
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

Objectles 
Thema: Naastenliefde 

 

Kijk met vriendelijke ogen 
 

Hoe kijk je naar andere mensen? 
Vind je mensen raar die anders zijn dan jij? 

Kijk je met boze ogen? Lach je ze uit? Zeg je lelijke dingen? 
Of kijk je met vriendelijke ogen, lach je ze toe en ben je aardig? 

Wat zegt de Bijbel daarover? 
 
 

Nodig 
(Zelfgemaakte) brillen met verschillende kleuren glazen. Tip: vraag de kinderen of ze 
thuis brillen met gele of roze glazen hebben, of met een hartjesmontuur. Zorg ook 
voor een donkere (zonne)bril.  
 

Binnenkomer 
Bespreek een aantal voorbeelden rond het thema: ‘hoe kijk je naar andere mensen’? 
Bijvoorbeeld: Je zit in de kerk. Er komt een man met kapotte kleren en een grote 
plastic tas naar binnen. Wat denk je als je hem ziet? Hoe kijk je naar deze man? Mag 
hij naast je zitten? 
Een ander voorbeeld: Je bent op het schoolplein. De bezorgdienst komt spullen 
brengen. De mevrouw ziet er heel anders uit dan de meisjes op het schoolplein. Wat 
zeg je als je deze vrouw ziet? Hoe kijk je naar haar? 
(Zijn de kinderen heel netjes in hun antwoorden, geef dan zelf weer hoe het vaak 
gaat. Je haalt je neus op voor zo’n zwerver die in de kerk komt en wilt eigenlijk niet 
dat hij naast je komt zitten. Je zegt iets lelijks tegen de bezorgmevrouw omdat ze er 
anders uitziet.)  
Zegt de Bijbel iets over deze voorbeelden? 
   

Bijbel erbij 
Lees Jakobus 2:1-9 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 

1. Wat betekent ‘aanneming des persoons’ (vers 1 en 9)? (Dat je kijkt hoe 
iemand eruit ziet en dat het daarvan afhangt of je aardig doet tegen zo iemand 
of niet) 

2. Welk voorbeeld geeft Jakobus (vers 2-3)? (Stel je voor dat er in de kerk een 
rijke man met prachtige kleren komt en een arme man met versleten kleren. 
Als je dan de rijke man een mooi plekje vooraan geeft en de arme man 
achterin de kerk laat staan of op de grond laat zitten, dan is dat niet goed. Dan 
laat je wat je doet of zegt afhangen van hoe die man is) 

3. Waarom is het erg als je zo doet (vers 4 en 6a)? (Je eigen verkeerde 
gedachten bepalen dan hoe je met deze mens omgaat. Je doet de ander dan 
oneer aan. Dat betekent dat je hem niet met liefde en respect behandelt) 

4. Wat is het gevolg als je zo doet (vers 7)? (Mensen tegen wie je onaardig doet 
omdat ze er anders uitzien, krijgen dan verkeerde gedachten van God en de 
kerk(mensen). Zij gaan dan lelijk over de Heere en lelijk over kerkmensen 
praten. Zo’n God willen ze dan niet dienen en bij zulke mensen willen ze dan 
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niet horen. Terwijl de Heere juist wil dat mensen Hem leren kennen en Hem 
dienen) 

5. Hoe wil de Heere dat wij doen tegen mensen die anders zijn (vers 8-9)? (Hij 
wil dat we onze naasten liefhebben als onszelf. Als we lelijk doen tegen 
andere mensen, doen we onze naaste tekort en zondigen we tegen God) 

 

Bezig 
Maak de les uit het Bijbelgedeelte voor de kinderen concreet met behulp van een 
aantal (zelfgemaakte) brillen met verschillende kleuren glazen. (Zie voor een 
beschrijving voor het samen maken van deze brillen het kader hieronder). 

- Als je lelijke gedachten over iemand hebt, kan de ander dat zien aan je ogen. 
De lelijke gedachten zijn te vergelijken met donkere glazen waardoor je naar 
de ander kijkt. Zet maar eens een bril met donkere glazen op. Je merkt dat 
alles om je heen veel donkerder is.  

- Als je goede gedachten over iemand hebt, kan de ander dat ook zien aan je 
ogen. De goede gedachten zijn te vergelijken met lichte glazen waardoor je 
naar de ander kijkt. Zet maar eens een bril met gele glazen op. Je merkt dat 
alles om je heen veel lichter is.  

Boodschap: zet een Bijbelse bril op als je naar anderen kijkt: ogen vol liefde 
(misschien heb je een bril met hartjesglazen (gemaakt) die je hiermee vergelijkt).  
 

Besluiten 
Hang de bril met lichte hartjesglazen aan het bord of op een andere duidelijk 
zichtbare plaats. Schrijf er bij:  

Kijk door een Bijbelse bril – met vriendelijke ogen.  

 
Besluit deze objectles door te wijzen op de Heere Jezus. Hij keek met vriendelijke 
ogen naar mensen die in Zijn tijd minachtend aangekeken werden. 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). 
De Heere Jezus leert je om met vriendelijke ogen naar andere mensen te kijken. Bid 
of Hij het je leert, lees in Zijn Woord hoe Hij het wil en doe wat Hij zegt! 
 

 
Wanneer je samen brillen wilt maken: 

- Print vanaf internet een aantal monturen of teken ze zelf (zie de voorbeelden) 
- Laat de kinderen ze inkleuren en daarna uitknippen of uitprikken 
- Plak verschillende kleuren doorzichtig papier achter de monturen 
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