
1 Korinthiërs 13



Individueel en samen op weg zijn 
als mensen van de Weg..



Richt u op de hoogste gaven. Maar 
eerst wijs ik u een weg die nog 
voortreffelijker is.

1 Kor. 12:31 NBV



Al sprak ik de talen van alle mensen en die van 
de  engelen  – had ik de  liefde  niet, ik zou niet 
meer zijn dan een dreunende gong of een 
schelle  cimbaal. Al had ik de gave om te 
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al 
bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 
bergen kan verplaatsen – had ik de  liefde  
niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn 
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen 
wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon 
ik daar trots op zijn – had ik de  liefde  niet, 
het zou mij niet baten.
1 Kor. 13:1-3 (NBV)



Wat  liefde  is, hebben we geleerd van hem die 
zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom 
horen ook wij ons leven te geven voor onze 
broeders en zusters. 1 Joh. 3:16 NBV

En hierin is Gods  liefde  ons geopenbaard: God 
heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door hem zouden leven. Het 
wezenlijke van de  liefde  is niet dat wij God 
hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze  zonden.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo 
heeft  liefgehad, moeten ook wij elkaar  
liefhebben.
1 Johannes 4:8-11 NBV



De  liefde  is geduldig en vol goedheid. 

1 Kor. 13:4 (NBV)



De  liefde  is geduldig 

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient 
onze volledige instemming:  Christus   Jezus  is 
in de wereld gekomen om zondaars te redden. 
Ik was de eerste, en juist over mij heeft  
Christus   Jezus  zich ontfermd; ik was de 
eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, 
zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in 
hem geloven en het eeuwige leven zullen 
ontvangen. 1 Timoteüs 1:15,16 NBV



• De  liefde  is vol goedheid. 

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde 
van God, onze redder, openbaar geworden en 
heeft  hij ons gered, niet vanwege onze 
rechtvaardige daden, maar uit  barmhartigheid. 
Titus 3:4 NBV



• De  liefde  kent geen afgunst,
• geen ijdel vertoon 
• en geen zelfgenoegzaamheid. 
• Ze is niet grof 
• en niet zelfzuchtig, 
• ze laat zich niet boos maken 
• en rekent  het kwaad niet aan,
• ze verheugt zich niet over het  onrecht maar 

vindt vreugde in de waarheid. 

1 Kor. 13:4-6 (NBV)
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• De  liefde  kent geen afgunst, 
• geen ijdel vertoon 
• en geen zelfgenoegzaamheid. 
• Ze is niet grof 
• en niet zelfzuchtig, 

• Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, 
maar acht in alle bescheidenheid de ander 
belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van 
de ander. 

• Fil. 2:3-4 NBV
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ze verheugt zich niet over het  onrecht maar 
vindt vreugde in de waarheid. 

Ik was zeer verheugd te merken dat 
verscheidene van uw  kinderen  de weg van de 
waarheid volgen, in overeenstemming met het 
gebod dat de Vader ons gegeven heeft. 

2 Johannes 4 NBV



Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt 
ze, in alles volhardt ze.
1 Kor. 13:7 NBV

We hebben echter geen gebruik gemaakt van 
onze rechten; integendeel, we verdragen alles, 
omdat we de verkondiging van het  evangelie  
van  Christus niets in de weg willen leggen. 

1 Kor. 9:12 NBV



Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt 
ze, in alles volhardt ze.
1 Kor. 13:7 NBV

Laten we daarbij de blik gericht houden op  Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan 
de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij 
zich niet afschrikken door de schande van het  kruis. 
Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van 
de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij 
standhield toen de zondaars zich zo tegen hem 
verzetten, opdat u niet de moed verliest en het 
opgeeft. Hebr. 12:2-3



Love Is Here to Stay

De  liefde  zal nooit vergaan.... Ons resten 
geloof, hoop en  liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de  liefde 

1 Kor. 13:8,13 NBV



.
Jaag de liefde na en streef naar de gaven 
van de Geest.
1 Kor. 14:1 NBV


