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Doel 

De tieners helpen en leren hoe om te gaan met verliefdheid en verkering. 

Les 3 
Verkering…? 

 Bijbelgedeelten 

 

Psalm 139:1-3 

Spreuken 18:22 

Spreuken 11:22 

Spreuken 9:12 

Introductie 

Interview 

Een vlotte, welbespraakte tiener (of iemand van de leiding) loopt met een 

(echte aangesloten, of namaak) microfoon door de ruimte en vraagt een aantal 

tieners wat verliefdheid is en hoe je merkt dat je verliefd bent. Na een paar 

antwoorden verandert hij plotseling van vraagstelling en vraagt hij wat 

verkering is. Lukt het ook besproken te krijgen wat het verschil is tussen 

vriendschap en verkering? (Dat is er nauwelijks, verkering is specifieker, kan 

maar met één persoon tegelijk, is meer toekomstgericht.) 

Als dit echt opgenomen is, is het helemaal leuk als het afgespeeld wordt en 

ieder nog een keer hoort wat er gezegd is. Dit kan alleen met geluid, maar ook 

met een echte camera. Met een mobieltje en dan afdraaien via een laptop geeft 

ook al een leuk resultaat. 

 

Nabespreken 

Verliefdheid is een gevoel, heerlijk, overweldigend, duurt een paar dagen. 

Verkering gaat dieper, komt als het goed is van twee kanten, het klikt duidelijk 

en er is een verlangen elkaar beter te leren kennen. 

Verkering is eigenlijk een soort vriendschap, maar met een ander doel: 

antwoord krijgen op de vraag: passen wij bij elkaar? Kunnen wij een stel-voor-

het-leven worden? 

Jonge tieners denken daar nog helemaal niet over na. Die noemen iedere 

vriendschap met een meisje al verkering. Daardoor ontstaat vaak 

begripsverwarring. Neem voor alle duidelijkheid die eerste omschrijving. 

 

Activiteit 

Inventarisatie 

Waarom wel of geen verkering? 

Zorg voor vier grote vellen, twee voor de jongens en twee voor de meisjes.  

Op de eerste schrijft u met viltstift: Waarom wèl verkering: En op de tweede 

Waarom géén verkering: 

Geef de tieners een aantal kleine plakblaadjes en laat ze opschrijven waarom 

ze wel of geen verkering willen op dit moment. Laat ze hun antwoorden op het 

juiste vel plakken. 

U kunt ook werken met blauwe blaadjes voor de jongens en roze voor de 

meisjes. En bij de nabespreking kijken hoe/waar de verschillen liggen.  

Zie les 1. 

 

Bij ons in de groep kwam onder andere het volgende naar voren.  

Waarom wèl verkering: 

gezellig, iemand om mee uit te gaan 

een extra goede vriend(in) is leuk  

iemand die er speciaal is, alleen voor mij 

dan ben je niet meer alleen 
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voor de seks  

dan tel je mee op school dat hoort gewoon 

dat bewijst dat je geen homo/lesbienne bent  

‘t lijkt me wel leuk 

om elkaar te leren kennen voor later  

lekker knuffelen, zoenen en zo  

om samen leuke dingen te doen  

ik wil niet alleen over blijven 

iemand vindt mij blijkbaar speciaal 

 

Laat zo mogelijk de tieners even langslopen om te kijken wat iedereen 

opgeschreven heeft. (Even in beweging zijn is goed voor ze.)  

Als de groep te groot is, kan de leiding ook zelf een aantal antwoorden 

voorlezen. 

 

Nabespreken 

Vraag toelichting, of iemand meer wil zeggen over wat hij/zij heeft 

opgeschreven; dit geldt zowel voor de leiding als voor de andere tieners. 

• Zijn er redenen die je verbazen? Of die je niet begrijpt? Waarom? 

• Zijn er wezenlijke verschillen in de antwoorden van de jongens en die 

van de meisjes? 

• Welke redenen zijn eigenlijk behoorlijk egoïstisch? 

• Hoe vind je dat? 

• Heeft dat nog met liefde te maken? 

• Waar spreekt iets van angst uit? 

• Hoe vind je dat? 

• Hoe zou je zo iemand kunnen helpen? (Over homoseksualiteit komt een 

aparte les in dit lesboek.) 

• Die over seks, zou die serieus bedoeld zijn? 

• Zo nee, waarom is die dan opgeschreven? 

