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Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard 
Slimheid zonder liefde maakt geslepen 
Vriendelijkheid zonder liefde maakt huichelachtig 
Eer zonder liefde maakt hoogmoedig 
Geloof zonder liefde maakt fanatiek 
Bezit zonder liefde maakt gierig 
Leven zonder liefde is zinloos

1. Liefde

Opdracht 1: Gedicht 

A Welke regel uit het gedicht spreekt jullie het meest aan? Bespreek dit samen 
met de groep. 

B Kun je ook een praktijkvoorbeeld geven van deze regel uit het gedicht?

C Het gedicht is negatief geschreven. Maak van de gedichtregels die je hebt 
gekozen positieve regels en bedenk daarbij een voorbeeld.

Liefde 

In deze lessen gaan we met elkaar 
nadenken en praten over liefde en 
seksualiteit. Een onderwerp dat 
waarschijnlijk best wel wat los zal maken 
en waarover niet zo heel gemakkelijk 
serieus gepraat wordt. Maar we hebben er 

allemaal mee te maken en het is ook een er 
mooi onderwerp.
Eerst zullen we het over liefde in het 
algemeen gaan hebben en daarna meer 
over seksualiteit. 
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1. Liefde
Liefhebben
Een relatie is gebaseerd op liefde. Maar wat verstaan wij onder dat woord liefde? Gaat 
het dan alleen over seks, of je aangetrokken voelen tot die ander? Of betekent liefde 
meer?

De liefde staat boven alle deugden. Alles in ons leven mag gevoed worden door de 
liefde. Zij stuurt ons leven aan, legt accenten.  Kijk maar naar het gedicht dat je hebt 
gelezen. Zij zuivert onze bedoelingen en geeft ons menselijke leven die opening om echt 
lief te hebben, om te beminnen. 

Liefde maakt het mogelijk om van de ander te houden. Liefde maakt daarbij gebruik van 
de menselijke vermogens als zien, voelen, aanraken, emoties, vreugde en verdriet.
 
De liefde doet ons mensen gaan naar elkaar om te troosten, te bemoedigen, maar ook 
om in alle openheid elkaar te wijzen op fouten en te werken aan vergeving. 

Door liefde kunnen we elkaar troosten en bemoedigen, maar ook in alle openheid 
elkaar wijzen op fouten en werken aan vergeving. Een rivier zonder bedding geeft 
overstroming, een bedding zonder het water van de rivier is een droge boel. Liefde is 
een verzamelbegrip van hoe wij met elkaar omgaan in respect, waardering, liefkozing, 
streling, eerlijkheid en totale overgave. 

Opdracht 2: Songtekst ‘ Wire To Wire’

What is love but the strangest of 
feelings?  
A sin you swallow for the rest of your 
life? 
You’ve been looking for someone to 
believe in 
To love you, until your eyes run dry

She lives on disillusion road 
We go where the wild blood flows 

On our bodies we share the same scar 

Love me, wherever you are

How do you love with fate full of rust? 

How do you turn what the savage take? 
You’ve been looking for someone you 
can trust 
Who will love you, again and again
>>

Wat is liefde, behalve het vreemdste van 
alle gevoelens? 
Een zonde waarmee je voor de rest van 
je leven te maken krijgt? 
Je hebt gezocht naar iemand om in te 
geloven 
Iemand die van je zal houden, tot je geen 
tranen meer hebt 
 
Ze leeft op de weg van teleurstelling 
We gaan daar waar het wilde bloed 
stroomt 
Op onze lichamen staat hetzelfde 
litteken 
Hou van me, waar je ook bent 
 
Hoe kan je liefhebben wanneer je lot 
verroest is? 
Hoe verander je wat de wilden nemen? 
Je hebt gezocht naar iemand die je kan 
vertrouwen 
Die van je zal houden, telkens opnieuw 
 >>
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1. Liefde

A Luister naar het bovenstaande liedje en vergelijk dat met de onderstaande 
uitspraak.

