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DAG 1: Je leven 
 

Lees Lukas 10:25-28 
Wat is de bedoeling van jouw leven? Heb je daar weleens over nagedacht? 
Waarom leef je? Wat zou jij antwoorden op deze vraag? Vaak krijg je op deze 
vraag ongeveer het volgend antwoord: ik wil iets moois van m’n leven maken. 
De één zegt: ik wil leuke dingen doen. De ander zegt: ik wil verre reizen maken 
en mooie dingen zien. Weer een ander: ik wil leuke kleren dragen en later een 
mooi huis en mooie spullen hebben. Wat valt je op in al die antwoorden? Het 
gaat om ‘ik’. Leef je voor jezelf? Nee! Leven is niet: leuke dingen doen. De 
Bijbel zegt: leven is liefhebben. De Heere Jezus zegt in de verzen die je 
gelezen hebt: je leeft niet voor jezelf. Je leeft voor God en voor je naaste. Het 
gaat erom dat je in je leven God liefhebt boven alles en je naaste als jezelf.  
Hoe komt het dat we zo druk zijn met onszelf? Hoe komt het dat we veel meer 
bezig zijn met ‘wat ik wil’ en ‘wat ik leuk vindt’ in plaats van met ‘wat de Heere 
wil’ en ‘wat goed voor mijn naaste’ is? Dat komt door de zonde. Door de zonde 
zijn we onszelf belangrijker gaan vinden dan God. Door de zonde zijn we 
drukker met onszelf dan met onze naaste. Wat is dat erg! Het is maar goed dat 
God Zijn wet gegeven heeft. Daardoor weten we wat Hij wil en wat Zijn 
bedoeling met ons leven is: God liefhebben boven alles en onze naaste 
liefhebben als onszelf. Wij doen dat niet, maar de Heere wil ons dat leren. 
Daarom geeft Hij Zijn Woord en Zijn wet. Daarom gaf Hij Zijn Zoon. Lees in 
Zijn Woord wat Hij wil. Doe wat Hij zegt. Bid of de Heere Jezus geeft wat jij niet 
wilt en niet kunt: liefde tot God en liefde tot de naaste.     

Om te bespreken 
Hoe komt het dat naastenliefde zo moeilijk voor ons geworden is? Hoe kan dat anders 
worden?  
 

  
DAG 2: Je naaste 

 
Lees Lukas 10:29-37 

Gisteren hoorde je in een gesprek met de Heere Jezus wat de bedoeling van 
je leven is: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. De man met wie  
de Heere Jezus hierover praat, heeft een vraag. Wie is mijn naaste? De Heere 
Jezus geeft antwoord met een gelijkenis. Een gelijkenis is een verhaal met een 
betekenis. De Heere Jezus vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. 
De priester en de Leviet gaan de gewonde man niet helpen. De barmhartige 
Samaritaan doet dat wel. Aan het einde van het verhaal vraagt de Heere 
Jezus: wie is een naaste voor de gewonde man? Het antwoord is niet zo 
moeilijk: de Samaritaan. Hij was barmhartig: in zijn hart was liefde voor de 
gewonde man en daarom hielp hij hem zo goed als hij kon. De barmhartige 
Samaritaan is een naaste! Hoor je dat: eigenlijk draait de Heere Jezus de 
vraag van de man om. De man vroeg: wie is mijn naaste? Dat gaat over 
iemand anders. De Heere Jezus zegt: ben jij een naaste? Dat gaat over jezelf. 
Door dit verhaal vraagt de Heere Jezus ook aan jou: ben jij een naaste? Is er 
liefde in je hart voor andere mensen? Help je waar je kunt? Of loop je ook 
voorbij als je ziet dat iemand hulp nodig hebt? Denk aan de barmhartige 
Samaritaan en luister wat de Heere Jezus zegt: Ga heen en doe hetzelfde!
     Om te doen 
Ben jij vandaag voor iemand een naaste geweest? Vertel eens hoe? Ben je iemand voorbij 
gelopen die je had kunnen helpen? Let de rest van de dag goed op: wie kun je helpen? 
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DAG 3: Je hart 

