
 

 

 

 

 

95. Houd van elkaar 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van 1 Johannes 4:7. 

 ‘Ik ben blij dat jij mijn vriend(in) bent.’ Heb je dat wel eens tegen iemand gezegd? 

 Zegt iemand dat wel eens tegen jou? 

 Denk aan een goede vriend(in) op school of in de kerk. Wat maakt hem of haar zo speciaal? 

Lees verder… 

 

De brief tot zover… 

Johannes was een van Jezus’ eerste discipelen. Hij schreef het Evangelie volgens Johannes. Later, 

als kerkleider, schreef hij brieven aan de eerste christenen. Hij wilde hun laten weten hoe belangrijk 

het is om van anderen te houden. Er is geen plek voor haat naar andere mensen. Jezus liet zijn liefde 

zien door zijn leven te geven voor ons. Soms maken anderen het ons moeilijk, maar Gods heilige 

Geest is krachtig en Hij zal ons helpen om trouw te blijven aan Jezus. 

Lees nu samen 1 Johannes 4:7-21. 

 

Wat er daarna gebeurde… 

God is liefde en als we zeggen dat we zijn kinderen zijn, dan moet Gods liefde te zien zijn in de manier 

waarop we leven: ‘Houd van God en houd van elkaar! (vers 21) 

 

Ontdek de Bijbel 

Beantwoord samen de vragen op pagina 120 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 

 

Bijbelse woorden toegelicht 

Johannes De brief werd waarschijnlijk door dezelfde Johannes geschreven als degene die 

het evangelie schreef. Maar het is niet zeker welke brief het eerst geschreven is. 

Aan wie? De brief is niet voor één gemeente in het bijzonder geschreven, maar voor 

christenen die soms twijfelen in hun geloof en over hoe ze moeten leven als christen. 



 

 

 

 

 

Probeer het uit 

Wat dacht je van een quiz met je vrienden of met het hele gezin? (De antwoorden vind je aan het 

eind.) 

1. Hoe vaak komt het woord ‘liefde’ voor in deze verzen? 
2. Kijk naar vers 9. God heeft Jezus naar de wereld gestuurd om ons iets te geven, wat? 
3. Lees vers 10. Welke liefde was er het eerst? 
4. Wat staat er in vers 11 over wat we moeten doen als we van God houden? 
5. Vers 12. Wie heeft God gezien? 
6. Vers 14. Waarom heeft God Jezus gestuurd? 
7. Vers 21. Welke twee dingen draagt God ons op te doen? 
8. Hoe vaak komt ‘heb elkaar lief’ voor in de verzen? 

 

Antwoorden: 1: ongeveer 16 of 17 keer, afhankelijk van de bijbelvertaling die je gebruikt; 2: Leven; 3: 

Gods liefde voor ons; 4: Heb elkaar lief; 5: niemand; 6: God zond Hem om de Redder van de wereld te 

zijn; 7: houd van God en houd van elkaar; 8: ongeveer 3 of 4, afhankelijk van de bijbelvertaling die je 

gebruikt 

Praat met elkaar door over de volgende vraag: wat moeten we doen met wat er in deze verzen staat? 

 

Praten met God 

Bid dat jij je liefde kunt laten zien aan iemand die dat nodig heeft vandaag. 

 