Een uitspraak van een meisje van 15 jaar 
“Wat is er mooier dan de liefde? Liefde is dat iemand van je houdt om wie je bent. 
Dat het niet uitmaakt dat je soms chagrijnig bent, stil of hieperdepiep vrolijk. Die 
ander vindt jou mooi, ongeacht het tijdstip van de dag. Je kunt elkaar vertrouwen, 
je mag jezelf zijn. Je bent veilig bij die ander en er is respect voor jouw wensen 
en grenzen.”

A Welke overeenkomst(en) zie je tussen de tekst van het liedje en de uitspraak?

B In het liedje komen ook negatieve ervaringen van liefde naar voren? Welke 
negatieve ervaringen zouden dat kunnen zijn?

How do you love in a house without 
feelings? 
How do you turn what the savage take? 
I’ve been looking for someone to believe 
in 
Love me, again and again  

She lives by disillusions close 
We go where the wild blood flows 

On our bodies, we share the same scar

How do you love on a night without 
feelings? 
She says “love, I hear sound, I see fury” 

She says “love’s not a hostile condition” 
Love me, wherever you are 
Love me, wherever you are 
Love me, wherever you are 
Wherever you are

Hoe kan je liefhebben in een huis zonder 
gevoelens? 
Hoe verander je wat de wilden nemen 
Ik heb gezocht naar iemand om in te 
geloven 
Hou van me, telkens opnieuw 

Ze leeft dicht bij teleurstellingen 
We gaan daar waar het wilde bloed 
stroomt 
Op onze lichamen staat hetzelfde 
litteken 
 
Hoe kan je lief hebben in een nacht 
zonder gevoelens 
Ze zegt “Liefste, ik hoor geluid, ik zie 
woede” 
Ze zegt “Liefde is niet vijandig” 
Houd van me, waar je ook bent 
Houd van me, waar je ook bent 
Houd van me, waar je ook bent 
Waar je ook bent

Te vinden op: www.youtube.com, zoekwoorden: razorlight, wire to wire
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1. Liefde

Opdracht 3: Wat is liefde?
A Schrijf je eigen definitie van liefde op. 

B Welke definitie van liefde wordt klassikaal gegeven?

Wat is nu ‘liefde’?
 
Er is wel eens gezegd dat liefde niet onder 
woorden is te brengen, maar dat het 
geleefd moet worden... We kunnen echter 
allicht proberen het woord te omschrijven.  

Vier woorden voor liefde

Om te omschrijven wat liefde is, kunnen 
vier woorden uit het Grieks ons helpen. In 
het Grieks bestaan er vier woorden voor 
liefde. 

1 | Storgè 
Dit woord omschrijft de liefde van ouders 
voor hun kinderen en omgekeerd. Een 
voorbeeld hiervan is de manier waarop 
een vader zorgt voor het gezin en een 
moeder een ziek kind verzorgt.  

2 | Eros 
Dit is de lichamelijke, emotionele liefde. 
Deze liefde kan zowel goed als slecht zijn. 
Ze is de kern van seksueel verlangen en 
romantische verliefdheid.  

3 | Philia
Philia betekent liefde in de vorm van 
‘aardig vinden’ en ‘waarderen’. Deze 
liefde is belangrijk in een relatie omdat het 
nodig is de ander aardig te vinden en hem 
te waarderen om wie hij is. Zonder deze 
vorm van liefde is een blijvende relatie 
onbestaanbaar. 

4 | Agapè 
Dit is de zelfopofferende liefde. Agapè is 
het woord dat in het Nieuwe Testament 
voornamelijk gebruikt wordt om de liefde 
van God voor de mensen te beschrijven 
(Johannes 3:16). Dit woord wordt ook 
gebruikt voor de liefde die christenen 
voor elkaar moeten hebben, evenals de 
liefde die een man heeft voor zijn vrouw 
(Efeziërs 5:25). De drijfveer van eros is 
vaak ‘wat kan ik krijgen’, terwijl het motief 
van agapè is ‘wat kan ik geven’. 

