
 

Doe eens lief 
-Objectles over naastenliefde - 

 
 
 

Je houdt van je ouders, je broer(tje)s en zus(je)s,  
je klasgenoten, je meester of juf… 
Maar: zeg je dat weleens tegen ze?  

Of: doe je weleens iets voor ze omdat je van ze houdt? 
Eigenlijk doen we dat veel te weinig. 

Dat gaan we vanaf vandaag veranderen! 
De Bijbel roept ons op  

om lief te hebben met het woord en met de daad. 
Wat betekent dat? 

 
 

Nodig 
Voor elk kind uit de klas een briefje in de vorm van een hart. 

 
 

 

 
 
 
 

Schrijf zelf achter ‘voor’ een naam van een kind uit de klas. Zorg dat van alle 
leerlingen uit de klas hun naam op één van de hartjes staat.  

 
 

Binnenkomer 
1. Geef elke leerling een hartjesbriefje en laat het zijn of haar naam achter ‘van’ 
schrijven. 
2. Laat de leerling lezen welke naam er achter ‘voor’ staat. 
3. Laat het iets aardigs voor dit kind op de andere kant van het hartje schrijven. 
4. Deel de hartjes uit als iedereen klaar is.  
5. Laat de kinderen om de beurt hardop voorlezen wat voor aardigs er tegen hem of 
haar gezegd is. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Van: 

Voor: 

Alternatief voor kleuters of voor groepen waarin je het liever mondeling doet in 
plaats van schriftelijk: 

- Zorg voor een groot hart (dat kan van karton zijn, maar mag ook een 
voorwerp zijn (kussen, ballon of iets dergelijks) 

- Zet de kinderen in de kring. Begin zelf. Houd het hart vast en zeg iets 
aardigs tegen het kind dat naast je zit (kind 1). Kind 1 krijgt daarna het hart 
om vast te houden en zegt iets aardigs tegen kind 2. Vervolgens krijgt kind 
2 het hart om vast te houden en zegt iets aardigs tegen kind 3 enzovoorts.    

 



 
Bijbel erbij 

Lees met elkaar 1 Johannes 3:11-18 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van 
de volgende vragen: 

1. Het gaat in deze verzen over elkaar liefhebben. Deed Kaïn dat (vers 12)? 

2. Wat deed hij dan (vers 12)? 

3. Wanneer ben je een doodslager (vers 15)?  

4. Wat is liefhebben met het woord of met de tong (vers 18a)? (Dat hebben we 

net gedaan: iets aardigs/liefs tegen de ander zeggen) 

5. Johannes schrijft dat we ook moeten liefhebben met de daad (vers 18b). Wat 

is dat? (Iets voor een ander doen, iets aan een ander geven…) 

6. Hoe deed de Heere Jezus dat (vers 16a)? (Hij gaf niet iets van Zichzelf, maar 

Hij gaf Zichzelf helemaal. Hij gaf Zijn leven. Hij stierf aan het kruis. Alleen door 

Hem kunnen mensen die liefhebbers zijn geworden van zichzelf weer 

liefhebbers worden van God) 

7. Johannes zegt dat wij ook ons leven moeten stellen voor anderen (vers 16b). 

Hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? (Iemand uit een brandend huis redden, 

iemand helpen die in het water is gevallen) 

 
 

Bezig 
Geef de leerlingen één of enkele hartjes mee naar huis. Stimuleer ze om ook thuis 
een hartjesbriefje te maken (kleuters: iets aardigs tegen papa of mama te zeggen). 
Geef het briefje of leg het onder mama’s kussen of stop het in papa’s schoen of leg 
het bij je broer op z’n bureau of … 
Je kunt thuis ook hartjeskoekjes bakken: voor elkaar of voor iemand anders. Pak in 
dat geval de koekjes gezellig in (een zelfgemaakt doosje, folie met een lintje en 
dergelijke) en breng het bij de buren, bij een ouder echtpaar uit de kerk, bij een gezin 
met een kind met een handicap of waar dan ook. 
 

     
 
 
 

Besluiten 
Besluit deze objectles door te wijzen op de Heere Jezus. Omdat Hij God liefhad 
boven alles en Zijn naaste als Zichzelf, kunnen zondige mensen God en hun naaste 
liefhebben. Bid of de Heere die liefde in onze harten geeft en of we die liefde met 
woorden en met daden aan anderen mogen laten merken.  
 

 