 
Lees 1 Johannes 4:7-12 en 20-21 

Je hebt gisteren gehoord wat de Heere wil dat wij doen: God liefhebben boven 
alles en onze naasten als onszelf. Kun jij dat? Nee. Door de zonde kunnen we 
dat niet meer en willen we dat niet meer. In de catechismus staat het zo 
duidelijk: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Er is haat in 
mijn hart. Daarom doe ik soms lelijk. Daarom doe ik iemand soms pijn. Daarom 
scheld ik. Daarom word ik boos. Het is bij mij net als bij een tijger. Je hebt er 
vast wel eens één gezien in de dierentuin. Als je ze van een afstandje bekijkt, 
lijken ze best lief: net een grote poes. Maar je weet wel beter. Als ze los 
zouden lopen zou het erg gevaarlijk zijn. Ze hebben de neiging om andere 
dieren en mensen aan te vallen en te doden. Zo is het ook bij mensen. Ze 
kunnen best aardig lijken. Maar diep vanbinnen woont de haat. De tijger in de 
dierentuin loopt achter een hek. Om de haat in ons hart is gelukkig ook een 
hek. Daar zorgt God voor. Daardoor merk je die haat niet altijd. Maar het is er 
wel. Kan die haat uit ons hart weg? Ja, dat kan. Johannes schrijft erover. Je 
hebt het gelezen. Als God ons hart vernieuwt en we God leren kennen, komt er 
liefde in ons hart. Dat kan niet anders, want God is liefde. En als er liefde tot 
God in je hart is, is er ook liefde tot je naaste. We moeten met al onze haat 
naar de Heere Jezus. Hij is een Verzoening voor de zonde. Hij kan de zonde 
wegdoen uit je hart en uit je leven. Hij leert je om God lief te hebben boven 
alles en je naaste als jezelf.  Om te bespreken 

Weet je dat er haat woont in je hart? Wat moet je doen als je dat merkt? Wie geeft liefde? 

DAG 4: Je oog 
 

Lees Lukas 11:33-36 
Kun jij zien of er liefde of haat woont in het hart van iemand? Nee, dat kun je 
niet zien. Je kunt niet in iemands hart kijken. Toch kun je het wel ergens 
anders aan zien: aan de ogen. Er wordt weleens gezegd: je ogen zijn een 
spiegel van wat er in je hart leeft. Daarom kijk je ook altijd naar elkaars ogen 
als je met elkaar praat. Als je met vriendelijke ogen naar iemand kijkt, zul je 
ook vriendelijk tegen deze persoon praten en aardig tegen hem doen. Als je 
met boze ogen naar iemand kijkt, zul je ook lelijk praten en boos doen. Als je 
oog boos is, is alles boos zegt de Bijbel. 
Hoe was dat bij de Heere Jezus? Veel mensen die Hem zagen, waren 
verbaasd over Zijn ogen. Hij keek met ogen vol liefde naar mensen die ziek 
waren of die het moeilijk hadden. Hij keek met vriendelijke ogen naar mensen 
waar andere mensen lelijk naar keken. Dat viel op. Vol verbazing zeiden de 
mensen: ‘Deze ontvangt de zondaars en eet met hen’ (Lukas 15:2). En ze 
noemden Hem: ‘Een Vriend van tollenaren en zondaren’ (Lukas 7:34). Je kent 
de Psalm misschien die zo mooi zegt hoe het bij de Heere is: ‘Milde handen, 
vriendelijke ogen, zijn bij U van eeuwigheid’. De Heere Jezus leert je om met 
vriendelijke ogen naar andere mensen te kijken. Naastenliefde begint in je hart. 
En wat in je hart zit, laat je zien met je ogen. Hoe kijk jij naar de mensen om je 
heen?     Om te bespreken 

Iemand heeft eens gezegd: ‘Als je de vriendelijke ogen van de Heere Jezus hebt gezien, ga je 
ook zelf vriendelijk naar andere mensen kijken’. Klopt deze uitspraak? Waarom wel/niet? Hoe 
kun je de vriendelijke ogen van de Heere Jezus in deze tijd zien?  
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DAG 6: Je vijanden 
 

