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Wat is liefde? 
Een gezinsmoment / objectles op weg naar verkering en huwelijk (8-16 jaar) 

 
Er wordt veel gesproken over liefde en verliefdheid. 

Het beeld dat de samenleving geeft, staat vaak haaks op Bijbelse liefde. 
Wat zegt de Bijbel over liefde en het aangaan van een relatie?  

Wat zegt de Bijbel over wat liefde wel en níet is?  

 
Binnenkomer 

- Nodig: een stevig touwtje van ongeveer 20 cm en een elastiek die je openknipt 
- Ga met twee personen tegenover elkaar zitten 
- Houd allebei een uiteinde van het touw vast. Spreek af wie er loslaat. Kijk wat er gebeurt 
als die persoon loslaat (het touw blijft liggen). 
- Laat het touw liggen en houd nu allebei een uiteinde van het elastiek vast. Trek het strak en 
spreek af wie er loslaat. Kijk wat er gebeurt als die persoon loslaat (het elastiek springt terug 
naar de ander). 
  

Bespreken 
1. Wat gebeurde er met het elastiekje toen het losgelaten werd? (Het kwam terug bij de 
ander, raakte los, éénrichtingsverkeer in contact: op zichzelf gericht)  
2. Wat gebeurde er met het touwtje? (deze bleef liggen, zorgde voor verbondenheid, twee 
richtingsverkeer in contact) 
3. Trek de conclusie: veel liefde in deze tijd is gericht op zichzelf en daarmee ten diepste 
eigenliefde. Bijbelse liefde is gericht op de ander.  
4. Ken je de Bijbelse geschiedenis van Amnon en Thamar? Daarin gaat het ook over 
eigenliefde. We lezen er een paar verzen uit. 
 

Bijbel erbij 
Lees 2 Samuël 13:1-15. 

- Wat viel Amnon op aan Thamar (vers 1)? Waar zit échte schoonheid?  
- Er staat dat hij haar lief kreeg. Op wie is zijn liefde gericht (denk aan het touw en 

elastiek)? Hoe merk je dat? 
- Is dit liefde die de Heere wil? Hoe weet je dat? 
- Wat is het gevolg van deze liefde of begeerte (vers 11-14)? (Het leidt tot meer 

zonden) 
- Wat kun je van Thamar leren (vers 12-13)? 
- Hoe merk je ook aan het einde dat dit van Amnon geen echte liefde was (vers 15)? 

Lees 1 Korinthe 13 vers 4-6.  
- Vergelijk dit met de liefde van Amnon. Wat valt je op? 
- Noem eens een paar kenmerken van Bijbelse liefde! 

 
Bezig 

Op verschillende manieren kun je rond dit thema met elkaar bezig zijn.  
Een aantal suggesties: 
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1. Schrijf op een rood papier wat liefde NIET is. Schrijf steekwoorden op, of voorbeelden en 
teksten uit de Bijbel op. Schrijf op een groen papier wat liefde WEL is. Schrijf hierbij ook 
steekwoorden, voorbeelden of Bijbelteksten op. 
2. Bespreek de twee platen over liefde die je hieronder vindt. Waarom staan deze woorden 
op deze plaat? Wat betekenen ze concreet? Vul zelf de lege vakjes aan. 
3. Jongere kinderen die (nog) van kleuren houden kun je ook één van de kleurplaten bij 1 
Korinthe 13 laten kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe131-8-kleuren 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1korinthe134-8a-kleuren 
 
 

 
 
 

Besluiten 
Zing ter afsluiting Psalm 119:17 en 19 en/of Psalm 133:3 en bid om Bijbelse liefde. 
 
  

Om uitgebreider met kinderen en jongeren bij Bijbelse liefde stil te staan, 
vind je hier een Bijbelrooster (met gespreksvragen) voor twee weken: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/seksuele-vorming-2-bijbelse-liefde/ 
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    Eigenliefde is:  

 

 

 

 

Twisten of ruzie maken 
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   EIGENLIEFDE IS: 
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LIEFDE IS: 
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