• Of zo wel: wat vind je daar van? 

 

Waarom nog geen verkering: 

• ik wil me nog niet binden 

• lekker vrij, ik hoef met niemand rekening te houden 

• verkering is duur 

• niemand heeft mij nog gevraagd 

• het gaat toch weer uit 

• daar ben ik nog niet aan toe 

• waar moet je nou over praten met een meisje? 

• ik wil wel, maar ik ben zo verlegen 

• ik ben geen jongensgek 

• dat komt later wel, nu nog niet 

• ik hoef mezelf niet zonodig te bewijzen 

• ik voel me prima zonder verkering 

• beter geen verkering dan met de verkeerde 

• misschien wil God wel dat ik vrijgezel blijf (Deze moet u er als leiding 

 wellicht zelf bijplakken; hij is wel relevant voor het vervolg van deze 

 lessen. Beloof dat hier een volgende keer op terug gekomen wordt) 

 

Nabespreken 

Ook nu weer toelichting vragen over redenen die u als leiding of die een tiener 

niet begrijpt of die je niet verwacht had. 
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• Zijn hier ook egoïstische redenen bij? Vind je dat goed of verkeerd? 

Motiveren. 

• Welke spreken van verdriet en/of teleurstelling? Vind je dat terecht?  

• Welke redenen vind je een beetje jammer, triest eigenlijk? Waarom?  

• Wat zou je er aan kunnen doen om zo iemand te helpen? 

• Is verkering inderdaad duur? Waarom? Is het terecht dat een jongen 

alles moet betalen als je samen uit gaat?  

Pas op voor verplichtingen (zie de les over loverboys en ‘lovegirls’ verderop 

in dit lesboek). 

 

Stellingen 

(Voor varianten hierop: zie de toelichting op de icoontjes; als leiding voor 

afwisseling zorgen en niet steeds de gemakkelijkste vorm kiezen.) Schrijf de 

stelling duidelijk op zodat ieder goed weet waaróver hij/zij een standpunt moet 

innemen. Per stelling even kort laten motiveren. De vaart erin houden; niet 

ieders mening moet altijd perse hardop gezegd en door iedereen gehoord te 

worden. 

 

Mogelijke stellingen 

Meisjes mogen geen verkering vragen, dat horen jongens te doen. 

(Zo was het vroeger, tegenwoordig wordt daar anders over gedacht en mag 

een meisje best aan een jongen laten merken dat ze hem heel aardig vindt) 

 

Verkering hoor je te krijgen, niet te nemen. 

(Dat hangt er van af van wie je die verkering krijgt. Je kunt ‘m ook weigeren 

als je daar niks voor voelt of vindt dat je daar nog niet aan toe bent. 

Je kunt ook duidelijk aangeven dat je best goede vrienden wilt zijn en blijven 

en de mogelijkheid dat die vriendschap uitgroeit tot verkering open laten.) 

 

Je loopt achter als je op je 15e nog nooit verkering hebt gehad. 

(Dat is onzin; dan ga  je verkering zoeken/nemen om erbij te horen; dat is 

misbruik maken van de gevoelens van die ander. Niet doen, ‘t is niet eerlijk. 

Waarom zou je achter lopen? Jouw tijd komt nog wel) 

 

Verkering nemen of krijgen heeft niks met God te maken, dat doe je zelf.  

(Zie leergesprek hieronder). 

 

Leergesprek 

God is betrokken, God wil graag betrokken zij bij álles van je leven, bij elk 

detail daarvan, bij alles wat je bezig houdt, leuk of niet leuk. Of bijbels 

gezegd: “Met al mijn wegen bent U vertrouwd.” (Psalm 139:1-3) 

Praat je wel eens met Hem over problemen op school, met je ouders, je 

vrienden? Hopelijk wel, vast wel. 

Vraag je je wel eens af wat Hij vindt van bepaalde muziek, tv-programma’s, 

computerspelletjes? Hopelijk wel, vast wel. 

Vertel je Hem wel eens wat je moeilijk vindt: bijvoorbeeld om eerlijk te zijn, 

tevreden, niet jaloers, niet gierig; misschien ook wel over verleiding en seks? 

Hopelijk wel, vast wel. 

Waarom zou je dan niet praten met God over verkering? 

Wie heeft dat wel eens gedaan? (Hopelijk durven tieners hier op te reageren). 

