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GROEIEN IN LIEFDE & 
TEDERHEID
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Liefde is… 

Kies iemand uit om mee samen te werken.  
Neem een blad papier en kleurpotloden. 
Maak nu samen een tekening over vriendschap of liefde zonder dat je één woord uitwisselt. 

Bespreek de volgende stellingen per 2 : 
Vergelijk daarna jullie meningen in groepjes van 4.

• Is er verschil tussen liefde en vriendschap?  

• Kun je met iedereen bevriend zijn?  

• Welke eigenschappen waardeer je in een vriend ? 

• Welke eigenschappen stoten je af ?  

• Hoe ga je om met iemand die je minder graag hebt ?    

• Wat vind je leuk aan jezelf? 

• Wat vinden anderen leuk aan jou?  

• Wat maakt liefde of vriendschap stuk?  

• Welke relatie is je het meest dierbaar ?  

Zonder woorden 
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Verbonden zijn met anderen
Schrijf je naam in het midden van het cirkelschema.  
Denk even rustig na: 
Met wie heb je de nauwste band?  Hoe ver staat deze persoon van jou? 
Schrijf zijn of haar naam met oranje in het cirkelschema. 
 -  waarom staat deze persoon zo dicht bij jou? 

Met wie heb je een minder goede band? Hoe ver staat deze persoon van jou? 
Schrijf zijn of haar naam met blauw in het cirkelschema  
- waarom staat deze persoon verder van jou verwijderd?  
Zou je willen dat deze persoon dichter bij jou staat?  

Welke namen horen nog in jouw cirkelschema thuis? Waar plaats je deze? Wel rol spelen deze 
mensen in je leven? 



4

Jezus

Hoe ver staat Jezus van de zwakken en de armen?  
Teken een groen mannetje dat de armen en zwakken voorstelt  

Bespreek :waarom wil Jezus dicht bij de zwakken en de armen staan?  
Hoe komt Jezus op voor de zwakken en de armen?  
Hoe helpt de band die Jezus met God heeft daarbij?  

Hoe ver staat Jezus van  
de gelovigen?  
Van de niet-gelovigen?  
Van de andersgelovigen?  
Bespreek: is er een verschil in hoe ver Jezus van elk van deze mensen verwijderd is?  
Waarom wel/niet? 

Welke band heb jij met Jezus? Schrijf je naam in het cirkelschema.  
Bespreek: sta jij dicht of ver van Jezus verwijderd? Kun je dit uitleggen?  
Zou je daarin iets willen veranderen? Waarom wel/niet? 

Verbonden zijn met Jezus
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Kijkopdracht: 
Hoe ontstaat vriendschap?  

Hebben we vrienden nodig? Waarom?  

Kunnen we onze vrienden zelf kiezen? Waarom wel? Waarom 
niet?  

Wat zijn de eigenschappen waaraan een goede vriend moet 
voldoen?  

Aan welke behoeften kan een vriendschap tegemoet komen?

Jij bent mijn allerbeste vriend… 
Laat ons eens een kijkje nemen naar enkel bijzondere vriendschappen. Misschien verrijkt het 
onze kijk op vriendschap wel.  
Om te beginnen nemen we een kijkje naar enkele fragmenten uit de Disney-film: ‘Frank & Frey’  
, daarna leggen we dit verhaal naast een Bijbelverhaal, dat verhaal van: ‘David en Jonatan’.  

Kijk eerst naar ‘fragment 1’ zonder kijkopdracht.  
Kijk dan een tweede keer met de kijkopdracht.  

Kijk nu naar ‘fragment 2’ zonder kijkopdracht.  
Kijk dan een tweede keer met de kijkopdracht.  

Kijkopdracht: 

• Wat heb je gezien?  

• Wat gebeurde er?  

• Wat heeft je geraakt? 

Verdeel jullie in 3 groepen.  
Groep 1 kijkt naar Frank (=de hond)Groep 2 kijkt naar Frey (=De vos) Groep 3 kijkt naar ‘Ouwe 
Sepp’ (= De jager)  
kijk nu een derde keer naar ‘fragment 2’ terwijl je nadenkt over over deze vragen:  
Wat doet hij?     Wat denkt hij?  
Wat wenst hij?     Hoe zou hij zich voelen?  
 

