
Geloof, Hoop en Liefde 
 
De overdenking ging over Geloof, Hoop en Liefde.  
Deze drie woorden samen staan in Paulus’ eerste brief aan 
de gemeente van Korinte . In 1 Korinte 13.  
Hieronder kun je dat stukje uit de Bijbel lezen: 
 
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. 
 
 
Hieronder zie je vragen waar je zelf of samen met anderen over na kunt 
denken en bidden. 
 
Vragen A: 
Ons leven nu is nog niet compleet. 
1] Herken jij dat? Heb jij voorbeelden waarin 
jouw leven niet compleet is? 
 
2] Ook christenen hebben veel stukken in hun 
leven die niet compleet zijn. Toch zijn veel 
christenen en hebben ze vertrouwen.  
Hoe kan dat? 
 
3] Ken jij zulke christenen? Zo ja, vraag hen dan hoe het kan, dat zij veel niet 
compleet hebben, en dat ze toch gelukkig zijn. Hoe dat kan. Vraag hen dat 
eens. 
 
 
 



Vragen B: 
In ons leven nu begrijpen wij veel dingen niet. 
1] Zijn er dingen in jouw leven die jij niet begrijpt? 
 
2] Als er dingen in jouw leven zijn die jij niet begrijpt, ga dan naar een goede 
vriend of vriendin en vertel het hem of haar. 
 
3] En ga daarna samen naar God om te bidden: “God, bedankt dat U ons ziet. 
Deze dingen begrijpen wij niet, maar wij vertellen alles aan U.” 
 

 
 
 
Vragen C: 
Als je door een telescoop kijkt, dan heb je uitzicht. Veel dingen daar (op de 
nieuwe aarde) weten wij niet. Maar één ding weten wij zeker: Gód is daar en 
Jézus is daar! Ons uitzicht is Jezus. Ons uitzicht daar is altijd met God en Jezus 
zijn. 
 
Tegelijk komen God en Jezus ook (nu) naar ons toe. Vraag: 
1] Waar kan jij hier en nu God en Jezus ontmoeten? 
 

   
 
 
 
Je kunt zelf of met anderen over deze vragen nadenken/ praten/ bidden. 
 
Gezegende doordenking of bespreking gewenst! 
 