Wat bid je dan? Wat zou je kunnen, mogen, misschien wel moeten bidden? 

Tieners reageren. Om de juiste levenspartner! Dat is zo ongeveer het 

belangrijkste in je hele leven: dat je de juiste man/vrouw vindt!  
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Spreuken 18:22 “Wie een vrouw heeft gevonden heeft iets goedgevonden, hij 

ontvangt de gunst van de Heer.” Voor meisjes geldt natuurlijk de mannelijke 

variant van deze tekst. 

Jongens kijken graag naar de buitenkant: een meisjes moet er aantrekkelijk uit 

zien, maar let op de waarschuwing van Salomo in Spreuken 11:22:  

“Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder  

verstand.” (NBG). Laat de meisjes een leuke vergelijking voor domme 

jongens zoeken. 

 

Gevolgen van je eerste verkering 

Wetenschappers onderzoeken alles. Zo is er ook een onderzoek geweest naar 

de gevolgen van de eerste serieuze verkering van tieners. (Wat je al niet 

tegenkomt op internet... ). Kunnen de tieners zich voorstellen dat die eerste 

verkering gevolgen heeft voor verkeringen later? 

 

Gesprek 

Probeer ze daarover aan de praat te krijgen. Zie ook les 8: het verhaal van 

Koen. 

Stel je voor: die eerste verkering is leuk en gezellig, maar na een paar weken/ 

maanden besluiten jullie dat ‘t toch beter is er een punt achter te zetten en weer 

gewoon vrienden te zijn. Hopelijk gaat het zo in de meeste gevallen onder 

christelijke tieners. Is dat erg? 

Tieners reageren. 

Nee. Er zijn maar héél weinig tieners die trouwen met hun eerste verkering en 

nooit iets gehad hebben met een ander. Dat geldt ook voor christelijke tieners. 

Dat is niet erg, als je er maar serieus mee om gaat. Dan leer je er ook iets van. 

Wat dan? 

Tieners reageren. 

• Dat verkering een vorm van vriendschap is. 

• Dat het je goed doet iemand te hebben die je kunt vertrouwen, die om 

jou geeft, die jou belangrijk vindt. 

• Het bouwt mee aan een positief gevoel over jezelf, aan je eigenwaarde.  

 Zeker als beiden niet naderhand flauw gaan doen tegen anderen of 

 negatief praten over hun ex-vriendje of vriendinnetje, hebben beiden er 

 voordeel van. 

• Het helpt je in een volgende relatie. Immers, hoe zullen ze in een 

volgende relatie stappen? Tieners reageren: positief, verwachtingsvol, 

verlangend. Na verloop van tijd zullen de meesten heus wel de ware 

Jacob(a) ontmoeten en samen met hem/haar verder door het leven gaan. 

 

Maar wat als de één het uitmaakt en de ander daar verdrietig over is, het niet 

verwachtte? Dan ontstaat een andere situatie. Hoe voelt die ander zich dan? 

Tieners reageren 

Rot, bedrogen, teleurgesteld. LDVD (luduvudu) is iets waar om gelachen 

wordt, maar probeer het gesprek serieus te houden. Het bestaat echt volgens 

onderzoekers en het kan heel pijnlijk zijn. Hebben ze gelijk?  

Vraag deze keer geen voorbeelden, maar als met name oudere tieners spontaan 

komen en serieus zijn, is hun inbreng heel waardevol. 

Vaak wil je dat niet laten merken en iemand die daar mee zit kan natuurlijk 

heel stoer reageren en zeggen dat ‘t niet uitmaakt en dat hij/zij zo weer een 

ander heeft, enzovoorts. Maar van binnen kan dat erg zeer doen. Er is iets 

kapot gemaakt. Vaak blijft de vraag: Wat heb ik fout gedaan? Waarom wil hij 

of zij mij niet meer?  

Helemaal als je ingeruild wordt voor een ander komen er vragen: Ben ik niet 
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leuk, aantrekkelijk, slim, grappig, handig, rijk, aanhalig enzovoorts genoeg?  

Je zelfvertrouwen, je zelfbeeld kan behoorlijk onderuit gehaald worden.  

Zeker als dat een paar keer gebeurt. Liefdesverdriet is echt verdriet; zeker voor 

gevoelige types. Het kan dieper zitten dan toegegeven wordt en de negatieve 

gevolgen kunnen ook groot zijn.  

