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Naastenliefde… 
BIJBEL-DOE-ROOSTER VOOR EEN VAKANTIEWEEK (3-15 jaar) 

 

 
Dag 1: …met je hart 

Lees Lukas 10:29-37 
PRATEN: Laat de jongste de gelijkenis in eigen woorden vertellen. Barm-hart-ig is een 
brandend hart van liefde hebben. Hoe merk je dat de barmhartige Samaritaan zo’n hart 
heeft? Hoe is zijn hart zo geworden? Wie kan je een barmhartig hart geven (Lukas 6:36)? 
Hoe zullen anderen dat merken? 
DOEN: Woon je in een overwegend christelijk dorp? Ga een dagdeel met je kinderen naar de 
stad en laat ze goed rondkijken. Voor welke mensen gaat jouw hart van liefde branden? 
Je vindt hier een kleurplaat van deze gelijkenis: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas1030-35-kleuren/ 
 
Dag 2: …met je oog 
Lees Lukas 7:34-39 en 44-46  
PRATEN: Hoe keek de Heere Jezus naar zondaren (vers 34)? Hoe merk je dat uit wat Hij doet 
(vers 34)? Hoe kijkt Simon de farizeeër naar de zondige vrouw (vers 39)? De Heere Jezus 
vraagt Simon om nog eens goed naar haar te kijken (vers 44). Wat kan hij van haar leren? 
Wat kunnen wij van deze geschiedenis leren? 
DOEN: Je vindt hier een gezinsmoment om te houden, waarbij je met de kinderen brillen 
met verschillende glazen knutselt. Maak er een Bijbelse kijktafel van met een Bijbeltekst om 
te leren of de slogan: KIJK DOOR EEN BIJBELSE BRIL – MET VRIENDELIJKE OGEN 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-kijk-vriendelijk-3-10-jaar/ 
 
Dag 3: …met je woorden en daden 
Lees 1 Johannes 3:11-18 
PRATEN: Met welke bedoeling heeft de Heere mensen aan elkaar gegeven (vers 11)? Wat 

deed Kaïn (vers 12)? Kun je een nieuw hart hebben en toch iemand haten (vers 14 en 17)? 
Welke liefde liet de Heere Jezus zien (vers 16)? Hoe kunnen mensen liefde aan anderen laten 
zien (vers 18)? Wat betekent dit voor jou? 
DOEN: Laat elk kind een briefje in hartvorm maken. Geef elk kind de naam van een ander 
gezinslid. Laat ze voor deze persoon iets aardigs op dat briefje schrijven en iets aardigs doen. 
Je vindt hier een gezinsmoment waarin je de opdracht uitgebreider omschreven vindt: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/ 
 
Dag 4: …met je geld en spullen 
Lees Handelingen 9:36-42 
PRATEN: Hoe liet Dorkas liefde tot God en de naaste zien (vers 36 en 39)? Wat kunnen wij 
van haar leren? Hoe zou je dat in deze tijd kunnen doen? Wat is het beste wat je voor een 
ander kunt doen (Johannes 1:43a)? Hoe kunnen wij dat doen? 
DOEN: Voor wie in de straat/wijk/gemeente/land/wereld kunnen jullie vandaag iets rond 
naastenliefde doen? En wat ga je doen? Een kaartje maken en opsturen? Koekjes bakken en 
brengen? Vragen of je een werkje kunt doen? Kaarten maken en geld ophalen voor een 
zendeling? 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas1030-35-kleuren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-kijk-vriendelijk-3-10-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/
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Dag 5: …met je gebed 
Lees Mattheüs 5:43-48 
PRATEN: Welke liefde vraagt de Heere ook van ons (vers 44)? Waarom is dat zo moeilijk? 
Hoe kun je dat toch (vers 48)? Voor wie vind jij het moeilijk om te bidden? Wat leren deze 
verzen je daarover? 

DOEN: Liefde tot je naaste kun je ook horen aan je gebed. Voor wie wil je vandaag bidden? 
Bid ook om naastenliefde. Zingen is twee keer bidden. 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 op en lees of zing het elke dag. 
 
Extra: 
Bij dit Bijbelrooster vind je verder: 
- Bijbelteksten om te leren, bijvoorbeeld: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze52a-leren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1johannes318-leren/ 
- Bijbelteksten om te kleuren, bijvoorbeeld: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze52a-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus1919b-kleuren/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas1030-35-kleuren/ 
- Psalmversjes om te leren en te kleuren, bijvoorbeeld: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-133-vers-3/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm-133-vers-3-kleurplaat/ 
- Bijbelse kijktafels om te maken, bijvoorbeeld: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-4/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-3/ 
- Gezinsmomenten om te houden: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-kijk-vriendelijk-3-10-jaar/ 
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