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Wat is blijvend?
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Wat geeft blijvende houvast?

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de meeste van deze is de liefde.”

1 Kor. 13:13
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Liefde is de bron van jou leven
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God is liefde (1 Johannes 4:7-21)

God houdt van ons onvoorwaardelijk

• De liefde is uit God

• God is liefde

• God heeft ons eerst liefgehad

• God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven
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Wij hebben lief (1 Johannes 4:7-21)

Wij blijven in Zijn liefde en houden van 
elkaar

• Houd van elkaar zoals God van jou houdt
(zie ook Joh. 13:34)

• Blijf in Gods liefde

• In de liefde is geen angst

• Heb lief omdat God jou eerst heeft liefgehad
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Is dit niet te hoog gegrepen?
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Waar herken je liefde aan?
(1 Korinthe 13)

Liefde is OK? Liefde is OK?

Geduldig V Niet jaloers X

Vriendelijk V Niet opschepperig X

Blij me de waarheid V Niet trots X

Gelooft alles X Niet kwetsend X

Hoopt alles X Niet egoïstisch X

Verdraagt alles X Niet verbitterd V

Niet haatdragend V

Niet blij met onrecht V
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Proclamatie (liefde)

Vader God:

U bent liefde. U houdt van mij als eerste en 
onvoorwaardelijk. U stort uw liefde in mijn hart 
uit door uw Geest. Ik blijf in uw liefde en geniet 
er elke dag van. Ik houd van mijn broers en 
zussen en van mijn naasten zoals Jezus van mij 
houdt met de liefde die U in mijn hart heeft 
uitgestort.

Ik eer en aanbid U. Ik houd van U.
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Hoop, geloof en liefde

• Kom Heer Jezus. U te zien, U te kennen, …

• U bent hier, U bent bij ons, U woont in mij

• U houdt onvoorwaardelijk van mij en hebt uw 
liefde in mijn hart uitgestort
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