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    Y-choice     
… Geven en ontvangen … 

Opwarmertje  

 

Doorgeefspel 

Dit is een grappig spel om de tieners op te warmen. Het kan gebruikt worden als 

introductie op het onderwerp omdat de tieners hiermee even stil staan bij het geven 

van iets aan een ander. Het gaat nog weinig de diepte in en is ook meer bedoeld om 

de tieners wat losser te maken en een leuke sfeer te creëren.  

 

De tieners gaan in een kring staan. Zij mogen zelf bepalen wie er begint. Diegene geeft 

een denkbeeldig cadeau aan degene rechts van hem/haar. Er wordt zelf gekozen hoe 

het cadeau wordt doorgegeven bijvoorbeeld: in de palm van de hand alsof het heel 

klein is, trekkend aan een denkbeeldig  touw alsof het een beest is, door de knieën 

tillen alsof het heel zwaar is. Degene die het cadeau aanneemt zegt dan: ‘Bedankt voor 

deze ….’ Ze mogen zelf invullen wat zij hebben ontvangen. Hier kunnen ze zo creatief 

mogelijk in zijn. Dan mogen zij zelf een cadeau doorgeven aan de volgende. Zo kan 

het hele rondje af worden gemaakt.    

 

Kaars aansteken 

 

God, zegen ons  

zodat wij een zegen kunnen zijn voor anderen.  

Heer geef ons wat wij nodig hebben  

zodat wij kunnen delen met anderen.  

 

Why ? 

 
Laat het filmpje zien van de jongen die weinig heeft en toch volop geeft aan anderen 
https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU   
 
Overleg in tweetallen:  

- Hoe reageren de mensen op het gedrag van deze jongen? 
- Wat verwacht de jongen terug van anderen?  
- Wat krijgt de jongen terug van anderen?  
- Waarom doet hij wat hij doet? 
- Wat doet dit filmpje met jou? 

 
Werkvorm: 
Materialen: vel papier, ieder een pen 
 
De groep zit in een kring. Eén iemand krijgt een vel papier met een vraag erop 
bijvoorbeeld: ‘Op wat voor manieren kun je geven?’ Of ‘Op wat voor 

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU


 
2 

Programma – Geven en ontvangen – Solidariteitsactie YMCA 2018 - 2019  

manieren/momenten’ kun je ontvangen? De eerste persoon schrijft iets op het 
papiertje onder de vraag bijvoorbeeld: een kernwoord, een zin, een tekening die zij 
erbij vinden passen of een andere vraag als zij het niet begrijpen. Ze krijgen niet meer 
dan een halve minuut om wat op te schrijven/tekenen. Als ze klaar zijn geven zij het 
papiertje door aan de volgende. Deze mag ook binnen een halve minuut iets 
opschrijven/tekenen. Zo gaat het papiertje de hele groep door.  
Als hij terug komt bij de leiding wordt er gekeken naar wat er is genoteerd/getekend. 
Dit kan vervolgens met de groep besproken worden.   

 

Muziek 

 
Luister naar het lied van Brandon Heath: ‘give me your eyes’ 
https://www.youtube.com/watch?v=P5AkNqLuVgY  
 
De songtekst met vertaling is te vinden in bijlage 1.  

 

Choice! 

 
Lees de volgende bijbelteksten over geven:  
 

Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de 
huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen 
te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Mattheus 6:2 
 

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, 

want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 2 Korintiërs 9:7 

 

Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het 

je afneemt. Lucas 6:30 

 

Bespreek het volgende met de tieners: 
- Wat wordt er precies van ons gevraagd in deze teksten? 

- Wat vinden jullie van deze opdracht? 

- Hoe sluit dit aan bij het filmpje van de jongen?  

 

5 talen van de liefde 

De tieners hebben het gehad over op wat voor manier je kan geven. Er zijn verschillende 

manieren om te geven, maar ook verschillende dingen die je fijn vindt om te ontvangen. 