Lees Mattheüs 5:43-48 
Als je over vijanden hoort, denk je misschien aan oorlog. Toch zijn er niet 
alleen in een oorlog vijanden. Ook in het dagelijkse leven zijn er soms 
vijanden: iemand die jou niet zo aardig vindt, iemand die lelijk over je praat, 
iemand die lelijk tegen je doet, iemand met wie je ruzie hebt. Heb jij vijanden? 
Gedraag jij je als een vijand? Dat is niet zo best. Probeer het zo gauw mogelijk 
goed te maken. De Bijbel zegt: houd vrede met alle mensen. Dat is het 
tegenovergestelde van oorlog en van een vijand zijn. De Heere Jezus zegt in 
het gedeelte dat je gelezen hebt: heb je vijanden lief. Naastenliefde geldt ook 
voor vijanden en mensen die niet aardig tegen je doen. Blijf vriendelijk tegen 
iemand die lelijk over je praat. Doe aardig tegen iemand die lelijk tegen je doet. 
Bid voor degene die ruzie met je maakt. 
Je voelt wel dat dit heel moeilijk is. Diep in je hart wil je dit helemaal niet. Toch 
vraagt de Heere het van ons. Weet je Wie je leren kan om zo te leven? Weet 
je Wie je nodig hebt om je vijanden lief te hebben? De Heere Jezus. Hij bad 
voor de soldaten die Hem aan het kruis hingen. Hij bad voor de mensen die 
lelijk tegen Hem deden. Hij had Zijn vijanden lief. Die liefde wil Hij ook jou 
geven. Dan kun je je naaste liefhebben als jezelf, zelfs je vijanden. 

Om te doen 
Ben je een vijand van iemand? Heb je al geprobeerd om het goed te maken? Nee? Ga dat 
vandaag nog doen!  
Heb je vijanden? Bid je voor ze? Nee? Ga dat vanaf vandaag doen. Je zult zien dat dan alles 
anders wordt. Een dominee zei: voor wie je bidt, van die ga je houden. Dat geeft God.   

DAG 5: Je vrienden 
 

Lees Markus 2:1-12 
Zie je daar die zieke man op dat dunne matras? Hij kan niet lopen. Hij is 
verlamd. Gelukkig heeft hij vrienden. Zijn vier vrienden zorgen goed voor hem. 
Ze doen het belangrijkste wat je voor een vriend kunt doen: hem naar de 
Heere Jezus brengen. Als blijkt dat het huis helemaal vol is, geven ze het niet 
op. Ze zetten door. Ze maken een plan. Ze gaan naar het platte dak, halen wat 
stenen weg, binden vier touwen aan de hoeken van het matras en laten hun 
vriend naar beneden zakken. Je hebt gelezen wat er gebeurt. De Heere Jezus 
vergeeft de zonden van deze verlamde man. Hij geeft hem een nieuw hart. De 
Heere Jezus geeft ook kracht in de benen van deze man. Hij maakt hem beter. 
Wat een wonder! Zo goed is de Heere Jezus!  
Heb jij ook vrienden? Ben jij ook een vriend? Ben je een vriend door dik en 
dun? Dat betekent: blijf je ook een vriend als je vriend het moeilijk heeft? 
Sommige kinderen willen alleen vriend zijn met iemand die sterk is, of slim is, 
of iets moois heeft, of veel durft… Maar als iemand ziek wordt of het moeilijk 
heeft, laten ze hem of haar soms in de steek. Blijf ook dan een vriend!  
Wat is het beste wat je voor vrienden kunt doen? Ze naar de Heere Jezus 
brengen. Hoe doe je dat in deze tijd? Door voor je vrienden te bidden. Door 
met je vrienden naar Gods Woord te luisteren. Door elkaar niet te verleiden om 
verkeerde dingen te doen. Wees een Bijbelse vriend! 