Opdracht 4: Voorbeelden 
Welke voorbeelden van Storgé, Eros, Philia en Agapè kunnen jullie noemen?  

Opdracht 5: Liefdesliedjes
We hebben al geluisterd naar een lied over liefde. De huiswerkopdracht is om nu 
met vier personen een liedje uit te zoeken over liefde en dat de volgende keer 
laten zien en/of horen. Dat gaat vast lukken, want er zijn zoveel liefdesliedjes.
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2. Talen van liefde
Talen van liefde

Aan het begin van deze les luisteren we 
naar de liedjes die door jullie zijn meegenomen.

Opdracht 6: Liefdesliedjes
Tijdens het luisteren mag je proberen twee vragen te beantwoorden:
A Over welke liefde gaat het? Kies uit Storgé, Eros, Philia en Agapè. Waarom denk 
je dat dit zo ? 

B Welke liedje spreekt je het meest aan en waarom?

Dienstbaarheid

Mensen die dit als 
eerste of als tweede 
taal hebben zullen 
zich erg geliefd voelen 
als er wat voor deze 
persoon wordt gedaan. 
Gebeurt dit niet, of te 
weinig, dan missen ze 
dat. Het gaat vooral om 
de aandacht, niet om 
de hoeveelheid werk. 
Even iets voor iemand 
doen.  

Goede tijd samen delen

Dit betekent, dat je je geliefd voelt, als je dingen 
samen doet. Dat kan eigenlijk van alles zijn: 
stukje fietsen of wandelen, spelletjes doen… 
Een gesprek. Samen sporten. Eigenlijk maakt 
het niet uit. Dit is een vorm van liefde die veel in 
vriendschappelijke liefde wordt gebruikt. 

De mensen die dit boven aan hun gevoelslijstje hebben staan, zijn 
heel gevoelig voor de woorden en opmerkingen die naar ze worden 
gemaakt. Ze voelen zich geliefd bij complimenten. Wat voor mensen 
die dit onderaan de lijst hebben staan, zal het overdreven over komen. 

Hiermee wordt bedoeld dat mensen het 
prettig vinden als je ze een kado geeft. 
Het gaat niet perse om wat het kado is, 
maar om het feit dat je het voor ze over 
hebt, hun wat  te geven. 

Aanraking

Deze mensen voelen zich geliefd door aanraking. 
Het gaat dan over een schouderklopje, een 
knuffel, even aan de arm pakken. 
Het wordt al snel geassocieerd met de behoefte 
aan seks. Als mannen dit als 1e taal hebben, 
en hun partner juist niet, kan snel de indruk 
gewekt worden, dat het de man alleen om de 
seks gaat. Terwijl als je verder kijkt, hij het 
gewoon fijn vind om even te knuffelen.

Liefdestalen
In een relatie is liefde heel belangrijk. 
Maar jullie weten ook wel dat lang niet 
alle relaties goed gaan, terwijl het wel 
met liefde is begonnen.  Vaak komt dat 
doordat je elkaar niet goed begrijpt en niet 
dezelfde liefdestaal spreekt. Dan komt de 
liefde voor elkaar niet over.

Dan gaat het om manier waarin de 
ander zich het meeste geliefd voelt. 
Iedereen heeft 1 of 2 hoofdtalen. De 
andere drie talen zijn bij die persoon van 
minder belang. Deze hoofdtalen kunnen 
verschillen per persoon. 

Het gaat om de volgende talen: 
Woorden

Ontvangen en geven van geschenken
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Liefde is ...

... samen plezier maken

Liefde is ...

...

2. Talen van liefde
Nou is het de kunst om vooral te leren spreken in de taal van de ander. Als iedereen dit 
zou weten, zouden er veel minder mensen uit elkaar hoeven gaan. Want een partner kan 
jou wel liefhebben, maar jou in zijn eigen taal aansprekenen en niet in die van jou. Die 
houdt wel van je, maar die versta jij nog niet. Ook is het belangrijk om je eigen liefdestaal 
te kennen, je eigen behoefte.  
 

