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Liefde 
BIJBELROOSTER (8-16 jaar) 

 
Dag 1: Dina 

Lees Genesis 34:1-8  
Jongere kind: Van wie is Dina de dochter? Wie is haar vader?  

Oudere kind: Wat gaat ze doen (vers 1)? Wat zegt kanttekening 1 hierover? Wat kun je daarvan 
leren? Wat doet Sichem als hij Dina ziet (vers 2)? Wat zegt dit over zijn liefde (zie ook kanttekening 
5)? Zijn liefde is eigenliefde – waaraan merk je dat?  Wat doet hij daarna (vers 3) (zie ook 

kanttekening 6)? Sichem vraagt zijn vader toestemming met haar te trouwen. Wat kun je daarvan 
leren? Wat is het verschil tussen de reactie van Jakob (v. 5) en de reacties van Jakobs zonen? (v. 7) 

Welke lessen liggen er in deze geschiedenis?  
 
Dag 2: Onkuisheid 

Lees Spreuken 7:1-18  
Jongere kind: Wie heeft deze Spreuken geschreven? Van Wie kreeg Salomo die wijsheid? Wat 
moeten wij met Gods geboden doen (vers 1-4)? Waarom?  

Oudere kind: Waar kan ‘wijsheid’ je voor bewaren (vers 5)? Wat is ‘wijsheid’? Wat gaat de jongen uit 
dit Bijbelgedeelte doen (vers 8-18)? Wanneer doet hij dat (vers 9)? Wat zegt dit over werken van de 

duisternis? Waarom zou je iets stiekem doen? Wat wordt er geschreven over deze vrouw (vers 10-
12)? Hoe probeert zij de jongen te verleiden? Op welke manier zou jij verleid kunnen worden? Hoe 
kun je je daartegen wapenen (vers 1-3)? 

 
Dag 3: Let op! 
Lees Spreuken 7:21-27  

Jongere kind: Wie is ‘zij’ uit vers 21 ook alweer? En wie is ‘hem’?  
Oudere kind: De Heere heeft aan mensen een mond gegeven om Hem te eren. Hoe gebruikt deze 

vrouw haar mond (vers 21)? Waar wordt de jongen mee vergeleken (vers 22-23)? Wat betekent dat? 
Waar wordt het huis van deze vrouw mee vergeleken (vers 27)? Kun je in eigen woorden zeggen 
welke raad Salomo geeft? Wat moet je dus niet doen? Wat moet je wel doen? Wat wil de duivel? 

Wat wil de Heere?  
 
Dag 4: Eigenliefde 

Lees 2 Timotheüs 3:1-7  
Jongere kind: Wat wordt bedoeld met ‘de laatste dagen’? Kun je drie dingen die passen bij mensen in 

de laatste dagen (vers 2)?  
Oudere kind: Hoe zullen de mensen dan zijn (vers 3)? Kies er drie uit en geef er een voorbeeld bij! 
Neem een A4 en maak twee kolommen. Schrijf boven de één ‘eigenliefde’ en boven de ander 

‘Bijbelse liefde’. Schrijf woorden uit vers 2-7 in de juiste kolom. Wat valt je dan op?  Waar word je 
dus voor gewaarschuwd? (Bewaar je blad voor morgen) 

 
Dag 5: Bijbelse liefde 
Lees Titus 2:1-6  

Jongere kind: Welke mensen moet Titus gaan leren over hoe de Heere wil dat wij leven?  
Oudere kind: Wat moeten jonge vrouwen doen (vers 4)? Kun je vertellen wat dat betekent? Weet je 
voorbeelden hoe jonge vrouwen dat kunnen doen? Wat moeten jonge mannen doen (vers 6)? 

Waarin moeten zij matig zijn? Hoe kun je jezelf daarin oefenen? Wat leer je in dit gedeelte?  
Welke woorden uit deze verzen schrijf je in welke kolom van je blad van gisteren? Wat valt je op? In 

welke kolom schrijf je de geschiedenis van Dina? En de geschiedenis van de vrouw uit Spreuken 7? 
Ken jij voorbeelden uit de Bijbel die je in de andere kolom kunt schrijven?  
 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Dag 6: Huwelijksliefde 
Lees Genesis 24:1-4 en 10-15  

Jongere kind: Wat moet de knecht van Abraham gaan doen (vers 4)? Waar moet hij haar zoeken? 
Hoe zoekt hij (vers 12) ?  

