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Week 1: Bijbelse liefde 
 
 
Zondag 30 januari: God is Liefde 
Lees 1 Johannes 4:7-8 

- Johannes wordt weleens ‘de apostel van de liefde’ genoemd. Kun je vanuit deze verzen 
bedenken waarom hij deze naam gekregen heeft? 
- Wie kennen Gods liefde wel (vers 7) en wie kennen Gods liefde niet (vers 8)?  

> ‘God is Liefde’ zegt Johannes. Wat merk jij vandaag van Zijn liefde? 
 

Maandag 31 januari: Gevende liefde 
Lees 1 Johannes 4:9-10 

- Gods liefde is gevende liefde. Wie gaf Hij? Aan wie gaf Hij Hem? Waarom gaf Hij Hem?  
> Dank God voor het geven van Zijn Zoon! 

 
Dinsdag 1 februari: Menselijke liefde 
Lees 1 Johannes 4:11-12 

- Wij kunnen God niet zien. Maar als we liefde tussen mensen zien, zien we iets van God. 
- Waarom is het dus belangrijk om elkaar lief te hebben? Waarom is het zo moeilijk? 

   >  Bid om liefde voor de mensen die je vandaag ontmoet!   
 
Woensdag 2 februari: Blijvende liefde 

Lees 1 Johannes 4:13-14 
- Als de Heere in je hart werkt, komt Hij in je hart wonen. 

- Hoe kan de heilige God wonen in harten van zondige mensen (vers 14)? 
> Bid of de Heere door Zijn Geest in je hart komt wonen en wil blijven! 

 
Donderdag 3 februari: Gelovende liefde 
Lees 1 Johannes 4:15-16 

- De liefde van God tot mensen moet gekend en geloofd worden. Wat betekent dat voor 
jou? 

> Geloof jij in God? 
 
Vrijdag 4 februari: Volmaakte liefde 

Lees 1 Johannes 4:17-18 
- Wie God liefheeft, hoeft niet bang te zijn voor het oordeel bij de wederkomst. Waarom 

niet? 
- Liefde doet de angst weg. Kun je dat uitleggen? 
 > Ben jij bang voor de wederkomst? Vertel het in je gebed aan de Heere! 

 
Zaterdag 5 februari: Liefhebbende liefde 

Lees 1 Johannes 4:19-21 
- Wat gaat altijd samen met het liefhebben van de Heere (vers 20)? 

- Wat heb je deze week over Bijbelse liefde geleerd? 
> Om je heen merk je veel liefde die niet Bijbels is. Vraag iemand om met je mee te 
denken om verschillen te noemen tussen liefde die Bijbels en niet Bijbels is!  
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 Week 2: Liefde tussen man en vrouw 
 
Zondag 6 februari: Gods plan 
Lees Genesis 2:18-20 
- Wat gaat God Adam geven (vers 18)? 

- Deze week wordt ook wel marriageweek (huwelijksweek) genoemd. Wat is de bedoeling van 
het huwelijk? 

 > Hoe kun jij vandaag voor anderen een hulp zijn?  
 
Maandag 7 februari: Adams vrouw 

Lees Genesis 2:21-22 
- Eva werd uit een rib van Adam gemaakt. Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring: ‘Uit zijn 

zij, om zijn gelijke te wezen. Onder zijn arm, om door hem beschermd te worden. En nabij zijn 
hart om door hem te worden bemind.’ Zeg dit eens in je eigen woorden! 
- Van wie krijgt Adam zijn vrouw (vers 22b)? 

> Bid of je (later) een man of vrouw mag krijgen met wie je samen de Heere dient. 
 

Dinsdag 8 februari: Eva’s naam 
Lees Genesis 2:23-25 
- In vers 23 zingt Adam een liefdeslied. Hoe noemt hij Eva? 

- Wat stelt God in vers 24 in? 
> Er zijn veel liedjes over liefde. Wat (of: Wie) mis je bijna altijd in deze liedjes? 

 
Woensdag 9 februari: Paulus’ bericht voor vrouwen 
Lees Efeze 5:22-24  

Door de zonde gaan man en vrouw vaak niet met elkaar om zoals de Heere wil.  
- Wat zegt Paulus tegen vrouwen over de omgang met hun man? 

- Welk voorbeeld moeten ze volgen? 
> Zoek eens op wat ‘onderdanig zijn’ betekent en wees onderdanig (zie vers 21)! 

 

Donderdag 10 februari: Paulus’ bericht voor mannen (1) 
Lees Efeze 5:25-27 
- Wat zegt Paulus tegen mannen over de omgang met hun vrouw? 

- Welk voorbeeld moeten ze volgen? 
 > Hoe lief had de Heere Jezus Zijn Kerk? Wat leer je daarvan over liefde? 

 
Vrijdag 11 februari: Paulus’ bericht voor mannen (2) 
Lees Efeze 5:28-30 

- Zoals de Heere Jezus voor Zijn Kerk (=Zijn lichaam) zorgt, zo mag jij voor je lichaam zorgen en 
voor de ander zorgen. Hoe? 

> Niet alle mensen horen bij de Kerk / het Lichaam van de Heere Jezus. Welke mensen 
wel en welke mensen niet? Hoor jij erbij? 
 

Zaterdag 12 februari: Paulus over het huwelijk 
Lees Efeze 5:31-33 

- Waar heb je vers 31 eerder gehoord?  
- Wat zegt Paulus over man en vrouw in het huwelijk (vers 33)? 
 > Wat zou de Heere Jezus doen? Deze vraag is niet alleen belangrijk in het huwelijk. 