Opdracht 7:Taal
A Welke twee talen spreken jou het meeste aan? Waarom?(Als je het moeilijk 
vindt kun je op internet ook wel testen vinden die je door een vragenlijst kunnen 
helpen. Meestal zijn de vragen voor volwassen mensen. Zoekwoorden: test vijf talen 
van liefde.) 

B Welke verschillende talen komen in het groepje voor? Welke voorbeelden kunnen 
jullie daarvan geven? 

Liefde is ...

...

Liefde is ...

...

Opdracht 8 Liefde is..
Je kent vast wel de tekeningetjes van  
‘Liefde is...‘ 
 
A Maak bij drie liefdestalen een tekening met 
een passende spreuk.
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3. Seks intiem
e liefde

Bedenk zelf een paar regels om het de volgende lessen ´veilig´ en prettig te laten 
verlopen

Opdracht 9: Regels
Mijn regels voor praten over liefde en seksualiteit:
1. 
2. 
3. 

We bespreken de regels klassikaal en zetten de afspraken op het bord. 
We vormen groepjes van vier jongens of vier meisjes. Daarna beginnen we met de 
groepsopdrachten. 

Opdracht 10
Op de volgende pagina staan 20 stellingen 
- elk groepje kiest twee stellingen en bespreekt dat met elkaar
- De groepjes zijn verdeeld tussen jongens en meisje
- julllie kiezen één stelling uit die klassikaal wordt besproken.
  

Seks intieme liefde

“Liefde kan er vandaag de dag redelijk 
hard en anoniem aan toe gaan terwijl 
het juist zo mooi en intiem kan zijn. Ik 
promoot zelf de exclusieve liefde met 
trouw als onbetwistbare deugd. Wanneer 
twee mensen exclusief voor elkaar zijn 
komt seksualiteit het beste tot zijn recht.” 
(Blanca van den Broek, sociaal psycholoog)

Een manier om de liefde te uiten is 
seksualiteit. Daarom gaan we met elkaar 
praten over seks. Misschien heb je van 
je ouders voorlichting gehad, misschien 
ook niet. Op school komt het bij het vak 
biologie aan de orde. Bovendien: Seks 
ligt op straat: De media zitten er vol mee. 
Geen reclame of film of er zit iets in dat 
seksueel getint is. 

Waarom dan toch ‘lessen over seks’?
Er komen nu vragen aan de orde als: op 
welke manier wil je seks beleven? Hoe ga 
je om met seks in je eigen leven? Liefde en 
seks hebben alles met elkaar te maken!
Lees het onderstaande over liefde: het is 
altijd gericht op de ander!
In deze lessen willen we het waardevolle 
van seks bespreken, maar ook de 
kwetsbaarheid.

Praten over seks kan spannend zijn. Er 
heerst een beetje een taboe op. Mensen 
zijn geneigd er gauw lacherig over te 
doen. En voor je het weet maak je een 
‘leuke’ opmerking waar je anderen mee 
kwets. Om er voor te zorgen dat het leuk 
en veilig blijft, spreken we samen een paar 
regels af.
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3. Seks intiem
e liefdeOpdracht 11: Vragen stellen

Bespreek als groepje welke vraag jullie over dit onderwerp aan de jongens of 
aan de meisjes willen stellen. Probeer ook uit te leggen waarom je die vraag stelt

Opdracht 12: Eigen mening
Nu de stellingen klassikaal zijn besproken heb je waarschijnlijk ook een eigen 
mening.
A Ik vind zelf stelling  het meet aansprekend. Mijn mening daarover is 

B Wat is je indruk van deze klassikale bespreking?