Oudere kind: Wat vraagt de knecht aan de HEERE? Hoe verhoort de HEERE zijn gebed? Hoe kun jij de 
leiding van Gods voorzienigheid volgen? Mag je bidden of je van de HEERE een man of een vrouw 
mag krijgen? Bid en werk: waar zoek je een man/vrouw? 

 
Dag 7: Biddende liefde 
Lees Genesis 24:58-67  

Jongere kind: Wil Rebekka met Izak trouwen (vers 58)? Waar is Izak als zij komt (vers 63)? 
Oudere kind: Wat doet Izak in het veld? Waarom zou hij ‘in het veld’ bidden? Waar is jouw bidplaats 

of binnenkamer? Wat doet Rebekka als ze Izak ziet (vers 65)? Waar is het een teken van dat zij zich 
met de sluier bedekt? (ootmoed, zedigheid en onderworpenheid) Hoort dit bij ‘eigenliefde’ of bij 
‘Bijbelse liefde’? Wat laat een bruid dus zien als zij een sluier of hoed draagt? Hoe laat Izak zien dat 

hij Rebekka liefheeft (vers 67)? Izak was de opa van Dina. Welke verschillen zie je in hun leven? Wat 
leert je dat? 

 
Dag 8: Echte liefde 
Lees 1 Korinthe 13:1-8a  

Jongere kind: Welk woordje heb je in dit Bijbelgedeelte heel veel gehoord? 
Oudere kind: Hoe zou je vers 1-3 kunnen samenvatten? Kun je in eigen woorden vertellen wat echte 
liefde is (vers 4-7)? Welke woorden passen bij Sichem en Dina? Welke woorden bij Izak en Rebekka? 

Welke woorden passen bij jou? 
 

Dag 9: Liefde in het gezin 
Lees Spreuken 31:10-12 en 25-31 
Jongere kind: Over wie wordt er in deze verzen een lied gezongen?  

Oudere kind: Wat lees je over de liefde van deze vrouw voor haar man (vers 11-12)? Wat hoor je over 
haar liefde tot de kinderen? Welke gevolgen heeft dit (vers 28)? Welk compliment zou jij aan je vader 
of moeder willen geven? Waar gaat het niet om bij echte liefde en waar gaat het wel om (vers 30)? 

Wat betekent dat voor jou?   
 

Dag 10: De hoogste liefde 
Lees Hooglied 1:1-8 
Jongere kind: In Hooglied kun je vaak lezen over een Bruidegom. Wie wordt daar mee bedoeld? Wie 

wordt er met de bruid bedoeld? 
Oudere kind: Over welke liefde gaat het in deze verzen? Hoe kan deze Bruidegom Zijn bruid kussen 

(vers 2 – zie ook kanttekening 4)? Wat is een maagd (vers 3)? Waarom wordt de bruid (=de Kerk) zo 
genoemd (kanttekening 12)? Hoe ziet de bruid eruit (vers 5)? Wat betekent dat? Waarom noemt de 
Bruidegom haar de schoonste onder de vrouwen (vers 8)? Over welke schoonheid gaat het (zie ook 

kanttekening 36)? Wie kan jou díe schoonheid geven? 
Deze week lazen we over drie huwelijken: Sichem en Dina, Izak en Rebekka, de Bruidegom en de 
bruid. Waar verlang jij naar?   

 
Extra: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website een gezinsmoment (thuis) of objectles (school-

kerk) over ‘wat is liefde’ en ‘omgaan in verkering en huwelijk’ en Bijbelteksten om te leren en 
te kleuren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe131-8-kleuren/  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe134-8a-kleuren/ 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis224-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis224-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe1313-leren/ 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe131-8-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe134-8a-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis224-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/genesis224-leren/

