
 

 

 

 

 

91. Gods liefde 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Korintiërs 13:7. 

 Hoe goed kun jij belangrijke dingen onthouden? 

 Zeggen mensen soms meerdere keren hetzelfde tegen jou, zodat ze zeker weten dat je het 
begrepen hebt? 

 Wat denk jij dat het ‘beste’ is voor volgers van God? 

Lees verder… 

 

De brief tot zover… 

Paulus had een gemeente gesticht in Korinte op een van zijn zendingsreizen. Nadat hij wegging, bleef 

de kerk groeien, maar de mensen hadden wat problemen en vragen. Dus schreef Paulus een brief om 

hen te helpen. Hij zei dat ze één ding - meer nog dan alle andere dingen - moesten kennen en laten 

zien: Gods liefde. 

Lees nu samen 1 Korintiërs 13:1-13. 

Wat er daarna gebeurde… 

Paulus had veel andere dingen te zeggen tegen de christenen in Korinte over hoe je hoort te leven 

voor God. Maar hij leerde hun elkaar lief te hebben. Dat is de beste manier om God te leren kennen 

en zijn liefde voor ons te snappen. 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 120 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

Bijbelse woorden toegelicht 

Korinte Deze stad lag in het zuiden van Griekenland en was een belangrijke zeehaven. 

Eerste brief aan de Korintiërs? In onze bijbel heet deze brief ‘1 Korintiërs’, maar het was 

niet de eerste brief die Paulus aan deze gemeente schreef. Lees hoofdstuk 5, vers 9 maar 

eens om te zien dat Paulus hun al eens eerder had geschreven. En in hoofdstuk 7, vers 1 lees 

je dat de gemeente al eens een brief aan Paulus had geschreven. 1 Korintiërs is zijn antwoord 

op hun brief. 

Van Paulus Dit is een brief die Paulus zelf ondertekende. Kijk maar naar 1 Korintiërs 16:21-

24. 



 

 

 

 

 

Probeer het uit 

Maak een hartvormig koekje om aan mensen te geven van wie je houdt! 

Zorg dat je je handen wast en alle werkplekken schoon zijn voordat je begint. Vraag aan een 

volwassene om je te helpen met de oven. Als je een voedselallergie hebt, moet je goed opletten dat 

de ingrediënten veilig zijn voor jou en voor degene aan wie je de koekjes geeft. 

 

Dit heb je nodig: 

 200 g zelfrijzend bakmeel 

 100 g fijne kristalsuiker 

 100 g margarine 

 1 geklopt ei 

 een beetje citroensap 

 100-150 g gebroken zuurtjes (Stop de zuurtjes in een plastic zakje, bedek dat met een doek 

en sla ze kapot met een deegroller.) 

 Bakplaat 

 Bakpapier 

 Beslagkom 

 Rond uitsteekvormpje 

 Klein hartvormig uitsteekvormpje (kleiner dan het ronde) 

Verwarm de oven voor op 180 °C of gasstand 4. 

1. Mix de bloem en suiker met elkaar. Meng dat met de margarine. 
2. Voeg het ei en citroensap toe en mix het beslag stijf. 
3. Kneed het deeg goed. Rol het uit tot 3-5 mm dikte. 
4. Steek rondjes uit het deeg; en daarna hartjes uit de rondjes. Rol de rest van het deeg uit, en 

doe het opnieuw totdat alle deeg op is. 
5. Leg het bakpapier op de bakplaat om aankoeken te voorkomen. Plaats de deegvormen op het 

papier. Vul het hartvormige midden met de kapotte zuurtjes. 
6. Bak de koekjes ongeveer 15 minuten. Laat de koekjes afkoelen en haal ze vervolgens van het 

bakpapier. 

Geef de koekjes aan iemand van wie je houdt – en zeg waarom je de koekjes aan hem of haar geeft! 

Praten met God 

Lees de verzen 4-8a nog eens, terwijl je het woord ‘liefde’ door je eigen naam vervangt. Hoe klinkt 

dat? Vind je het fijn om het zo te lezen? Hoe voelt dat? Vertel wat je nu denkt en voelt aan God. 