Om te doen 
Heb je een vriend(in) die het moeilijk heeft? Ken je iemand die het moeilijk heeft? Bedenk hoe 
je een vriend kunt zijn. Stuur bijvoorbeeld een kaartje. Maar vooral: bid voor hem of haar! 
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 DAG 8: Je huis en je land 
 

Lees Leviticus 19:9-10 en 33-34 en Ruth 2:8-14 
De Israëlieten hebben jarenlang in Egypte gewoond. Dat is begonnen in de tijd 
toen Jozef daar onderkoning was. Ze woonden als buitenlanders in Egypte. 
Eerst ging dat goed. Maar later werd dat steeds moeilijker. Denk maar aan de 
tijd toen Mozes geboren werd. De Israëlieten mogen nooit vergeten dat ze 
vreemdelingen in Egypte geweest zijn. Daarom zegt de Heere heel vaak in de 
Bijbel dat ze goed voor vreemdelingen moeten zorgen. Heb ze lief als jezelf, 
want je bent zelf ook een vreemdeling geweest (Leviticus 19).  
Je ziet dat Boaz dat doet. Hij zorgt goed voor Ruth die als buitenlander in 
Israël komt wonen. Hij praat vriendelijk met haar. Ze mag aren rapen op zijn 
land. Ze mag eten en drinken van wat Boaz thuis heeft klaar gemaakt. Het 
doet Ruth goed. Dat kun je horen aan wat ze zegt.  
Nog steeds vraagt de Heere ons om goed te zorgen voor vreemdelingen. Zet 
je huis en je land voor hen open. Wees vriendelijk. Deel uit. Waarom? Wij zijn 
toch geen vreemdelingen geweest in Egypte? Nee, dat niet. Maar wij zijn wel 
vreemdelingen op deze wereld. Dat zegt de Bijbel: christenen leven als 
vreemdelingen op deze wereld. De wereld is hun thuis niet. Als het goed is, 
zijn ze op reis naar de hemel. Juist omdat zij vreemdelingen op aarde zijn, 
zorgen ze goed voor vreemdelingen. 

Om te bespreken 
Zijn er vreemdelingen (asielzoekers, buitenlanders en dergelijke) bij jou in de buurt? Wat kun 
je voor hen doen? Hoe kun je ze helpen? Hoe kun je zorgen dat ze zich welkom voelen?  

 

DAG 7: Je geld en je spullen 
 

Lees Handelingen 9:36-42 
Liefde tot de naaste laat je merken door daden: dingen die je doet. Dat zie je in 
het leven van Tabitha. Je mag haar ook Dorkas noemen. Deze vrouw is vol 
van goede werken, zegt de Bijbel. Dorkas heeft liefde tot God en daardoor ook 
liefde voor haar naaste. Dat kun je merken aan wat ze doet. Ze geeft geld aan 
arme mensen en naait kleren voor weduwen. Dorkas is altijd ijverig om te 
helpen waar ze kan. Totdat ze ziek wordt en sterft. Je kunt begrijpen dat de 
mensen die hulp kregen van Dorkas dan heel verdrietig zijn. Wat een wonder 
dat Petrus haar door de kracht van God weer levend maakt!  
Er kwam een moment dat Dorkas opnieuw stierf. Haar lichaam werd begraven, 
maar haar ziel ging naar de hemel. Toen hoorde ze de Heere Jezus tegen 
haar zeggen: ‘Kom, gij gezegende Mijns Vaders, beërf dat Koninkrijk hetwelk u 
bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik was naakt en gij hebt Mij 
gekleed’ (Mattheüs 25). Heeft Dorkas kleren voor de Heere Jezus genaaid? 
Nee, dat wordt niet bedoeld. Dorkas heeft kleren voor arme mensen gemaakt. 
De Heere weet welke goede werken we doen. Hij ziet of we uitdelen. Hij ziet of 
we geven. Hij ziet of we helpen. En Hij zegt: als je anderen helpt, help je 
eigenlijk Mij. Zo belangrijk vindt God het dat wij onze naasten liefhebben. Niet 
alleen met woorden, maar ook met daden. Door weg te geven… Door uit te 
delen… Door te helpen… Door mee te leven…    