Bespreek: 
Waarom zou iemand je verbieden om bevriend te zijn? 

Hoe ga je daar mee om als je allebeide graag ziet? Voor wie moet je dan kiezen?   
Met wat moet je dan rekening houden?  
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DAVID & JONATHAN  
Lees nu het Bijbelverhaal over David & Jonatan. Duid aan wanneer je hierbij terugdenkt aan het 
verhaal van Frank en Frey  

Ons verhaal van vandaag gaat over vriendschap.  
De innige vriendschap van David en Jonathan, de zoon van Saul.  
Na zijn gevecht met Goliat was David als overwinnaar de tent van Saul binnen gestapt, het was 
een moment dat Jonathan nooit zou vergeten Daar stonden ze met z’n drieën: Saul, zijn vader, n, 
David , de dappere herdersjongen uit Betlehem die in z’n eentje het bange volk weer nieuwe 
moed had gegeven, en hijzelf , Jonathan, de kroonprins. Maar kwam die plaats hem nog wel toe? 
Moest David niet Israëls nieuwe koning zijn? Eigenlijk was dat al geen vraag meer voor Jonathan. 
Hij trok zijn mantel uit en gaf die aan David. Dat was niet zomaar een mantel, het was de mantel 
van de kroonprins. Jonathan deed dus niet alleen maar afstand van een jas, hij deed afstand van 
de troon: “jij zult koning worden over Israël, ik zal bij jou de tweede zijn.  

God is mijn getuige, David, God zal er zijn, tussen jou en mij, voor altijd.” Dat was het begin van 
hun vriendschap. Jonathan had David lief als zijn eigen leven. David trad als krijgsman bij Saul in 
dienst, dit tot verdriet van de Filistijnen, want die leden nu de ene nederlaag na de andere. 
Toen David voor de zoveelste maal terugkeerde van een gewonnen veldslag, dansten de 
vrouwen van Israël met trommels en tamboerijnen in het rond en verwelkomden zij hun held met 
een lied: “Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden.”  
Ach, had Saul dit lied nu maar kunnen horen met de oren van Jonatan, had hij, net als zijn zoon, 
David maar kunnen bewonderen. Maar Saul was argwanend en jaloers als geen ander, en toen 
David de volgende dag weer voor hem op de harp speelde , vloog er plotseling een speer door 
het vertrek:”Ik zal die jongen aan de wand spietsen.“ David wist de speer maar net te ontwijken 
en maakte snel dat hij wegkwam.  