Bespreek met de tieners of zij hebben gehoord over de 5 talen van de liefde. Wat vinden zij 

het mooiste en de meest waardevolle manier om te geven en te ontvangen? Wat is voor hen 

belangrijk? Zijn het positieve woorden? Is het een luisterend oor? Is het aandacht voor 

elkaar? Zijn het cadeautjes?  

In bijlage 4 zijn de 5 talen van de liefde te vinden.  

Om er achter te komen welke taal zij spreken kun je de tieners de test laten doen. Deze is in 

bijlage 5 terug te vinden.    

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P5AkNqLuVgY
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Werkvorm over geven wat de ander nodig heeft: 

 

Laat foto’s zien aan de groep die een term uitbeelden of een persoon die duidelijk iets 

mist. Splits de groep in groepjes van 3 of 4 personen. Laat de groepjes samen 

bespreken wat zij zien. Stel hierbij de volgende vragen: 

- Wat wordt hier weergegeven? 

- Wat doet deze afbeelding met jou? 

- Wat voor gevoel krijg je erbij? 

- Wat denk je dat deze persoon/personen mist? Wat heeft deze persoon/personen 

nodig? 

- Is er iets wat jij/jullie zouden kunnen bieden? (denk hierbij aan iets realistisch: Wat 

zou jij op dit moment kunnen geven aan degene afgebeeld op de foto?)  

 

Geef de groepjes een paar minuten om dit samen te bespreken en bespreek dan in de 

hele groep waar alle groepjes uit zijn gekomen.    

Ga dan door met de volgende foto.  

 

De foto’s zijn te vinden in bijlage 6.   
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Muziek 

  
 Luister en bekijk het lied van ‘The black eyed peas’: ‘Where is the love’ (ft. the 
World)  
https://www.youtube.com/watch?v=YsRMoWYGLNA 
 
Tekst is te vinden in bijlage 2. 
De Nederlandse vertaling is te vinden in bijlage 3.  

 

Gebed  

Gedicht:1 

Lieve God  

Mijn eenzaamheid is  

Dat ik niemand meer  

Iets kan geven  

Terwijl ik dat  

Zo sterk verlang 

 

Ben ik dan Heer 

Alleen maar de arme  

Die slechts ontvangen kan 

Er niemand is 

Die zich bij mij 

Komt warmen 

 

Lieve God dat is  

In mijn leven  

Eenzame pijn 

Help mij het vuur 

Wat is verkild  

Tot gloed te blazen  

Me mag verbazen  

Ik weer mag geven 

 

Go 

Ga, met Gods liefde, 
als kostbaar geschenk! 

 

                                                           
1 Gehaald van de site: http://www.gedichtenstad.nl/christelijke-gedichten/geven.html  

https://www.youtube.com/watch?v=YsRMoWYGLNA
http://www.gedichtenstad.nl/christelijke-gedichten/geven.html
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Y-choice   Bijlage1 

 

Songtekst Give me your eyes van Brandon Heath 

Looked down from a broken sky 
Traced out by the city of lights 
My world from a mile high 
Best seat in the house tonight 
Touch down on the cold black-top 
Hold on for the sudden stop 
Breathe in the familiar shock of confusion and chaos 
All those people going somewhere, why have I never cared 
 
Give me your eyes for just one second 
Give me your eyes so I can see, 
Everything that I keep missing, 
Give your love for humanity. 
Give me your arms for the broken-hearted 
The ones that are far beyond my reach. 
Give me Your heart for the ones forgotten. 
Give me Your eyes so I can see. 
 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
 
Step out on the busy street. 
See a girl and our eyes meet. 
Does her best to smile at me. 
To hide what's underneath. 
There's a man just to her right 
Black suit and a bright red tie. 
Too ashamed to tell his wife he's out of work, he's buyin time. 
All those people going somewhere, why have I never cared. 
 
