
Niemand heeft God ooit gezien. 
Maar als we van elkaar houden, 

blijft God in ons. 

1 JOHANNES 4:12
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Leef in liefde

1 Johannes 4:7-16 | Leef in liefde

Leg de onderkant van het keukenpapier in het
water. Het rode hart raakt het water niet.

3
Terwijl het papier het water absorbeert,

zie je het rood van het hart naar de andere
harten uitlopen en die vullen.

4
Teken een paar kleine hartjes

boven het rode hart.

Dit zijn de mensen. Het water staat voor het leven in liefde. God blijft in de mensen die elkaar liefhebben.

2
Teken met de balpen een hart op het

keukenpapier zo’n drie centimeter boven de
onderkant. Kleur het hart in met de rode stift.

Dit hart staat voor God en zijn liefde.

1

Wat heb je nodig?
* een glas met een beetje water

* een vel keukenpapier  * een balpen  * een rode stift

DE LIEFDE  

KOMT VAN GOD

Johannes schrijft in het 

bijbelgedeelte van vandaag: ‘God is 

liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort 

voor altijd bij God. En God blijft voor altijd 

in hem.’ In deze opdracht zie je hoe dat 

concreet wordt.

LIEFDE IS...

Wat is echte liefde? Een gevoel, zoals kriebels in je 

buik? In 1 Johannes staat dat Gód liefde is. God liet 

door zijn Zoon Jezus zien wat echte liefde is. Jezus 

stierf om de mensen te redden. En door Gods liefde 

voor ons kunnen wij ook van andere mensen houden. 

Liefde is dóen: goed zijn voor elkaar, de ander helpen 

en laten merken dat die ander waardevol is.

BRIEF OF PREEK?…

We noemen 1 Johannes vaak een brief, maar er 

staat geen geadresseerde boven en ook geen 

afzender. Misschien was het dus oorspronkelijk 

helemaal geen brief, maar een preek. In ieder 

geval is deze tekst wel gericht aan de gelovigen, 

want de schrijver schrijft in de wij-vorm: hij en de 

lezers (of toehoorders) zijn christenen.

De tekst is ontstaan in een onrustige tijd: er 

zijn mensen die leugens over het geloof in 

Jezus vertellen. De schrijver wil dat de lezers 

vasthouden aan de waarheid over Jezus. Dit is 

zo belangrijk voor hem dat hij heftige woorden 

gebruikt en soms ineens over iets anders begint: 

het lijkt wel of hij sneller denkt dan dat hij schrijft.

Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we van elkaar 

houden, blijft God in ons.

1 Johannes 4:12


