
 
1 Korinthe 13 vers 13 
Geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de liefde 
 

Vast en onwrikbaar 
 

We lezen in 1 Korinthe 13 vers 13 dat de liefde de meeste is. 

Vers 9 spreek over “…wij kennen ten dele…” 

In vers 12 staat “ Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar 

dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen 

zoals ik zelf gekend ben” 
 

Romeinen 4 vers 20 
En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd 
gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. 
Het kruis met de overwinningskrans. 
 

 
 

Hebreeën 6 vers 19 
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is 
en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.  
 
 
 
 
 
 

 
Hebreeën 10 vers 19 - 22 
De belijdenis vasthouden (staat er boven dit hoofdstuk) 
19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom 
door het bloed van Jezus,  
20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het 
voorhangsel, dat is door Zijn vlees,  
21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,  
22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van  
het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam 
gewassen is met rein water.  

 



 
1 Johannes 4 vers 10 en 11 
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons 
liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.  
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.  
 
 
 
 

 
Ook zijn een aantal bloemen in het schilderij verwerkt   

-Primula    Hoop 
-Rode rozen    Liefde 
-Witte en rode rozen samen   Eenheid, verbonden (lees Johannes 14 vers 20 en 21) 
-Witte rozen    Reinheid, onschuldig 
-Olijfblad en bloemen   Vrede, verzoening 
-Passiebloem    Lijden van Christus, geloofsijver 
 

Johannes 14 vers 20 en 21 

Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader 

ben, en u in Mij, en Ik in u.  

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, 

die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, 

hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem 

liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.  
 
1 Johannes 4 vers 7-11 

Gods liefde drijft tot wederliefde  

7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit 

God geboren en kent God.  

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.  

9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de 

wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.  

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn 

Zoon zond als verzoening voor onze zonden.  

11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.  
 

 
-Water reinigt (Hebreeën 10 vers 22…ons lichaam gewassen is met 
rein water) 
 
 
 

 

De drie symbolen, geloof, hoop en liefde, worden in het schilderij, doormiddel van een koord 

aan elkaar verbonden. 
  
Hebreeën 12 vers 2 
Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij 
heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 
 
En daar, in Christus, zijn wij vast en onwrikbaar verankerd! 
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