Met name jongens beseffen vaak te weinig wat ze kapot maken door te 

luchthartig verkering te vragen en weer uit te maken. Zie les 1. Meisjes zijn 

veel gevoeliger.  

(I Petrus 3:7) Waarschuwing uit I Tessalonicenzen 4:6: “Schaad of bedrieg uw 

broeder of zuster in dit opzicht niet.” Uit wat daarvoor staat blijkt dat ‘t gaat 

over zelfbeheersing en toegeven aan hartstocht en begeerte. Er staat zelfs bij 

dat God dit zal vergelden. Oei.... God tilt hier kennelijk zwaar aan.  

Zwaarder dan wij soms....(?) 

 
Zal iemand  na een aantal mislukte, pijnlijke verkeringen weer vol goede moed 
opnieuw in zijn of haar zoveelste relatie stappen? Tieners reageren. 
Ja, er zijn tieners die zo gauw mogelijk iemand anders zoeken om de pijn van 
binnen niet te voelen en zo gauw mogelijk te vergeten. Maar velen weten niet 
goed wat ze moeten als een nieuwe vlam zich aandient. 
Die zijn veel meer afwachtend, minder spontaan, terughoudend, bang opnieuw 
gekwetst te worden. Waarschijnlijk ligt het verwachtingspatroon veel lager.  
Je geeft je minder snel, je laat minder merken wat er ècht in je om gaat. 
De relatie blijft oppervlakkig. Ze zijn bang om opnieuw gekwetst te worden en 
dat willen ze voorkomen. Vaak gaan zulke tieners alleen maar voor de leut, 
voor de lol, lekker lachen met elkaar, of als ze al zo ver zijn, lekker voor de 
seks. Dat geldt vooral voor jongens. Meer hoeft niet, durven ze niet, dieper 
hoeft niet, willen ze niet, kunnen ze ook niet, of niet meer….  
Zouden ze dat als ze 20 zijn ineens wel kunnen? 
Tieners reageren. 
Dat weet je niet, maar de kans dat ze niet geleerd hebben vanuit diepe 
vriendschap tot liefde te komen, is heel groot. Met alle nadelen van dien. 
 

Eén van de grote huwelijksproblemen van getrouwde stellen is dat ze te weinig 

geleerd hebben te praten over hun gevoelens, over wat ze bezig houdt.  

Vooral jongens/mannen hebben daar moeite mee. Teleurstellingen in de eerste 

verkeringen zijn daar mede oorzaak van. Dat is jammer, dat is niet zoals God 

het bedoeld heeft. De tienertijd is de periode van wederzijdse vriendschap, los 

van seks. Die vriendschap KAN uitgroeien tot liefde, tot een huwelijk, tot seks 

samen. Maar veel vaker gebeurt dat niet. Pas op met verkering nemen, 

verkering vragen, verkering uitmaken. Onbedoeld kun je zelf in de problemen 

komen (nu, of later), of anderen in de problemen brengen…   

 

Verkeringspel 
Bijlage 1 

Dan maar geen verkering vragen? Laat de tieners reageren. ‘t Hangt er vanaf 

hoe oud je bent en of je het serieus meent. Onderstaand spel is een variant van 

het bekende Memory. Van alle kaartjes bestaan er twee. Ze liggen geschud, 

omgekeerd op tafel. Alle tieners hebben drie gekleurde kaartjes: één voor 

vriendschap vragen, één voor verkering vragen, één voor niets doen/

afwachten. De tiener die aan de beurt is moet er twee omdraaien. Als die twee 

hetzelfde zijn moet hij/zij uitleggen wat voor situatie dit is: vriendschap, 

verkering of niks doen. Natuurlijk ook motiveren waarom. Na zijn uitleg moet 

ieder van de groep één van de drie kaartjes opsteken. Als de meerderheid het 

met de speler eens is mag die de kaartjes houden. De groep is dus eigen jury, 

maar de tienerleiding heeft het laatste woord… 
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Hopelijk heeft de groep wel door dat in de meeste van deze situaties niets 

doen of vriendschap vragen eigenlijk het beste is. Verkering vragen doe je 

niet zo maar. Dan moet er duidelijk meer aan de hand zijn. 

 

Gebed 

’t Is goed een les als deze af te sluiten met een tijd van gebed. Er is veel aan 

de orde geweest. Per punt even kort noemen en iedere tiener de gelegenheid 

geven hier zelf in stilte iets over te zeggen tegen God. Wie hier even niets mee 

te maken heeft, kan/mag bidden voor de anderen die dat wellicht wel hebben. 