Give me your eyes for just one second 
Give me your eyes so I can see, 
Everything that I keep missing, 
Give your love for humanity. 
Give me your arms for the broken-hearted 
The ones that are far beyond my reach. 
Give me Your heart for the ones forgotten. 
Give me Your eyes so I can see. 
 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
 
I've been there a million times 
A couple million lives 
Just moving past me by, I swear I never thought that I was wrong 
But I wanna second glance so give me a second chance 
To see the way you've seen the people all along 
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Give me your eyes for just one second 
Give me your eyes so I can see 
Everything that I keep missing 
Give your love for humanity 
Give me your arms for the broken-hearted 
The ones that are far beyond my reach 
Give me Your heart for the ones forgotten 
Give me Your eyes so I can see 
Give me your eyes for just one second 
Give me your eyes so I can see 
 
Everything that I keep missing 
That I keep missing 
 
Give me your arms for the broken-hearted 
The ones that are far beyond my reach. 
Give me Your heart for the ones forgotten 
Give me Your eyes so I can see. 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
 

Vertaling: 

Keek naar beneden vanaf een gebroken lucht 

Afgebakend door de stadslichten 

Mijn wereld vanaf een mijl hoog 

Beste plaats in het huis vanavond 

Landde op de koude zwarte top 

Hou je vast voor de plotselinge stop 

Adem in de bekende schok 

Van verwarring en chaos 

Al deze mensen gaan ergens heen, 

waarom heeft het me nooit uitgemaakt? 

 

Geef me Uw ogen voor slechts een seconde 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Alles wat ik blijf missen 

Geef me Uw liefde voor de mensheid 

Geef me Uw armen voor de gebroken harten 

Degenen die ver buiten mijn bereik zijn 

Geef me Uw hart voor degenen die vergeten zijn 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Yeah yeah yeah yeah 

 

Stap uit in een drukke straat 

Zie een meisje en onze ogen ontmoeten elkaar 

Doet haar best om naar me te glimlachen 

Om te verbergen wat daarachter zit 

Er is een man aan haar rechterkant 
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Zwart pak en een heldere witte stropdas 

Te beschaamd om zijn vrouw te vertellen 

Dat hij geen werk meer heeft 

Hij koopt tijd 

Al deze mensen gaan ergens heen 

Waarom heeft het me nooit uitgemaakt? 

 

Geef me Uw ogen voor slechts een seconde 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Alles wat ik blijf missen 

Geef me Uw liefde voor de mensheid 

Geef me Uw armen voor de gebroken harten 

Degenen die ver buiten mijn bereik zijn 

Geef me Uw hart voor degenen die vergeten zijn 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Yeah yeah yeah yeah 

 

Ik ben er miljoenen keren geweest. 

Een paar miljoen ogen 

Die gewoon aan me voorbijgaan 

Ik zweer dat ik nooit dacht dat ik fout was 

Nou ik wil een tweede blik 

Dus geef me een tweede kans 

Om de weg te zien waarop je de mensen steeds ziet 

 

Geef me Uw ogen voor slechts een seconde 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Alles wat ik blijf missen 

Geef me Uw liefde voor de mensheid 

Geef me Uw armen voor de gebroken harten 

Degenen die ver buiten mijn bereik zijn 

Geef me Uw hart voor degenen die vergeten zijn 

Geef me Uw ogen zodat ik kan zien 

Yeah yeah yeah yeah  
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      Y-choice   Bijlag 2 

‘Where is the love’ van The black eyed peas (ft. The World) 
 
People killin', people dyin', 

Children hurtin', I hear them cryin' 

Can you practice what you're preachin'? 

Would you turn the other cheek again? 

Mama, mama, mama, tell us 

what the hell is goin' on 

Can we all just get along? 

Father, Father, Father, help us 

Send some guidance from above 

'Cause people got me, got me questioning 

(Where's the love) 

  
Yo, what's going on with the world, momma? 