David vluchtte naar de profeet Samuel. Maar na een tijdje was David ook bij de profeet Samuël 
niet veilig en in het geheim zocht hij zijn toevlucht bij Jonathan.  “Wat heb ik gedaan dat je vader 
mij wil doden?”  
 “Dat wil hij niet, dat weet ik zeker, anders zou hij het mij gezegd hebben”  
“Ik geloof er niets van, hij weet dat wij vrienden zijn, dus zwijgt hij”  
“Wat wil je dat ik voor je doe?”  
“Morgen is het nieuwe maan, dan wil je vader dat ik aanzit aan het feestmaal in het paleis. Maar 
ik ga niet, ik houd mij verborgen in het veld waar wij altijd oefenen met pijl en boog. Als je vader 
vraagt waar ik ben zeg dan “Hij is naar Betlehem gegaan voor een familiefeest, hij wilde daar 
niet graag ontbreken.” Wanneer je vader zegt: ‘Dat is goed.’ Dan weet ik dat ik veilig ben. Maar 
ontsteekt hij in woede, dan weet ik dat ik het ergst vrezen moet. Zul je mij eerlijk vertellen wat je 
vader zegt?”  
“Dat zal ik. Kom overmorgen bij de rots van Azel. Ik zal drie pijlen in die richting schieten, alsof ik 
ergens op mik. De jongen die mij vergezelt zal ik opdragen de pijlen te zoeken. Zeg ik aan de 
jongen ‘ De pijlen liggen dichterbij,’ kom dan tevoorschijn dan ben je veilig. Maar roep ik hem toe 
“De pijlen liggen verder weg,” dan moet je vluchten.” David verborg zich in het veld.  
De dag van de nieuwe maan brak aan, de stoel van David bleef leeg aan tafel. “Jonathan, waar is 
de zoon van Isaï?”  Zo van haat vervuld was Saul, dat hij zelfs Davids naam niet over zijn lippen 
kreeg. “Hij is naar Betlehem gegaan vader, voor een familiefeest.” 
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Saul wist onmiddellijk dat Jonathan loog. Eerst had zijn dochter David geholpen om te 
ontsnappen, nu had ook zijn zoon voor hem partij gekozen. Saul ontstak in woede: “Je liegt! Hij 
gaf zijn soldaten de opdracht David te zoeken en ter dood te brengen. “Vader, waarom gunt u 
David het licht in de ogen niet, waarom staat u hem naar het leven? Wat heef hij u misdaan?” 
Saul greep zijn speer en wierp die naar Jonatan, die nog maar net kon bukken? Hij rende weg. 
Die dag at hij niets, zielsbedroefd dat hij nu van David afscheid zou moeten nemen. Vroeg in de 
morgen ging hij naar het veld, een kleine jongen liep met hem mee. “Ren maar vast in de richting 
van de rots van Azal en zoek de pijlen die ik schiet.” De jongen rende weg en Jonathan schoot 
een pijl over hem heen. Toen de jongen ongeveer de plek bereikt had waar de pijl was 
terechtgekomen, riep Jonatan: “De pijl ligt verder weg, vlug maak voort, blijf niet staan”  
David hoorde het, achter de rots van Azel.  
De jongen raapte de pij op en kwam er braaf mee aangezet. Jonathan aarzelde. Moest hij nu 
teruggaan naar de stad, zonder dat hij afscheid van David had genomen?  
“Ga maar vast naar het paleis, mijn jongen,“ zei Jonathan, “en neem mijn pijl en boog met je 
mee.”  
David hoorde het en kwam tevoorschijn van achter de steen van Azal. Ze omarmden elkaar, de 
twee vrienden, ze weenden.  
“Ga in vrede, David, God zal bij ons blijven.”  
Ze begrepen dat het leven hen uit elkaar zou drijven, wanneer niet een grotere kracht hen 
bijeenhield. “God zal bij ons blijven.”  
David verdween. 
Jonathan keerde terug naar de stad. 

In een gevecht met de Filistijnen sneuvelde Saul en ook Jonathan vond de dood.  
David was ontroostbaar.  

Bespreek: 
• God zal er zijn tussen jou en mij, voor altijd dat was het begin van hun vriendschap.      Wat 

denk je dat Jonatan hiermee bedoelt? 

• Als God is daar waar liefde is, waar kon je God het sterkste voelen in het verhaal?   Waarom 
denk je dat je Hem net daar zo sterk kon voelen?  

• Vertelt dit misschien ook iets over jou?  

• Leek God in andere delen van het verhaal net afwezig? Waar? Hoe zou dat komen denk je? 
• Sauls hart was gevuld met haat, haat ontstaat door een gevoel van onrecht, het geeft ons 

energie en kracht om voor onszelf op te komen. Maar hoe kwam het dat Saul David is 
beginnen haten? Zijn er onvervulde behoeftespie schuilgaan achter Sauls haat? Duid ze aan 
met rood in de tekst.  

• Hoe had Saul hier anders mee kunnen omgaan?  

• Welke gedachten zouden er door Jonatans hoofd spoken wanneer hij ontdekt dat zijn vader 
zijn best vriend wil doden? Hoe zou hij zich voelen? 

• Wat zou je hem vertellen? 

• Blijft God ook nog tussen David en Jonatan wanneer ze elk hun eigen weg uitgaan?  
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Relatiestatus 
Relaties kennen vele nuances, ze gaan van voorkomendheid tot echtelijke liefde. 

