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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de derde van een blok 

met drie teksten uit de brieven die in 

het Nieuwe Testament staan. We lezen 

over de wapens waarmee christenen 

zich moeten verdedigen tegen de kwade 

machten, over hoe we een voorbeeld 

voor anderen kunnen zijn in woorden én 

in daden, en over de liefde die van God 

komt.

Op deze zondag staat 1 Johannes 4:7-16 

centraal: God is liefde en wie liefheeft, 

hoort bij God.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we 

ons op God die het eerst van ons hield, 

waardoor wij ook van elkaar kunnen 

houden.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten 

we ons op God die onzichtbaar is, maar 

die zichtbaar wordt door zijn liefde in ons.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Bijna helemaal achter in de Bijbel vind je drie brieven van Johannes. 

De brieven zijn waarschijnlijk aan het einde van de eerste eeuw na Christus 

geschreven. Het taalgebruik en de onderwerpen in de brieven lijken erg op die 

van het Johannes-evangelie. Net als bij het Johannes-evangelie weten we niet 

wie de schrijver of schrijvers van deze brieven is of zijn. Wel weten we dat de 

schrijver(s) van het evangelie en de brieven van Johannes tot dezelfde groep 

christenen behoorden.

1 Johannes noemen we een brief, maar in de tekst wordt geen afzender of 

geadresseerde genoemd. Misschien was het oorspronkelijk wel een preek. In 

ieder geval zijn de woorden gericht aan de gelovigen. De tekst is ontstaan in een 

roerige tijd: er zijn volgens de brief mensen die leugens over het geloof in Jezus 

vertellen. De schrijver schrijft in de wij-vorm; zo hoopt hij de gelovigen met hem 

en zijn standpunt te verbinden.

De mensen die volgens de schrijver leugens vertellen, worden door hem 

vijanden van Christus genoemd. Zij zeggen bijvoorbeeld dat Jezus Christus 

nooit echt mens is geweest, maar een geestelijk wezen is. Die waarheid vinden 

ze veel belangrijker dan de manier waarop je leeft of hoe je je gedraagt. De 

schrijver wil dat de lezers vasthouden aan de waarheid over Jezus Christus. Hij 

gebruikt heftige woorden, en begint soms ineens over iets anders. Dit onderwerp 

ligt zo gevoelig voor hem, dat hij soms sneller denkt dan hij kan schrijven.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

De schrijver weet dat het belangrijk is dat je de waarheid over Jezus Christus 

kent, omdat je anders niet bij God kunt horen (1 Johannes 2:20-22). Wat is 

dan die waarheid over Jezus Christus? Die houdt in dat de hemelse Christus 

en de mens Jezus één zijn. Als je dat gelooft, moet je proberen net als Jezus te 

leven. Dat betekent dat je van andere gelovigen moet houden, net zoals God van 

ons houdt.

Dat God van ons houdt, laat Hij zien door Jezus. Jezus kwam naar de wereld en is 

voor ons gestorven (1 Johannes 1:7). Door Jezus worden onze zonden vergeven, 

staat in 1 Johannes 4:10. En omdat God zoveel van ons houdt, moeten ook wij van 

elkaar houden (vers 11). Als we, door van elkaar te houden, laten zien dat we de 

waarheid over Jezus Christus geloven, blijven we bij God horen (vers 12).

We blijven voor altijd bij God horen, omdat hij de heilige Geest gegeven heeft (1 

Johannes 4:13). De vijanden van Jezus gaven een andere betekenis aan de heilige 

Geest: zij beweerden dat de Geest hun een superieur geloofsinzicht had gegeven. 

Maar de schrijver vertelt dat het geloof niet draait om iets beter weten. Het 

belangrijkste van het goede nieuws is en blijft: ‘De Vader heeft zijn Zoon naar de 

wereld gestuurd om de mensen te redden. Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon 

van God is, hoort voor altijd bij God’ (1 Johannes 4:14-15).

Eigenlijk herhaalt de schrijver dit elke keer, steeds met iets andere woorden: God 

houdt van ons, daarom stuurde Hij zijn Zoon om ons te redden. En die liefde die 

we van God gekregen hebben, moeten we doorgeven door van elkaar te houden.

Het is dezelfde boodschap als in Johannes 3:16: ‘Want Gods liefde voor de mensen 

was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, 

zal niet sterven, maar voor altijd leven.’ Dat is voor de schrijver(s) van het Johannes-

evangelie en de Johannes-brieven het belangrijkste van het goede nieuws.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Johannes 4:10.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van 1 Johannes 4:12.

5.  WAT HEB  

JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een grote glazen vaas of pot of 

maatbeker

-  een kleine glazen pot of maatbeker

-  plantaardige olie

4-8 jaar 

Om te beginnen

Per kind:

-  een vooraf uitgeknipte hartvorm

En verder:

-  een vel A3-papier, eventueel twee bij 

een grotere groep kinderen

-  een dikke viltstift

-  wasco of vingerverf

-  lijm

-  plakband

Om te doen: Liefde in 3D

Per kind:

-  een uitgeknipt hart, bij voorkeur op 

stevig papier

-  een wit A5-papier op stevig papier of 

karton

-  een grijs potlood

En verder:

-  verschillende kleuren papier

-  scharen

-  lijm

Om te doen: Een liefdesbrief van 

Johannes

Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-  viltstiften of kleurpotloden

-  eventueel knutselspulletjes als 

vliegerpapier, draadjes wol, lapjes stof 

en plakdiamantjes

-  eventueel scharen

-  eventueel lijm

Om te doen: Leef in liefde

-  het lied De liefde van Marcel en Lydia 

Zimmer

-  eventueel de tekst van het lied op 

papier

-  voor ieder kind een rood papieren 

hart

8-12 jaar 
Bijbeltekst

-   een bijbel

Om te doen: Handenvol liefde

-   een groot vel stevig A3-papier

-   een grijs potlood

-   vingerverf

-   schoteltjes om de vingerverf op te doen

-   water en zeep om de handen te 

wassen

-   een droge handdoek

Om te doen: Maak de liefde zichtbaar
-   kaartjes met daarop:

 •  bidden voor een vriend

 •  een oude man helpen met oversteken

 •  de vaatwasser uitruimen

 •  iemand die honger heeft eten geven

 •  iemand uit de bijbel voorlezen

 •  iemand een knuffel geven

 •  het gras maaien voor de buurvrouw

 •  spontaan bij oma op bezoek gaan

 •  iemand een compliment geven

 •  iets leuks voor iemand kopen

En verder:

-   een stopwatch of horloge

Om te doen: De liefde komt van God

-   een glas met een beetje water

-   een stukje keukenpapier

-   een balpen

-   een rode stift

De liefde komt van God. God had ons al lief 
voordat wij hem liefhadden. 

1 JOHANNES 4:10
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Niemand heeft God ooit gezien. 
Maar als we van elkaar houden, 

blijft God in ons. 

1 JOHANNES 4:12
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