
IK KIES VOOR: 
GELOOF, HOOP EN LIEFDE





1 KORINTHIËRS 13:8-13
8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën be-
treft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen be-
treft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal
tenietgedaan worden. 9 Want wij kennen ten dele
en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het
volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, te-
nietgedaan worden. 11 Toen ik een kind was, sprak
ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik
als een kind, maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 12 Nu immers
kijken wij door middel van een spiegel in een raad-
sel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik
ken-nen, zoals ik zelf gekend ben. 13 En nu blijven
gel-oof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste
van deze is de liefde.



LIED VAN ESTHER TIMS

‘Kies dan vandaag nog, 
waar je voor leven wil.

Is het de waarheid 
of is het de leugen, 
die je niet kwijt wil.

Want wie niet 
voor Mij is, 

is tegen Mij.
Kies dan vandaag nog 

wie je dienen wil.



1. IK KIES VOOR GELOOF
BOVEN BEZORGDHEID



GELOOF IS DE WORTEL!
Geloof geeft je leven 
houvast en stabiliteit. 

Wortels zorgen       
voor stabiliteit 

en voor de nodige
voedingsstoffen! 



EEN BELANGRIJKE VRAAG
2 Korinthiërs 13:5: 

‘Onderzoek uzelf of u in het geloof 
bent, beproef uzelf. Of weet u niet 

van uzelf, dat Jezus Christus in u is?’ 



2. 





2. IK KIES OOK VOOR                
HOOP BOVEN ZORGEN!



HOOP IS DE STENGEL

Hoop 
geeft 
ons 

uitzicht.

Hoop biedt 
ons ook 

perspectief 
voor de toekomst



HEBREEËN 6:18-19: 
‘Dat wij een sterke troost zouden ont-
vangen, wij die bij Hem de toevlucht 

genomen hebben om de hoop die voor 
ons ligt, vast te houden. Deze hoop 

hebben wij als een anker voor de ziel, 
dat vast en onwrikbaar is en reikt tot 

in het binnenste heiligdom!’



ROMEINEN 15:13: 
‘De God nu van de hoop moge u 

vervullen met alle blijdschap             
en vrede in het geloven, opdat u 

overvloedig bent in de hoop,          
door de kracht van de Heilige Geest.’ 



3. IK KIES OOK VOOR                
LIEFDE BOVEN ANGST!



LIEFDE IS DE BLOEM

‘Maar de meeste van 
deze is, de liefde.’

De liefde steekt er dus 
torenhoog bovenuit.   

Ons geloof en onze hoop 
zijn niets waard als de 
bloem van de liefde -

Gods liefde - ontbreekt. 



KOLOSSENZEN 
1:3-5: 

‘Wij danken de God 
en Vader van onze Heere Jezus Chris-
tus altijd wanneer wij voor u bidden, 
omdat wij gehoord hebben van uw 
GELOOF in Christus Jezus en van de 
LIEFDE, die u hebt voor alle heiligen, 
vanwege de HOOP, die voor u is weg-
gelegd in de hemelen. Hiervan hebt u 
eerder gehoord door het Woord van de 
waarheid, namelijk van het Evangelie.’ 