 

Misschien ben je teleurgesteld dat ‘t jou nog nooit overkomen is dat je 

verliefd werd of dat iemand anders verkering met je wilde. Dat mag je ook 

tegen God zeggen. En durf dan te geloven dat Gods weg met jouw leven de 

beste is. Durf af te wachten; je bent nog geen 25 of 35. Maak je dus geen 

zorgen. Zeg het tegen God. 

 

Je mag met God praten over àlles waar je mee bezig bent. God is 
geïnteresseerd in jóu; dus ook in je verkering! Het is niet gek om daar voor te 
bidden. Het is ook niet gek om voorlopig maar een poosje af te zien van 
verkering. Verliefdheid is een gevoel. Daar hóéf je niet direct op te reageren. 
Misschien is het zelfs wel heel slim om dat niet te doen. Vaak is het met een 
paar dagen weer over. En als het echt is, blijft het toch wel. Zeg dan tegen 
God dat je daar een poosje niet mee bezig wilt zijn. 
 

Afsluiting 
Geef duidelijk aan dat tieners die moeite hebben met wat deze les aan de orde 
is geweest dit altijd mogen mailen naar de tienerleiding. (Mailadressen dienen 
bekend te zijn!) 

Vraag voor de volgende keer als “huiswerk” vast 1 Korintiërs 7:25-38 te 

lezen. Dat gaat in op de vraag: “Kan het Gods wil zijn dat je niet trouwt, maar 

vrijgezel blijft?” 

 

Aanvulling 

In een groep met oudere tieners is ook gebrainstormd over wat je zoal samen 

kunt doen als je door hebt/krijgt dat het niet verstandig is te veel samen op 

zijn of haar kamertje zitten knuffelen. 

Een aantal mogelijkheden: 

• samen sporten (tennis, badminton, squash, sporten die je samen kunt 

doen) 

• muziek luisteren, samen muziek maken (op muziekles gaan, in 

clubverband samen spelen) 

• dansen: op les gaan samen: stijldansen, volksdansen, streetdance 

• gezelschapsspelletjes met vrienden (allerlei verschillende uitproberen) 

• gezellig uitgaan met andere stellen van de jeugdgroep die net zo denken 

als jullie 

• samen genieten van de natuur, wandelen, fietsen: IVN, jeugd 

natuurverenigingen 

• watersport: zeilen, roeien, kanoën, samen met anderen 

• cultureel bezig zijn: schilderen, tekenen, fotograferen, filmen, 

pottenbakken, enzovoorts. 

 

Dit soort adviezen wel serieus nemen. Ook al vinden ongelovige  

vriend(inn)en en klasgenoten dat je best met elkaar naar bed mag als je al een 

tijdje verkering hebt. 
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 Bijlage 1 les 3 Dáárom wil ik verkering!    

 

 

 

 

 

 
Ik vind die ander  

wel aardig. 

 

 

 

 
Ik zoek iemand  

die me helpt  
bij m ’ n huiswerk. 

 

 

 

 
Ik heb duidelijk 

vlinders 
In m ’ n buik. 

 

 

 

 
Ik wil die ander graag 
beter leren kennen. 

 

 

 

 
Ik droom steeds van 

die ander. 

 

 

 

 
Ik vind die ander zo 

leuk om te zien. 

 

 

 

 
Ik wil zo graag met 
hem/haar naar bed. 

 

 

 

 
Ik zou wel eens uit 

willen met die ander. 

 

 

 

 
Die ander heeft zo ’ n 

lekker lijf. 

 

 

 

 
Ik ben al twee weken 

hopeloos verliefd. 

 

 

 

 
De hele klas heeft 

verkering,  
dus ik moet ook. 

 

 

 

 
Ik heb nog nooit ver-
kering gehad, ik wil 

ook wel eens ontdek-
ken hoe dat is. 

 

 

 

 
God heeft me laten 
weten dat die ander 
voor mij bestemd is. 

 

 

 

 
We zijn al een half 

jaar bevriend, ik denk 
dat er meer in zit. 

 

 

 

 
Ik wil bewijzen  

dat ik geen  
homo/lesbienne ben. 

Tweemaal kopiëren  en  uitknippen tot  memory-kaartjes. 




