
 

Je bent een mooi mens…  
Hoe God je karakter vormt 2: liefde  
1 Korintiërs 13:1-8a 

 
GESPREKSHANDREIKING 
 
Met behulp van deze handreiking kun je zelf aan 
de slag met de inhoud van de preek of kun je als 
kleine groep een geloofsgesprek voeren. De 
gehouden preek is te lezen en te beluisteren op 
de site van de Fonteinkerk.  
 
www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens  
 

 
 
Om over na te denken 
 Liefde kun je niet verspillen.  Marcel Achard, 
Franse schrijver. 
 Als een moeder zich afvraagt hoe zij moet 
reageren op het vreemde gedrag van haar kind, 
dan is er maar één antwoord: geef het liefde.  
Bill Cosby. 
 De kunst van liefde is grotendeels de kunst van 
het volhouden.  Albert Ellis. 
 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde.  Paulus in 
1 Korintiërs 13:13. 
 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 
liefde.  Johannes in 1 Johannes 4:8. 

 
Gespreksvragen n.a.v. de preek 
1. Wat zijn jouw eerste associaties bij de 

woorden ‘liefde’ en ‘houden van’? 
2. Waarin verschilt de liefde die God voor ons 

heeft met de liefde die wij voor elkaar 
hebben? 

3. In de vrucht van de Geest is de 
eerstgenoemde eigenschap (liefde) het 
centrum, de bron (zie afbeelding). Wat 

betekent dat voor 
bijvoorbeeld de 
eigenschappen: 
vriendelijkheid, 
geduld en 
zelfbeheersing?  

4. Praat samen door 
over de verschillen 
tussen eros (erotische, seksuele liefde) , filia 
(vriendschappelijke liefde) en agapè 
(goddelijke liefde). Hoe kunnen deze drie 
talen elkaar aanvullen in een liefdesrelatie 
(huwelijk)? 

5. Waaraan zie jij dat we in een voor-wat-hoort-
wat-cultuur leven? Op welke manier maakt 
zo’n cultuur het moeilijk om je te oefenen in 
(ware) liefde? 

6. Lees samen 1 Korintiërs 13:1-8a en betrek 
daarbij ook de Jezus-versie van vers 4-7 die je 
in de preek vindt. Hoe bereikbaar lijkt deze 
liefde jou? 

7. Lees samen Jesaja 43:1-4a en deel met elkaar 
wat je mooi vindt aan deze woorden. 

8. Bespreek de vijf talen van de liefde (als 
praktische manier om je te oefenen in liefde). 
Welke taal versta je het beste? Welke taal 
spreek je het beste? 

9. Kies een of meer van de uitspraken onder het 
kopje ‘Om over na te denken’ en reageer er 
op. 
 

 
 

Jos Douma 
www.josdouma.nl  

 
 

Vijf talen van de liefde 
(leer ze kennen, leer ze spreken) 

 
1. Positieve woorden spreken 
2. Tijd en aandacht geven 
3. Kadootjes geven 
4. Dienstbaar zijn 
5. Lichamelijke aanraking 
 

Zeven Psalmwoorden over de liefde 
(zoek ze op, schrijf ze over, prent ze in je hart) 

 
1. Psalm 13:6 
2. Psalm 25:10 
3. Psalm 36:6 
4. Psalm 63:4 
5. Psalm 89:2 
6. Psalm 90:14 
7. Psalm 115:1 

 

http://www.fonteinkerkhaarlem.nl/jebenteenmooimens
http://www.josdouma.nl/

