daaroor is Paulus duidelik. Hy sê al kan ons in tale spreek, profeteer, geheimenisse uitlê, kennis hê, 

geloof hê, maar ons het nie lief nie, dan is die gawes nutteloos. Dan is ons soos ’n galmende simbaal 

se hol klank. Niks werd nie. Dan is ons – met ons gawe en al – niks werd vir die kerk nie. Hy gaan selfs 

verder en sê dat al sou ons ons eie liggaam prysgee – maar dit is sonder liefde – dan help dit niks nie. 



Paulus wys daarop dat al die ander gawes mettertyd sal vergaan – spreek in tale sal verdwyn, profesie 

sal verdwyn, kennis sal ophou, maar liefde bly bestaan vir ewig. 

Ja, ons liefde vir mense moet ons dryfveer wees om ons unieke gawes in diens van God en sy kerk en 

mekaar te gebruik. Dit moet ons enigste wens wees: Om soos Franciskus nutuurlik, sonder dat ons dit 

self eers agterkom  goed te doen. 

3. Hoe lyk so ’n liefde? 

Ons kan so ’n liefde die beste beskryf deur te sê dat dit iets van God se liefde vir ons moet weerspieël. 

Ons ken God se liefde – Hy het sy Seun gegee. Jesus het Homself gegee. Dit is die voorbeeld van ware 

liefde wat voor ons gehou word en wat ons moet nastreef. Dit is die toets wat ons moet aanlê. Ons 

moet vra: Wys my liefde iets van God se volmaakte liefde vir my? 

Paulus gee ’n hele paar eienskappe van so ’n liefde: 

 So ’n liefde is geduldig. As ons mense lief het, sal ons begrip hê vir mekaar. Ons sla nie gou 

kwaad word nie. Ons sal nie oordeel nie. 

 So ’n liefde is vriendelik. Liefde maak dat ’n mens –wat die omstandighede ook al is – vriendelik 

is en vriendelik optree.  

 So ’n liefde is nie afgunstig nie. Dit gun ander mense hulle plekke in die son. Dit skuif jouself 

en jou prestasie op die agtergrond. Dit maak dat jou belange nie die belangrikste is nie.  Dit 

maak ander se belange belangriker. 

 So ’n liefde is nie grootpraterig nie. By grootpraterige mense val die klem op die eie ek. Liefde 

maak juis dat die aandag wegskuif van jouself. 

 So ’n liefde is nie verwaand nie. Ook hier gaan dit oor ’n wegkyk van jouself en ander raaksien. 

 So ’n liefde handel nie onwelvoeglik nie. Liefde soek die goeie. Liefde jaag die goeie en regte 

dinge na. Dit vermy verkeerde en slegte dinge. 

 So ’n liefde soek nie sy eie belang nie. Die eie ek skuif op die agtergrond en ander en hulle 

behoeftes op die voorgrond. 

 So ’n liefde is nie liggeraak nie. Dit gaan saam met geduldig wees.  

 So ’n liefde hou nie boek van die kwaad nie. Liefde vergeef ander. Liefde vergeet dinge 

waardeur jy te na gekom is.  

 So ’n liefde verbly hom nie oor onreg nie. Liefde huil oor die verkeerde. Liefde maak dat 

verkeerdhede aangespreek word. 

 So ’n liefde is bly oor die waarheid. 

 

Augustinus het so ’n liefde baie goed beskryf: Dit het ’n sagte hand om ander te versorg. Dit het vinnige 

voete om ander te gaan help. Dit het skerp oë om ander se nood raak te sien. Dit het goeie ore om die 

geringste klag of sug van ’n naaste op te vang. Dit is hoe liefde lyk. 

 

Slot 

 

Mag ons een enkele wens as kerk en gelowiges wat deel van die kerk is, soos Franciskus wees om goed 

te doen, om lief te hê. Mag dit ons natuurlike manier van lewe wees. Mag dit die beste gawe , die 

allerbeste wees wat ons najaag. 


