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Overdenking:  
Geloof, Hoop en Liefde. 
 
 
1 Korinte 13 
De overdenking gaat over het laatste 
stukje van 1 Korinte 13. 
Eerst kun je hieronder lezen wat in het 
slot van 1 Korinte 13 staat: 
 
 
9-10 Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat 
geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. 11 Het is 
als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. 
Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. 
Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal 
nooit verdwijnen. 
12 Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem 
niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. 
Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt 
kennen, zoals hij ons nu al kent. 
13 Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds 
het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. 
 
 
Nu volgt de tekst van de overdenking: 
Goedemorgen. Zonet was een leuk filmpje hè? ‘De jongen en de hond.’ 
‘HOOP’ is een mooi thema. 
 
De Bijbel vertelt ook over hoop. De Bijbel 
gebruikt vaak 3 woorden: Geloof, hoop en 
liefde. De Nederlandse Christelijke Bond van 
Doven had zijn 40-jarig jubileum (in 1980). 
Toen hadden ze een wandtegel. Daar stond 
ook ‘geloof, hoop en liefde’ op. 
 
 
Waarvoor hebben wij geloof, hoop, liefde 
nodig? Dat ga ik uitleggen. 
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Hoe groeit een boom? Bijvoorbeeld een eikenboom. Eerst is de boom laag en 
klein. Dan is de boom hoog en groot. Het groeien van de boom duurt een tijd. 
Het is een periode. Denk aan een tijdlijn: Eerst is het hier, de boom is klein en 
laag. Dan is het daar, de boom is hoog en groot.  
 

  =>    

 
Stel jij hebt een oude telescoop. Jij kijkt er doorheen.  
Dan heb jij uitzicht. Een telescoop betekent: uitzicht.  
God geeft ons ook uitzicht.  
Waarom is uitzicht belangrijk? Kijk maar naar het 
voorbeeld van de telescoop:  
Stel dat jij alleen hier (aan het begin) kijkt.  
Dan mis je het uitzicht daar (verder weg).  

HIER    =>   DAAR 

Stel eikenboom blijft klein en laag. Dan wordt het nooit een hoge grote boom. 
 
Net zo is het in ons leven. De apostel Paulus schrijft daarover. Paulus zegt: 
“Niet alleen hier en nu is belangrijk, maar ook de toekomst daar is belangrijk. 
Allebei zijn nodig: Hier en nu kijken én daar, straks, naar de toekomst kijken.  
 
Paulus noemt voorbeelden. 
1] Ons leven hier is niet compleet. Ons leven hier is niet één geheel. Ons leven 
hier mist stukken. => Maar straks, in de toekomst, is ons leven wel compleet!  
Dat uitzicht dáár helpt mij nú. Als ik voor de tóekomst hoop heb, dan krijg ik 
moed voor nú. 
 
Paulus noemt voorbeelden. 
2] In ons leven nu zien wij niet scherp, maar wij zien veel dingen wazig. Het lijkt 
op bij het douchen. Jij kijkt na het douchen  in de spiegel, maar spiegel  is niet 
helder. Net zo zijn in ons leven veel dingen niet helder. Dat is nu. => Maar in de 
toekomst is alles wat wazig is weg. Dan zien wij alles scherp. 
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Paulus noemt voorbeelden. 
3] Ons kennen is nu beperkt. Veel weten wij niet. Veel begrijpen wij niet. 
=> Maar straks, in de toekomst, kennen wij volledig.  
Hoe kennen wij dan? Net zo als God óns kent! 
 
Zie jij het uitzicht? In de toekomst is ons leven compleet. Wij zien alles scherp. 
Wij kennen volledig, net zo als God ons kent! 
 
 
Dat uitzicht wil God jou geven.  
Hoe geeft God dat uitzicht aan jou?  
God geeft jou geloof, hoop en liefde. 
 
1] Geloof. Geloof betekent vertrouwen. Vertrouwen 
dat God mij kent. God heeft een mooi plan voor mij. 
God zal zijn plan voor mij uitvoeren. 
 
2] Hoop. Hoop betekent: Ik weet het zeker. Het gebeurt echt. Wat gebeurt 
echt? God laat mij niet in de steek. God zal mij eeuwig beschermen. 
 
3] Liefde. Liefde betekent: Góds liefde. God had de wereld zo lief dat Hij zijn 
enige Zoon voor ons gaf. Jezus! Jezus wil ons naar God terugbrengen. Doel is 
dat wij altijd samen met God en Jezus leven. Voor eeuwig! 
 
 
Pak Jezus’ hand. Dan zul je ooit voluit schitteren met al het mooie dat God in 
jou gelegd heeft. 
 

 