01 | Als je een maand verkering hebt mag je verder gaan dan zoenen 02 |  Ik ga alleen naar bed met de jongen of het meisje waar mee ik ga trouwen
03 | Als je zeker weet dat je bij elkaar wilt blijven mag je seks hebben04 | Meisjes willen een geestelijke relatie, jongens een lichamelijke05 | Meisjes kijken minder naar het uiterlijk dan jongens06 | Mijn ouders zijn te oud voor seks….brrr07 |  Mijn ouders hebben er niets mee te maken wat ik allemaal uitspook met mijn verkering

08 | Mijn ouders hebben ouderwetse ideeën over seks  09 | Seks op televisie mag want het laat zien wat er in het echt gebeurt10 | Volgens de bijbel hoort seks bij het huwelijk11 | Op internet kun je leren wat seks is12 | De vrouw wordt in de media gezien als een lustobject13 | Op TMF krijg je een vertekend beeld van seks14 | Jongens zoeken vaker naar seks op het internet dan meisjes15 | Seks is heel belangrijk voor een goede relatie16 | Seks en liefde hebben niet altijd met elkaar te maken17 |  Verkering is er voor om elkaar beter te leren kennen, maar seks hoort daar niet bij
18 | Knuffelen is geen seks19 | Geloof en seks hebben niets met elkaar te maken20 | Liefde bedrijven doe je met je kleren aan

Stellingen
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4: Bregje
Bregje: video kijken en bespreken

Tijdens de les kijken jullie naar een video:40 dagen zonder seks.
Hieronder staan vragen die je alleen mag maken. De vragen worden later 
klassikaal besproken.

Opdracht 12: Videovragen
A Denk jij dat de video een beeld geeft van hoe het echt gaat onder jongeren, of 
niet? Verklaar je antwoord.

B Bregje kan absoluut geen nee zeggen tegen seks, beweert ze. Waarom zou ze 
geen nee kunnen zeggen? 

Kun jij dat begrijpen? 

C Hebben de muziek in de discotheek en drankgebruik invloed op het gedrag van 
Bregje denk je? Zo ja: wat doet het met jaar denk je

D Zouden vrienden ook invloed hebben op wat Bregje doet?

E “Ik sta er in Boxmeer wel redelijk om bekend, dat ik snel overstag ga”, zegt 
Bregje min of meer lachend. Een jongen noemt haar ook lachend ‘een beetje een 
sletje’. Het lijkt erop of jongeren er niet zo zwaar aan tillen. Hoe zou jij Bregje 
willen typeren?

F Als Bregje een date heeft met Mike (zonder seks) loopt het niet zo gesmeerd. 
Hoe denk jij dat dit komt?

G Bij de persoonlijkheidstest huilt Bregje. Waarom huilt ze volgens jou?

H Op vakantie gaan is voor Bregje een soort vuurdoop. Waarom is dat zo?

>>
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4: Bregje
I Denk je dat Bregje iets geleerd heeft van de ’40 dagen zonder seks’? Zo ja: 
wat? Zo niet, waarom denk je van niet?

J Ging het in deze aflevering ook over liefde? Licht je antwoord toe.

H Bespreek de antwoorden in een groepje Daarna worden de antwoorden klassikaal 
besproken

Opdracht 13: Samenvatting
De leraar heeft jullie antwoorden op de film gehoord en geeft een soort 
samenvatting.

A Wat valt je in de samenvatting op?

B Welke dingen vinden we als klas samen belangrijk als het gaat om seksualiteit?

C Wat is je mening over de groepsgesprekken?.

D Probeer voor de volgende les je eigen mening over liefde en seksualiteit op te 
schrijven.

E Probeer voor je zelf na te denken hoe liefde en seksualiteit zijn bedoeld.
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5. Seksualiteit kostbaar

Opdracht 14: Mening opschrijven
Hoe zijn liefde en seksualiteit volgens jou bedoeld? Probeer in 10 regels dit op te 
schrijven. 

Opdracht 15: Tekstjes
Een aantal tekstje over seksualiteit en liefde.
Er staat boven de tekstjes geen titel. Bedenk samen een titel en leg kort uit 
waarom je daarvoor gekozen hebt.

