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Geloof, Hoop, Liefde 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Het zijn drie woorden die snel uitgesproken zijn. Maar de Bijbel leert ons de inhoud van deze 

woorden. Je vraagt je misschien af: wat is het geloof eigenlijk? Volg het Bijbelrooster. De 

Bijbelhoofdstukken leren wat het geloof is. Maar ook waar het geloof zich op richt, wat de 

kracht van het geloof is en dat er zelfs geloofsrust kan zijn tussen de leeuwen. 

 

Hoe kan de hoop functioneren in ons leven? Ook daar lees je voorbeelden van die het waard 

zijn om te overdenken. 

 

En dan de liefde. Wat worden daar veel dingen over geschreven in 1 Korinthe 13. Kun je ze 

allemaal onthouden? De samenvatting ervan maakt het je makkelijk.  Liefde is: 4 x z + n: zij 

zoekt zich zelf niet.  

 

Geloof… Hoop… Liefde. Wat is de meeste van de drie? De liefde, want die is eeuwig. 

 

Geloof 

 

17 juni  Het geloof is… 

Lezen:  Hebreeën 11:1-16 

Zingen: Psalm 27:1 

 

• Wat is het geloof? 

• Wat lees je allemaal over het geloof in Hebreeën 11:1-16? 
 

18 juni  Gelovig gehoorzaam 

Lezen:  Genesis 22:1-14 

Zingen: Gebed des HEEREN:4 

 

• Waar kun je aan zien dat het geloof van Abraham gericht is op God? 

• Wat spreekt jou aan in deze geschiedenis?  
 

19 juni  Door het geloof verborgen 

Lezen:  Exodus 2:1-10 

Zingen: Psalm 71:5 

 

• Wat doen de ouders door het geloof? 

• Noem 2 dingen waarin het jongetje gelegd wordt. 
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20 juni  Het geloof van Mozes 

Lezen:  Exodus 14:13-22 

Zingen: Psalm 66:3 

 

• Waar kun je in deze geschiedenis aan zien dat Mozes geloof op God had? 

• Wat leer je ervan? 
 

21 juni  Luisteren, geloven, doen 

Lezen:  Jozua 6:1-14 

Zingen: Psalm 21:8 

 

• Wat kun je over bovenstaande woorden vertellen als je het Bijbelgedeelte gelezen 
hebt? 

• Wat is naar de wil van de Heere: redeneren of luisteren naar Zijn Woord? 
 

22 juni  De kracht van het geloof 

Lezen:  Jozua 6:15-27 

Zingen: Psalm 105:24 

 

• Hoe werd de stad Jericho ingenomen? 

• Wat valt er op als je over het juichen leest? 
 

23 juni  Rustig tussen de leeuwen 

Lezen:  Daniël 6:17-29 

Zingen: Psalm 27:2 

 

• Hoe kon Daniël rustig zijn tussen de leeuwen? 

• Wat wil de Heere tot jou zeggen in deze geschiedenis? 
 

 

Hoop 

 

24 juni  Strijd en hoop 

Lezen:  Psalm 39 

Zingen:  Psalm 39:5 

 

• Wat schrijft David over zijn strijd in deze psalm? 

• Hoe kan hij toch nog over hoop schrijven? 
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25 juni  Hoop op God 

Lezen:  Psalm 78:1-14 

Zingen:  Psalm 78:4 

 

• Waarom is het zo belangrijk om de daden (het werk) van God door te geven? 

• Welke plaats geef jij dit onderwijs in je leven? 
 

26 juni  Hoopvol wachten 

Lezen:  Psalm 130 

Zingen:  Psalm 130:4 

 

• In Psalm 130 lees je over drie dingen: ellende, verlossing en dankbaarheid. 

• In welke verzen komt dat duidelijk uit? 

• Welke betekenis heeft het woord hoop in deze psalm? 
 

27 juni  Een deur van hoop 

Lezen:  Hosea 2:10-22 

Zingen:  Psalm 43:5 

 

• In het dal van Achor waren erge dingen gebeurd. 

• God opent daar een deur van hoop. Vertel over dit onverdiende wonder. 
 

28 juni  Echte hoop 

Lezen:  Romeinen 5:1-11 

Zingen:  Psalm 89:20 

 

• Soms zeg je weleens: ik help het je hopen. 

• Is dat in vers 5 ook zo? Vertel het verschil. 
 

29 juni  Hoop die je niet ziet 

Lezen:  Romeinen 8:12-27 

Zingen:  Psalm 130:3 

 

• Wat betekent: een hoop die je niet ziet? 

• Wanneer zal die hoop werkelijkheid worden? 
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30 juni  Blij in hoop 

Lezen:  Romeinen 12:9-21 

Zingen:  Psalm 97:6 

 

• Hoe kan je nog blijde hoop hebben als je verdrukt wordt? 

• Wie geeft de kracht ervoor? Ken je het uit je eigen leven? 

• Zo niet, vraag het dan eens aan een ander.  
 

Liefde 

 

1 juli  Liefde is het belangrijkste 

Lezen:  1 Korinthe 13 

Zingen:  Psalm 25:5 

 

• Hoe wordt dit hoofdstuk weleens genoemd? 

• Wat is de eindconclusie van dit hoofdstuk? En hoe is het bij jou? 
 

2 juli  Naastenliefde 

Lezen:  1 Korinthe 10:23-33 

Zingen:  Psalm 133:3 

 

• In welke verzen lees je over liefde tot je naaste? 

• Wat leer je ervan? 
 

3 juli  Liefde tegenover haat 

Lezen:  1 Korinthe 4:1-14 

Zingen:  Psalm 40:4 

 

• Hoe kan Paulus liefhebben tegenover zoveel haat? 

• Van Wie toont Paulus hier het beeld? Hoe ben jij als ze jou uitschelden? 
 

4 juli  Liefde tot in de dood 

Lezen:  Filippenzen 2:1-11 

Zingen:  Avondzang:7 

 

• Lees vers 4. Ken je voorbeelden uit de Bijbel dat iemand niet aan zichzelf. maar aan de 
ander dacht. 

• Wie heeft hierin het grote voorbeeld gegeven? Hoe is dit bij jou? 
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5 juli  Het gebod van de liefde 

Lezen:  2 Johannes 

Zingen:  Psalm 119:49 

 

• Wat betekent dat: het gebod van de liefde? Noem twee dingen. 

• Is dit gebod nu vervallen? Praat erover. 
 

6 juli  Een nieuw gebod 

Lezen:  1 Johannes 2:1-11 

Zingen:  Psalm 26:1 

 

• Klopt het dat je als je bekeerd bent (in het licht wandelt) je naaste (broeder) haat? (vers 
9) 

• Wie wandelt wel in het licht? Wie hebben we daarvoor nodig? 
 

7 juli  God is liefde 

Lezen:  1 Johannes 4:7-21 

Zingen:  Psalm 8:4 

 

• Waarin zie je in dit hoofdstuk Gods grote liefde? 

• Welke Naam krijgt God hier? 
  