(Where's the love) 

Yo, people living like they ain't got no mommas 

(Where's the love) 

I think they all distracted by the drama 

and attracted to the trauma, mama 

(Where's the love) 

I think they don't understand 

the concept or the meaning of karma 

(Where's the love) 

  
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism 

(Where's the love) 

Over here on the streets, the police shoot 

The people put the bullets in 'em 

(Where's the love) 

But if you only got love for your own race 

(Where's the love) 

Then you're gonna leave space 

for others to discriminate 

(Where's the love) 

  
And to discriminate only generates hate 

And when you hate, then you're bound to get irate 

Madness is what you demonstrate 

And that's exactly how hate works and operates 

Man, we gotta set it straight 

Take control of your mind, just meditate 

And let your soul just gravitate to the love 
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So the whole world celebrate it 

  
[Chorus] 
People killin' people dyin' 

Children hurtin', I hear them cryin' 

Can you practice what you're preachin'? 

Would you turn the other cheek again? 

Mama, mama, mama, tell us what the hell is goin' on 

Can we all just get along? 

Father, Father, Father, help us 

Send some guidance from above 

Cause people got me, got me questioning 

(Where's the love) 

  
It just ain't the same, always in change 

(Where's the love) 

New days are strange, is the world insane? 

(Where's the love) 

Nation droppin' bombs killing our little ones 

(Where's the love) 

Ongoing suffering as the youth die young 

(Where's the love) 

  
Where's the love when a child gets murdered 

Or a cop gets knocked down 

Black lives, not now, everybody matter to me 

All races, y'all don't like what I'm sayin'? Haterade, tall cases 

Everybody hate somebody, guess we're all racist 

Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this 

All these protest with different colored faces 

We was all born with a heart, why we gotta chase it? 

And every time I look around 

  
Every time I look up, every time I look down 

No one's on a common ground 

(Where's the love) 

And if you never speak truth, 

then you never know how love sounds 

(Where's the love) 

And if you never know love, 

then you never know God, wow 

(Where's the love) 

Where's the love y'all? I don't, I don't know 

Where's the truth y'all? I don't know 

  
[Chorus: Justin Timberlake] 
People killin' people dyin' 

Children hurtin', I hear them cryin' 

Can you practice what you preach? 
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Would you turn the other cheek? 

Father, Father, Father, help us 

Send some guidance from above 

Cause people got me, got me questioning 

(Where's the love) 

  
Love is the key 

(Where's the love) 

Love is the answer 

(Where's the love) 

Love is the solution 

(Where's the love) 

They don't want us to love 

(Where's the love) 

Love is powerful 

(Where's the love) 

  
My mama asked me why I never vote, never vote 

'Cause police men want me dead and gone, dead and gone 

That election looking like a joke such a joke 

And the weed man still sellin' dope 

Somebody gotta give these niggas hope, give us hope 

All he ever wanted was a smoke oh my gosh 

Said he can't breathe with his hands in the air 

Layin' on the ground, died from a choke 

  
I feel the weight of the world on my shoulders 

As I'm gettin' older y'all people gets colder 

Most of us only care about money makin' 

Selfishness got us followin' the wrong direction 

Wrong information was shown by the media 

Negative images is the main criteria 

Infecting the young minds faster than bacteria 

Kids wanna act like what they see in the cinemas 

What happened to the love and the values of humanity? 

(Where's the love) 

What happened to the love and the fairness and equality? 

(Where's the love) 

Instead of spreading love we're spreading animosity 

(Where's the love) 

Lack of understanding leading us away from unity 
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          Y-choice    Bijlage 3 

 

Nederlands vertaling  

 

Mensen moorden, mensen sterven, 

Kinderen hebben pijn, ik hoor ze huilen, 

Kun je ook doen wat je verkondigt? 

Zou je me de andere wang weer toekeren? 

Mama, mama, mama, vertel aan ons 

Wat is er aan de hand 

Kunnen we allemaal gewoon goed met elkaar omgaan? 