Vriendschap en liefde vormen voor veel kunstenaars en schrijvers een bron van inspiratie. Of is het 
omgekeerd en raakt vriendschap en liefde zo diep dat ze dit gevoel wel moeten verwerken?  

Plaats de kunstwerken met de juiste relatiestatus door het verhaal achter elk kunstwerk te lezen. 
Waarom koos je voor dit soort relatie? Leg uit. 

Schrijf eventueel ook de namen neer van de mensen waarmee jij deze relatievorm deelt.

Voorkomend: vrienden en hulpvaardig zijn. Een vorm van 
‘beleefdheid’ maar ook de contacten met de mensen die je 
hier en daar een ziet en met wie je geen nauwe band hebt. 

Kameraad: iemand met wie je eens optrekt. Mensen met 
wie je tijd doorbrengt maar aan wie je niet je diepste 
gevoel en geheimen vertelt.

Je komt wel met hem overeen. 

Vriend: een persoon met wie je veel optrekt. Met  een 
vriend spreek je over je gevoelens. Een vriend begrijpt je. 
Je deelt vreugde en verdriet. Het is een persoon die je 
vertrouwt. En bij wie je jezelf kan zijn. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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Verliefd : heel erg gek op iemand zijn en hem of haar de 
allerliefste vinden. Je voelt je aangetrokken tot die persoon 
en wil voor altijd bij hem/haar zijn. 

Echtelijke liefde: de liefde tussen twee met elkaar 
getrouwde mensen. 

Ouderliefde: de liefde van een ouder voor een kind

Kinderliefde de liefde van een kind voor zijn ouders 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
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Godsliefde: de liefde van God voor de mensen

Broeder- en zusterliefde : de liefde van iemand voor zin 
boer of zus. 


Liefde

Naastenliefde : Het omkijken naar andere mensen en zich 
medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van zijn 
medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die 
personen, zijn blijken van naastenliefde.

Welk verhaal heeft je het diepst geraakt? 

Hoe komt dit denk je?

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
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Liefde is…. Verderkijken 

Volg de instructies op in de video. 

De schepping van …..

Uit het eerste scheppingsverhaal  :  
En God zei: 

`Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons 
gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over 
de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle 
wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond 
kruipt.'God schiep de mens als zijn beeld. Man en vrouw 
schiep Hij hen.

God bekeek alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het 
heel goed was. 

De mens 
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Dit is vlees van mijn vlees. Dit is been van mijn gebeente. 


………………………………………………………………………………………………..


Het is niet goed dat de mens alleen blijft.


………………………………………………………………………………………………..


En God schiep de mens als zijn beeld.


Kun jij deze zinnen lezen? Schrijf ze er eerst onder.  
Onderstreep ze daarna in de teksten.  

God sprak: `Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor 
hem maken die bij hem past.Toen boetseerde Jahwe God uit de aarde 
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de 
mens, om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen, 
zo zouden ze heten.  

De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van 
de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste 
vond de mens niet.

Toen liet  God de mens in een diepe slaap vallen. Terwijl hij sliep, nam 
God een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. God 
vormde de rib die Hij uit de mens had weggenomen om tot een vrouw.  
Hij bracht haar naar de mens.  Toen zei de mens: `Eindelijk! Dit is been 
van mijn gebeente. Dit is vlees van mijn vlees! “Mannin” zal zij heten, 
want uit een man is zij genomen.'  Daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten on zich te hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen 
één zijn. 

Man en vrouw  
Het tweede scheppingsverhaal 
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Kijk per 2 naar de prent, bespreek welk deel van het verhaal je hier ziet, wat gebeurt er hier? 

Bespreek wat hij zou kunnen denken en vul dit in de denkballon in.

Hoe  zou het personage zich voelen?

Welke behoeften worden er hier wel of niet vervuld.  

Gebruik de gevoelens en behoeftekaarten. 

 

Hij voelt zich : ……………………………………….


Hij heeft nood aan;…………………………………

Hij voelt zich : ……………………………………….


Hij heeft nood aan;…………………………………