………………………………..………………………………..………………………………..
Gezonde seksualiteit gaat uiteindelijk over gekend worden. Iemand leren kennen, kost 
tijd en aandacht: bewuste, gerichte belangstelling voor de ander. En draait dus niet 
op het halen van het uiterste genot voor jezelf. Iemand op het lichamelijke vlak leren 
kennen, kost ook tijd en is meer dan de daad alleen. Samen zul je moeten zoeken naar 
een weg waarin je elkaar lichamelijk, emotioneel en geestelijk vindt. 
………………………………..………………………………..………………………………..
Het is vaak alleen niet makkelijk om je te laten kennen. Het kan zelfs makkelijker zijn 
om je onder te duiken in kortstondige relaties, pornografie, werk, roddel, verslaving, 
of wat voor ander gedrag dan ook. Allemaal dingen die je kunnen weerhouden om te 
investeren in relaties, in gekend worden en vertrouwd raken met elkaar.
………………………………..………………………………..………………………………..
Beter dan lekker los gaan is ‘echt’ durven zijn. Maar jezelf laten zien zoals je bent is eng. 
Je wordt kwetsbaar. Gun jezelf tijd om te leren. Begin bijvoorbeeld met bedenken dat jij 
interessant bent om wie je bènt, niet om wat je doet. Jezelf laten zien aan een ander geeft 
ruimte voor vriendschap en liefde.
………………………………..………………………………..………………………………..
De liefde bedrijven heeft alles te maken met geïnteresseerd zijn in plaats van interessant 
doen. Als je veel met je eigen imago bezig bent, blijft er weinig ruimte over om de ander 
te leren kennen. Daarom is het zo gaaf om met elkaar te gaan praten. Vragen naar passie, 
achtergrond, dromen en ... wat dan ook. Iemand leren kennen is niet in één nacht klaar. 
Gun jezelf alle tijd om te kennen en gekend te worden

Seksualiteit kostbaar

De afgelopen lessen hebben we nagedacht over liefde en 
seksualiteit. Als afsluitende les gaan we kijken of het je lukt 
om je eigen mening te formuleren.

 Bron: http://www.eo.nl/programma/40dagenzonderseks
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5. Seksualiteit kostbaar
Opdracht 16: Liefdesbrief of gedicht
Mensen die verliefd zijn schrijven elkaar wel eens liefdesbrieven of gedichten. Voor 
jou nu de opdracht om een mooie liefdesbrief (minimaal 20 regels) of een gedicht 
te schrijven. 
• Ben je niet verliefd? Geen probleem, maar probeer dan te omschrijven wat 

volgens jou liefde is. Schrijf het voor een nog onbekende geliefde.
• Ben je wel verliefd, maar mag niemand het weten? Dat is ook geen probleem, 

dan kan het rustig zonder naam.

Liefde is een kostbaar iets 
Zonder dat, geen leven 
Liefde is, vergeet dat niet 
ons door God gegeven 
Liefde is het koesteren 
van je dierbare vrinden 
Liefde is een leven lang 
dankbaar ondervinden 
Liefde is zo speciaal 

Leg ’t in de watten 
Zodat niemand zeggen kan:  

“Ik kom ’t bij je jatten

Bron: EO huwelijks-
voorbereidingscursus

Voorbeeldje
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Eize Stamhuis en Pieter Vos (Lectoraat Morele Vorming).

In deze reeks katernen zijn verschenen:
Groeien in deugden | Hoe wil je zijn?
Verantwoordelijkheid is een deugd | Maatschappelijke stage
Maat is een deugd | De kunst van het genieten
Vriendschap is een deugd | Van twee kanten
Eerlijkheid is een deugd | Wie ben jij online?
Respect is een deugd | Voor de (w)aardigheid
Liefde is een deugd | Liefde en seksualiteit
Zorg voor milieu is een deugd | Afval in de natuur
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