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4 december 2022 
GELOOF: 

..hoeveel uw geloof tot stand brengt.. 
GELOOF WERKT 

 
LIEFDE: 

..hoe krachtig uw liefde is.. 
LIEFDE SPANT IN 

 
HOOP: 

..en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van onze Heer Jezus Christus. 
HOOP VOLHARDT 

1 Tessalonicenzen 1:3 

 
Dag broeders en zusters, 
 
Als voorbereiding op de kringavond (of op de kringavond zelf) zou ik je willen vragen om de hele brief (1 
Tessalonicenzen) te lezen. Het is een korte brief. Met de drie punten van Geloof, Liefde en Hoop in je 
achterhoofd zul je prachtig de lijnen gaan ontdekken die Paulus gebruikt in zijn brief aan de gemeente.  
 
De komende drie maanden willen we met elkaar nadenken over Gods plan. Dat is uiteraard een heel 
breed thema. Tijdens de dienst vertelde ik iets over sinterklaas (geboren rond 280). Je zou over hem 
kunnen zeggen dat geloof, hoop en liefde in zijn leven zichtbaar zijn geworden. Van dat getuigenis mogen 
we zelfs in dit hele commerciële kinderfeest nog steeds iets zien. En uiteraard zijn er allerlei legenden 
over deze man die alle kanten opschieten. Maar toch, van het leven van Nicolaas van Myra mogen we ook 
leren wat het betekent om toegewijd, volhardend en vrijgevig te leven. Wie weet is dit sinterklaasfeest 
wel een mooi haakje om mensen over het Evangelie te kunnen vertellen. “Hoor wie klopt daar?” – Zie, Ik 
sta aan de deur en Ik klop! 
 
Laten  we naar ons eigen leven kijken en in de spiegel van Geloof, Liefde en Hoop kijken.  
Geloof werkt, geloof zonder werken is dood. We gaan elkaar niet de maat nemen aan de hand van de 
werken, maar spreek eens met elkaar door over wat het geloof in jouw leven of door jouw leven heen tot 
stand heeft gebracht. Op welke wijze wordt geloof zichtbaar? We spreken wel eens over stappen in geloof 
zetten. Kun je daar concrete voorbeelden voor noemen?  
 
Liefde is krachtig en spant zich in. Tegelijkertijd is liefde soms wel heel ingewikkeld. Kijk alleen maar eens 
naar hoe we gemeente zijn. Wordt iedereen gezien in de gemeente? Houden we van elkaar en houden we 
elkaar vast in liefde? Kunnen we over vooroordelen heen stappen om de ander te zien en te investeren in 
relatie? Christus’ gebed voor de gemeente is een gebed om eenheid. Eenheid vraagt inspanning. Liefde 
kan heel krachtig zijn, maar dat moeten we ons wel inspannen. Waar en hoe kunnen we hierin groeien? 
 
Hoop volhardt en maakt standvastig. We zien nog niet waarop we hopen, maar we leven wel in relatie 
met God en elkaar. Daarin is het Koninkrijk al merkbaar. Waar zie jij naar uit? En hoe beïnvloedt dat jouw 
leven? Als je leeft vanuit verwachting dat Christus terugkomt dan leef je ook in het besef dat er nog velen 
zijn die de boot zullen missen wanneer Hij komt. Wij hebben hoop en verwachting, maar zoveel anderen 
missen dat. Als gemeente zijn we geroepen om Licht en Zout te zijn. Op welke manier kunnen we dat als 

gemeente en jullie als kring dat nog meer zijn? 
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