Vader, vader, vader, help ons 

Stuur aan ons hulp van daarboven 

Want mensen laten mij, laten mij afvragen 

(Waar is de liefde) 

  
Yo, wat is er aan de hand met de wereld, mama? 

Yo, mensen leven alsof ze geen moeders hebben 

Ik denk dat ze afgeleid door de drama 

en aangetrokken worden door de tragedie, mama 

Ik denk dat ze niet begrijpen 

wat karma is en wat het betekent. 

  
In het buitenland, ja, daar proberen ze terrorisme te stoppen 

Hier op de straten, schiet de politie 

Mensen schieten kogels in hun. 

Maar als je alleen liefde hebt voor je eigen ras, 

Dan ga je ruimte laten 

voor anderen om te discrimineren 

  
En discriminatie veroorzaakt alleen haat 

En als je haat, dan kan je woede verwachten 

Waanzin is wat je toont 

En dat is precies hoe haat werk en exploiteert 

Man, we moeten dat recht zetten 

Neem controle over je gedachten, mediteer, 

En laat je ziel gewoon meegaan met de liefde 

Zodat de hele wereld het viert 

  
[Refrein] 
Mensen moorden, mensen sterven, 

Kinderen hebben pijn, ik hoor ze huilen, 

Kun je ook doen wat je verkondigt? 

Zou je me de andere wang weer toekeren? 

Mama, mama, mama, vertel aan ons 
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Wat is er aan de hand 

Kunnen we allemaal gewoon goed met elkaar omgaan? 

Vader, vader, vader, help ons 

Stuur aan ons hulp van daarboven 

Want mensen laten mij, laten mij afvragen 

(Waar is de liefde) 

 
Het is nooit hetzelfde, het verandert altijd 

Nieuwe dagen zijn raar, is de wereld gek? 

Landen gooien bommen, vermoorden onze kinderen 

Continu leed terwijl de jongeren jong sterven 

  
Waar is de liefde als een kind wordt vermoord? 

Of een agent wordt neergeslagen 

Zwarte levens, niet nu, iedereen is belangrijk voor mij 

Alle rassen, bevalt het jullie allemaal niet wat ik zeg? Pech, onzin, 

Iedereen haat iemand, denk dat we allemaal racistisch zijn 

Black Eyed Peas zingen een lied over liefde, en jullie allen haten dit 

Al deze protesten met verschillende kleuren gezichten 

We zijn allemaal geboren met een hart, waarom moeten we het najagen? 

En elke keer als ik om me heen kijk 

  
Elke keer als ik omhoog kijk, elke keer als ik omlaag kijk 

is niemand hetzelfde 

En als je nooit de waarheid spreekt, 

dan weet je niet hoe liefde klinkt 

En als je nooit liefde kent, 

dan zal je nooit God kennen, wow 

Waar is de liefde iedereen? Weet ik, weet ik niet 

Waar is de waarheid iedereen? Ik weet het niet 

  
Mensen moorden, mensen sterven, 

Kinderen hebben pijn, en ik hoor ze huilen, 

Kun je ook doen wat je verkondigt? 

Zou je me de andere wang weer toekeren? 

Vader, vader, vader, help ons 

Stuur aan ons hulp van daarboven 

Want mensen laten mij, laten mij afvragen 

(Waar is de liefde) 

  
Liefde is de sleutel 

Liefde is het antwoord 

Liefde is de oplossing 

Ze willen niet dat we liefhebben 

Liefde is sterk 

  
Mijn moeder vroeg mij waarom ik nooit stem, nooit stem, 

Omdat politie mij dood en weg wil hebben, dood en weg 

De verkiezingen zien eruit als een grap, als een grapje 
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En de drugsdealer verkoopt nog steeds drugs 

Iemand moet deze negers hoop geven, geef ons hoop 

Het enige wat hij wou was roken, oh mijn god 

Hij zei dat hij niet kon ademen met zijn handen in de lucht 

Liggende op de grond, overleed hij aan verstikking 

  
Ik voel het gewicht van de wereld op mijn schouders 

Terwijl ik ouder word, worden mensen killer 

De meeste van ons geven alleen om geld verdienen 

Egoïsme laat ons de verkeerde richting volgen 

Onjuiste informatie werd vertoond door de media 

Negatieve beelden is de belangrijkste criteria 

Infecteren jonge geesten sneller dan bacteriën 

Kinderen willen doen zoals ze zien in de bioscopen 

Wat is er gebeurd met de liefde en de waarden van de mensheid? 