Om te doen 
Jij kunt geen kleren naaien voor arme mensen. Wat kun je wel doen? Wat kun je anderen 
geven? Hoe kun je anderen helpen? Kijk maar eens in Mattheüs 25:35-36 welke voorbeelden 
de Heere Jezus nog meer noemt. 
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DAG 9: Je tijd en je talenten 
 

Lees Exodus 31:1-11  
Mozes moet een tabernakel laten bouwen: een tent waar de Heere wil wonen. 
We zouden nu zeggen: een kerk. Het is heel bijzonder dat de Heere bij Zijn 
volk wil komen wonen. De Heere is de heilige God en de Israëlieten zijn 
zondige mensen. Het is een wonder dat God bij mensen wil wonen.  
Zijn huis moet precies zo gebouwd worden, zoals de Heere aan Mozes heeft 
verteld en laten zien. Maar wie kan zo’n mooi huis voor de Heere bouwen? De 
Heere vertelt aan Mozes dat er twee mannen zijn die Hij hier talenten voor 
heeft gegeven. Hij heeft ze zo geschapen dat zij verstand hebben om dit werk 
te doen en hun handen zo kunnen gebruiken dat het precies wordt zoals de 
Heere wil. De Heere zegt: ‘Ik heb ze wijsheid gegeven en zij zullen maken 
alles wat Ik u geboden heb’.  
Gaf de Heere alleen in de tijd van de Bijbel mensen bepaalde talenten? Nee, 
dat doet de Heere nog. Iedereen heeft zijn eigen talenten van de Heere 
gekregen. De één is goed in tekenen. De ander is goed in rekenen. Weer een 
ander is goed in handarbeid. Weer een ander kan goed schrijven of luisteren. 
Iedereen heeft dingen die hij goed kan. Het is belangrijk wat we daarmee 
doen. Besteed je je talenten alleen voor jezelf? Besteed je je tijd alleen voor 
jezelf? Of gebruik je je tijd en je talenten om God lief te hebben boven alles en 
je naaste als jezelf? Een versje zegt: ‘Neem mijn leven laat het Heer’ toegewijd 
zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid. Neem 
mijzelf en te allen tijd ben ik aan Uw dienst gewijd’. Daar gaat het om. 

Om te doen 
Zoek heel de tekst van het lied ‘Neem mijn leven laat het Heer’’ op en print het uit of schrijf het 
over. Hang het op een duidelijke plaats in huis of in je kamer op en lees of zing het elke dag.  

DAG 10: Je kerk en je gemeente 
 

Lees 1 Korinthe 12:14-27 
In deze verzen vergelijkt Paulus de kerk met een lichaam. Je lichaam bestaat 
uit verschillende lichaamsdelen of ledematen die allemaal een eigen taak 
hebben. Je hebt oren om te horen, ogen om te zien, voeten om te lopen en 
noem maar op. Elk lichaamsdeel heeft belangrijk werk te doen. Maar je 
lichaamsdelen hebben ook elkaar nodig. Een voorbeeld: je hebt een mond om 
te eten. Maar de mond heeft de hand nodig om het eten bij de mond te 
brengen. Zo is het ook in de kerk. Jouw kerkelijke gemeente bestaat uit 
allemaal verschillende mensen met hun eigen gaven en talenten. Mensen zijn 
verschillend omdat ze elkaar nodig hebben. Paulus zegt: ‘Opdat geen 
tweedracht [=ruzie] zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen’. 
Verschillen zijn er niet om ruzie te krijgen, maar om elkaar aan te vullen en 
voor elkaar te zorgen. Wat de één niet goed kan, kan de ander wel en zo kun 
je elkaar helpen. ‘Elkaar dienen’ noemt Paulus dat. En hij geeft een voorbeeld 
(vers 26): meeleven met gemeenteleden die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld 
omdat ze ziek zijn of omdat er iemand gestorven is. Maar ook: meeleven met 
gemeenteleden die blij zij, bijvoorbeeld omdat er een baby geboren is. 
Je bent dooplid van de kerk. Wat doe je voor de gemeente?  

