
1 Corinthe 13 

Liefhebben 



Liefhebben 



Twee meter groot was hij, 

 en woog meer dan 105 kilo, 

Maar ik zag die reus op de knieën 

 gebracht worden door liefde. 

Hij was iemand die gokte 

 dat hij geluk zou hebben. 

Hij keek je in de ogen en nooit van je weg. 

Maar ik zag hem huilen 

 als een klein geslagen hondje, 

              vanwege liefde 

   

Liefhebben 



Je kunt het niet met je ogen zien, 

 of vasthouden in je handen, 

Maar net als de wind 

 bedekt het ons land. 

Sterk genoeg om het hart 

 van iedereen te beheersen. 

 

Een ding dat liefde heet. 

   

Liefhebben 



Het kan je opbeuren, 

 het laat je nooit in de steek. 

Het neemt je wereld  

 en zet ‘t op zijn kop. 

 

Nooit is er niets gevonden, 

 dat sterker is dan Liefde. 

   

Liefhebben 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod. 

 

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: 

U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

Er is geen ander gebod groter dan deze.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 



Liefhebben    = liefde voelen voor 

 liefde toedragen 

= geven om 

 prijsstellen op 

 
 

‘Je kunt de ander pas liefhebben, 

als je van jezelf houdt.’ 

Liefhebben 

‘Je kunt de ander pas liefhebben, 

als je weet dat je zelf geliefd bent.’ 



“God is liefde.” 
 

1 Johannes 8b, 16b 

Liefhebben 

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons 

daarin dat Christus voor ons gestorven is 

toen wij nog zondaars waren.” 
 

Romeinen 5:8 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 

“Here, al mijn verlangen ligt voor U open, 

mijn zuchten is voor U niet verborgen.” 
  

Psalm 38:9 

 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 

“Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” 
  

Mattheüs 26:39 b 

 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar 

is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat 

lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd 

is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” 
  

Filippenzen 4:8 

 



“Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! 

De Here, onze God, de Here is één. 

En u zult de Here, uw God, liefhebben 

met heel uw hart en met heel uw ziel 

en met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Dit is het eerste gebod.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 

“Want wanneer ik zwak ben, 

dan ben ik machtig.” 
  

2 Corinthe 4:10 b 

 



“En het tweede, hieraan gelijk, is dit: 

U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

Er is geen ander gebod groter dan deze.” 
 

Markus 12:29-31 

Liefhebben 

“En de hoop beschaamt niet, omdat  

de liefde van God in onze harten uitgestort is 

door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” 
  

Romeinen 5:5 

 



“Mijn lieve kinderen, laten wij 

niet liefhebben met het woord of met de tong, 

maar met de daad en in waarheid.” 
 

1 Johannes 3:18 

Liefhebben 

“Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen 

bent: als u liefde onder elkaar hebt.” 
  

Johannes 13:35 

 
“God is liefde en wie in de liefde blijft, 

blijft in God, en God in hem.” 
  

1 Johannes 4:16 

 



“Jaag de liefde na ….” 

 
                                       1 Corinthe 14:1 HSV 

Liefhebben 

“Zet uw hart op de liefde.” 
  

/WV78 

‘Je kunt het niet met je ogen zien, 

 of vasthouden in je handen, 

Maar net als de wind  bedekt het ons land. 

Sterk genoeg om het hart  

van iedereen te beheersen. 
 

Een ding dat liefde heet… 
 

Nooit is er niets gevonden,  

dat sterker is dan Liefde.’ 

   