Wat is er gebeurd met de liefde en de eerlijkheid en gelijkheid? 

In plaats van liefde, verspreiden wij vijandigheid 

Gebrek aan begrip leidt ons weg van eenheid 
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          Y-choice    Bijlage 4 

 

- Positieve woorden 

Als dit jouw liefdestaal is, wil je niets liever dan complimenten horen. Het horen van de 

woorden ‘ik hou van je’ of ‘wat zie je er goed uit’ is erg belangrijk voor je. Beledigingen 

kunnen je gebroken achterlaten en dit zal je niet snel vergeten. 

 

- Tijd en aandacht 

Als je deze liefdestaal spreekt, wil je de onverdeelde aandacht. Gewoon samen zijn  is het 

toppunt van geluk. De aanwezigheid van een vriend of vriendin is belangrijk, maar dan moet 

hij/zij er ook écht zijn: hij/zij moet – bij wijze van spreken – alles uit zijn/haar handen laten 

vallen om er voor jou te zijn. Niet opletten, afspraken uitstellen en niet luisteren valt beslist 

niet in goede aarde. 

 

- Cadeautjes geven/krijgen 

Dit is geen uiting van materialisme. De spreker van deze taal geniet vooral van het feit dat je 

attent bent en van de inspanning die getoond wordt om aan een heel persoonlijk cadeau te 

komen. Het gebaar bewijst dat de ontvanger gewaardeerd wordt. Een gemiste verjaardag of 

een haastig uitgezocht cadeau kan echt niet. 

 

- Hulpvaardigheid 

Kan iemand helpen met huiswerk iets zijn wat je kan geven aan een ander? Absoluut! Alles 

wat je doet om de lasten te verlichten van de persoon die deze ‘taal’ spreekt, wordt gezien 

als waardering voor diegene. De woorden die hij/zij het liefste hoort zijn: ‘Wacht, laat mij dat 

maar even doen’. Luiheid, beloften niet nakomen en hem/haar nog meer werk bezorgen, 

zullen zij niet leuk vinden. 

 

- Lichamelijke aanraking 

Sommige mensen hebben meer behoefte aan een knuffel, een schouder om op uit te huilen, 

een aai over de arm, een klop op de rug, een high five ….. Er fysiek zijn en open staan voor 

bijvoorbeeld een knuffel of aai zijn heel belangrijk. Fysieke afstand, nooit even een klop op 

de schouder vindt degene die deze taal spreekt niet fijn.  
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          Y-choice    Bijlage 5 

 

De vragen 5 talen van de liefde test: 

Geef per uitspraak een score:1 staat voor niet waar en 5 voor waar. 

 