Om te bespreken 
Wat kun jij deze week voor de kerkelijke gemeente doen? Wie kun je helpen? Bij wie kun je op 
bezoek? Wie kun je een kaartje sturen? Voor wie kun je bidden?   
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DAG 11: Ootmoed nodig 
 

Lees Filippenzen 2:1-5 
Je hebt de achterliggende dagen veel gehoord over naastenliefde. Er staat 
heel veel in de Bijbel over naastenliefde. Ook in de verzen die je gelezen hebt. 
Paulus houdt niet van ruzie. Hij wordt blij als mensen eensgezind zijn (vers 2). 
Dan is er liefde voor God en voor elkaar. Dat gaat niet vanzelf. Denk nog maar 
aan het voorbeeld van de tijger. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste  
te haten. Daarin moet verandering komen. Tegen die neiging tot haat moet je 
vechten. Paulus zegt dat er ootmoed nodig is om je naaste lief te hebben (vers 
3). Ootmoed is het tegenovergestelde van hoogmoed. Wie hoogmoedig is, 
vindt zichzelf de belangrijkste: ‘Ik wil de eerste… de meeste… de hoogste…’. 
Wie ootmoedig is, vindt de ander belangrijker dan zichzelf: ‘Ga jij maar eerst… 
Neem jij maar het meest…’. Dan denk je niet alleen aan jezelf maar ook aan 
de ander. Dan zeg je tegen een oudere mevrouw: ‘Gaat u maar zitten, ik blijf 
wel staan’. Of tegen je broertje of zusje: ‘Wil jij ook wat van de snoepjes die ik 
gekregen heb?’ Wie ootmoedig is, let op wat andere mensen nodig hebben. 
Dan vraag je je niet af: ‘Hoe kan ik de ander plagen?’ Maar: ‘Hoe kan ik de 
ander helpen’. Leef jij zo? Ben jij ootmoedig? 
 

Om te bespreken 
Noem met elkaar nog eens een paar voorbeelden uit het dagelijkse leven waaraan je kunt zien 
dat iemand ootmoedig is! Kun je ook voorbeelden uit de Bijbel noemen? Wat kun je van deze 
Bijbelse persoon leren?  
 

DAG 12: Jezus nodig 
 

Lees Filippenzen 2:5-11 
Als je op school letters moet schrijven, let je goed op het voorbeeld. Ook bij 
tekenen of handenarbeid gebruik je vaak een voorbeeld. Paulus geeft voor 
naastenliefde ook een Voorbeeld. Hij geeft het Voorbeeld van de Heere Jezus. 
Voordat Hij op aarde geboren werd, was Hij bij Zijn Vader in de hemel. Daar 
was Hij zo rijk en zo blij. Daar was alles goed. Daar leefde Hij bij engelen die 
Hem dienden. Om Zaligmaker van zondaren te kunnen zijn, kwam de Heere 
Jezus naar de aarde. Daar was Hij arm. Daar was zonde. Daar waren 
zondaren die Hem haatten en doodden. Wat een vernedering voor de Zoon 
van God! Hij lette niet op Zichzelf, maar op de mensen die Hij kwam 
zaligmaken. Uit liefde tot Zijn Vader en uit liefde tot Gods kinderen gaf Hij 
Zichzelf over om te lijden en te sterven. Wat een Voorbeeld van naastenliefde 
heeft de Heere Jezus gegeven! Daarom geeft Zijn Vader Hem de heerlijkheid 
weer terug die Hij had voor Zijn geboorte. Hij krijgt de allerhoogste plaats en de 
allermooiste Naam.  
Vind je het moeilijk om je naaste lief te hebben? Het is ook moeilijk. Dat is onze 
eigen schuld. Dat komt door de zonde. De Heere Jezus wil het je leren. Vraag 
dat elke dag aan Hem. Lees in Zijn Woord. Luister naar Zijn stem. Kijk naar 
Zijn leven. Zijn leven is een Voorbeeld. Heb je naaste lief zoals Hij lief had en 
lief heeft.     

Om te bespreken 
Een voorbeeld navolgen is iets anders dan nadoen. Wat is het verschil? Noem eens 
voorbeelden van naastenliefde uit het leven van de Heere Jezus! Wat kun je van deze 
voorbeelden leren?   

 