Vraag je vandaag op bepaalde momenten eens af: wat zou de Heere Jezus doen?  
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Week 3: Wel of niet trouwen 
 
Zondag 13 februari: Geen huwelijk 
Lees 1 Korinthe 7:1-3 
- Soms lijkt het alsof trouwen vanzelfsprekend is. Maar dat was het voor Paulus helemaal 

niet. Was Paulus getrouwd?  
> Het geluk van het leven ligt niet in getrouwd zijn, maar in God. Kun je voordelen 
bedenken van getrouwd zijn en voordelen van niet getrouwd zijn? 

 
Maandag 14 februari: In het huwelijk 

Lees 1 Korinthe 7:4-6 
- Wat zegt Paulus in vers 4? 

- Wat moeten een getrouwde man en vrouw doen als het niet zo goed tussen hen gaat? 
> Heb je een vader en moeder die getrouwd zijn? Bid voor hen! Heb je een vader en 
moeder die gescheiden zijn? Bid voor hen! Is je vader weduwnaar of je moeder 
weduwe? Bid voor hen! 

 

Dinsdag 15 februari: Alleengaand 
Lees 1 Korinthe 7:7-9 

- Wat zegt Paulus over niet getrouwd zijn en dus alleengaand? 
 > Ken jij volwassenen die niet getrouwd zijn? Hoe kijk jij naar hen? 
 

Woensdag 16 februari: Echtscheiding 
Lees 1 Korinthe 7:10-11 

- Wat zegt de Bijbel over echtscheiding? 
 > Ken jij mensen die gescheiden zijn? Waarom is dat moeilijk?  
 
Donderdag 17 februari: Trouwen is niet alles 
Lees 1 Korinthe 7:29-31 

- Waaraan moeten zowel getrouwde mensen als niet getrouwde mensen denken (vers 31)? 
> Wat betekent het voor jou dat deze wereld voorbij gaat? 

 
Vrijdag 18 februari: De Heere op de eerste plaats 
Lees 1 Korinthe 7:32-34 

- Waar kunnen ongetrouwde mensen hun tijd aan geven?  
- Waar zijn getrouwde mensen vaak druk mee? 

> Wat betekent dit voor jouw leven? Hoe kun jij bezig zijn met de dingen van de 
Heere? 

 

Zaterdag 19 februari: Weduwe of weduwnaar 
Lees 1 Korinthe 7:39-40 

- Een huwelijk stopt als de man of vrouw sterft. Welke twee keuzes heeft de man of vrouw 
dan? Welk advies geeft Paulus? 

- Paulus schrijft over ‘trouwen in de Heere’. Wat betekent dat? 
> Voor iedereen is de opdracht om te ‘leven in de Heere’. Wat betekent dat? En wat 
betekent dat voor jouw leven? 
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Week 4: Liefde tot God en de naaste 
 
Zondag 20 februari: Liefde tot God 
Lees 1 Johannes 3:1-2 
- Hoe gaat dat als iemand een kind van God wordt? 

> Stel deze vraag vandaag eens aan iemand van wie je weet dat hij of zij een kind van 
God is! Je kunt vandaag ook lezen over het leven van een kind van God! 
 

Maandag 21 februari: Geen liefde tot de zonde 
Lees 1 Johannes 3:3-5 

- ‘Reinigen’ (vers 5) betekent hier: de zonde uit je leven weg doen. Dat is aan de ene kant 
een opdracht voor jou. Aan de andere kant is dit iets wat je niet in eigen kracht kunt. Wie 

kan de zonde uit je leven wegnemen (vers 5)? 
> Welke zonden moeten er weg uit jouw leven? Vertel ze aan de Heere en bid om 
vergeving! Vecht vandaag ook tegen de zonde! 
 

Dinsdag 22 februari: Geen liefde tot de duivel 

Lees 1 Johannes 3:8-10 
- Zonde is een werk van de duivel (vers 8). Wat betekent dat? 

- Wie is er sterker dan de duivel? 
- Waaraan kun je zien wie een kind van God is en wie een kind van de duivel is (vers 10)? 

> Wat laat jij vandaag met je leven zien? Wat moet je doen als je voelt dat je het niet 

kunt winnen van de zonde en de duivel? 
 

Woensdag 23 februari: Liefde tot de naaste (1) 
Lees 1 Johannes 3:11-12 
- Wat vraagt de Heere van ons (vers 11)? 

> Let er vandaag eens op dat je je naaste liefhebt! Doe geen dingen uit boosheid 
zoals Kaïn! 

 
Donderdag 24 februari: Liefde tot de naaste (2) 

Lees 1 Johannes 3:14-16 
- Wat ben je als je lelijk tegen iemand doet en iemand haat (vers 15)? 
- Hoe heeft de Heere Jezus Zijn liefde tot zondaren laten zien (vers 16)? 

> Wat vraagt de Heere Jezus vandaag van jou? 
 

Vrijdag 25 februari: Liefde: niet alleen woorden, maar ook daden 
Lees 1 Johannes 3:17-18 
- Wat zegt Johannes in vers 18? 

- Wat betekent dit voor ons? 
 > Doe dit vandaag! 

 
Zaterdag 26 februari: Liefde tot God en de naaste 

Lees 1 Johannes 3:22-23 
- Bid en werk! Hoe hoor je dat in deze verzen? 
- Augustinus bad: ‘Heere, geef wat U beveelt!’ Wat bedoelt hij? 

 > God liefhebben boven alles en je naaste als je zelf. Doe het en bid erom! 