1. Ik vind het belangrijk dat ik complimentjes krijg van anderen. 1 2 3 4 5 

2. Ik vind het leuk om samen iets te ondernemen. 1 2 3 4 5 

3. Ik vind het leuk om cadeautjes uit te zoeken. 1 2 3 4 5 

4. Ik word blij als ik thuiskom en het huis heel netjes en schoon is. 1 2 3 4 5 

5. Ik houd ervan iemand te knuffelen. 1 2 3 4 5 

6. Ik vind het fijn om bemoedigd te worden. 1 2 3 4 5 

7. Het maakt me niet uit wat we doen als ik het maar samen met iemand kan doen. 1 2 3 4 5 

8. Die mooie kaart die iemand me stuurde heb ik nu nog steeds. 1 2 3 4 5 

9. Ik vind het leuk om de ander te verwennen. 1 2 3 4 5 

10.  Ik sla graag even een arm om iemand heen. 1 2 3 4 5 

11. Ik wil contact hebben met de ander als we praten, zonder dat de tv aan staat. 1 2 3 4 5 

12. Ik word graag verrast. 1 2 3 4 5 

13. Ik vind het leuk om anderen te helpen. 1 2 3 4 5 

14. Ik krijg graag even een aai over mijn arm of een klop op de schouder 1 2 3 4 5 

15. Als iemand om wie ik geef iets heel onaardigs zegt, raak ik van slag. 1 2 3 4 5 

16. Ik wil graag weten wat de ander bezighoudt. 1 2 3 4 5 

17. Ik vond het heel erg dat iemand mijn verjaardag vergeten was. 1 2 3 4 5 

18. Ik word blij als iemand mij uit zichzelf helpt. 1 2 3 4 5 

19. Zonder lichamelijke aandacht voel ik mij afgewezen. 1 2 3 4 5 

20. Als iemand om wie ik geef iets heel liefs zegt, dan voel ik mij helemaal gelukkig. 1 2 3 4 5 

21. Als ik ruzie met iemand heb wil ik het samen uitpraten. 1 2 3 4 5 

22. Ik hou ervan cadeautjes te geven. 1 2 3 4 5 

23. Ik wil niet anderen eraan moeten herinneren hun taak te doen. 1 2 3 4 5 

24. Ik vind het fijn om thuis op de bank lekker dicht tegen iemand aan te zitten. 1 2 3 4 5 

25. Ik vind het belangrijk om echt met iemand te kunnen praten. 1 2 3 4 5 

26. Een cadeau hoeft niet veel geld te kosten, als het maar uit liefde gegeven wordt. 1 2 3 4 5 

27. Ik ben zeer behulpzaam en doe dat uit liefde. 1 2 3 4 5 

28. Ik vind het belangrijk dat iemand luistert naar wat ik wil zeggen. 1 2 3 4 5 

29. Ik vind het belangrijk om echt tijd te hebben voor elkaar. 1 2 3 4 5 

30. Als ik een heel mooi, duur cadeau krijg, voel ik mij heel erg geliefd. 1 2 3 4 5 

31. Ik wil niet alles alleen in het huishouden doen. 1 2 3 4 5 

32. Ik loop graag hand in hand met mijn vriend/vriendin. 1 2 3 4 5 

33. Ik weet niet wat ik moet zeggen als een ander mij aanvalt met woorden. 1 2 3 4 5 

34. Ik vind het vervelend als we in ons samenzijn worden gestoord. 1 2 3 4 5 

35. Als ik thuiskom wil ik het liefst eerst een knuffel en dan pas vertellen over de dag. 1 2 3 4 5 
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Uitslag van de 5 talen van de liefde test; 

Wat is de score op de vragen; 

 

Positieve woorden 

1, 6, 15, 20, 25, 28, 33 

Samen zijn 

2, 7, 11, 16, 21, 29, 34 

Cadeautjes geven & krijgen 

3, 8, 12, 17, 22, 26, 30,  

Dienen of dienstbaarheid 

4, 9, 13, 18, 23, 27, 31 

Lichamelijk contact 

5, 10, 14, 19, 24, 32, 35  

 
En? Bij welke liefdestaal heb je de hoogste score? Bijna iedereen herkent wel iets van alle 5 talen van 

de liefde. Toch zullen er één of twee talen waarschijnlijk uitschieten. Mocht het zo zijn dat de scores 

erg dichtbij elkaar liggen kijk dan vooral naar de antwoorden waar je 5 hebt gescoord. 

Doe de test en bespreek waarin je elkaar nog meer kan begrijpen en liefhebben. Vraag aan elkaar 

hoe je dit het best kunt doen. Toon begrip en de wil om de taal van je geliefde te spreken. 
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          Y-choice    Bijlage 6 
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