
KEEK-OP-DE-PREEK            22.11.14 
 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdachten we degenen die ons ontvielen. We hielden ons bezig 
met de vraag of er in het opstandingsleven herkenning zal zijn. De preektekst was 1 Kor.13:12. 
We zongen Psalmen Nu 84, Gezang 459:1,2,5,6,7,8, Opwekking 378, 518, 585 en 665, en Hanna Lam  I,30. 

 

Of je elkaar later nog zult herkennen? Is dat niet erg ver-van-mijn-bed? Of op zijn best actueel als je te 
maken krijgt met een sterfbed? 
 
Wij geloven dat we later naar de Heer zullen gaan. Maar wie is dan de Heer? Zullen we Hém herkennen…? 
Toen Jezus was opgestaan uit de dood, verscheen Hij aan twee mannen, op weg naar Emmaüs. Deze 
mannen herkenden Hem niet. Hun blik werd vertroebeld, vertelt Lukas. Markus zegt dat Jezus in een andere 
gedaante verscheen.  Hoe dan ook is het een botsing van twee werelden. Overigens komt er een moment 
dat de mannen Jezus wel herkennen. Als Hij het brood voor hen breekt. (Lukas 24) 
 
In 1 Kor.13 schrijft Paulus dat we nu nog in een wazige spiegel kijken en dat ons kennen nu nog beperkt is. 
Let op dat ‘nu nog’. 
De Korintiërs gaven hoog op van kennis, net als alle Grieken in die tijd. De ratio is voor hen belangrijker dan 
de emo. Paulus waarschuwt ze in 8:1 ervoor dat kennis verwaand maakt. Hoe meer kennis, hoe minder je 
God nodig hebt en hoe meer je op anderen kunt neerkijken. Vanwege deze kennis-verwaandheid moet 
Paulus zijn hooglied van de liefde schrijven. 
 
Tegenover het ‘nu nog’ zet Paulus twee keer ‘maar straks’. ‘Straks’ helpt Paulus heel erg om ‘nu’ beter te 
kunnen plaatsen. Omdat er een ‘straks’ komt, kan Paulus leven met het onvolmaakte van ‘nu’. Dat geeft hem 
ontspanning. En ruimte om te gaan liefhebben! 
Hoe ver strekt mijn kennis nu eigenlijk? Wat weet ik van een ander? Van mezelf? Van mijn motieven en 
gevoelens, laat staan van die van een ander? En wat is her-kennen dan eigenlijk? 
Straks zal ik volledig kennen…! 
 
Volledig kennen is in het Grieks: epigignosko. Epi heeft iets in zich van ‘er op’. Straks zit je er pas echt 
bovenop, zoiets hoor je in dit werkwoord. Ditzelfde werkwoord gebruikt Lukas van de twee mannen die 
Jezus herkennen! Joh, Hij is het! Herkennen = volledig kennen. 
 
Voor Korinte is dit een gevoelig evangelie. Hun boekenkennis krijgt een gevoelige tik. Het gaat om geloof, 
hoop en liefde. Mooi als je elkaar nu alvast een beetje kent. Nog mooier als je ernaar streeft elkaar beter te 
leren kennen. Maar misschien wel het mooist als je kunt accepteren dat je elkaar straks pas volmaakt kent. 
Later zullen onze beperkte relaties gesublimeerd zijn. Mijn overleden vader en moeder zullen elkaar 
herkennen, maar hun kennen zal de huwelijkse kennis overstijgen. 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft? 
2. In Korinte was er teveel ratio en te weinig emo. Stelling: Bij ons is het weleens omgekeerd. Reageer. 
3. Ons kennen is onvolmaakt. Welke implicaties heeft dat voor jouw relaties? 
4. In hoeverre beheerst ‘straks’ jouw ‘nu’? 
5. Wat vind je van bijna-dood-ervaringen? 
6. Denk je dat onze relaties later nog precies hetzelfde zullen zijn als nu: man-vrouw, kind-ouder, 

enzovoorts? 
7. Hoe vind je het eigenlijk dat God je dieper kent dan jezelf (Psalm 139, 1 Kor.13:12)? 
8. Voor wie meer wil. 

a. Lees 1 Thessalonicenzen 4. Hoe zie je in dit hoofdstuk een continue lijn tussen nu en straks, als het 
gaan om ons samenleven (als gemeenteleden, familieleden)? 

b. Ga eens na welke personen uit de bijbel na hun dood verschenen zijn. Kun je hier van herkenning 
spreken? 


