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DISCIPELSCHAP.     LES 17 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)              [KENMERK VAN GOD]  

GOD IS GETROUW 
 

Meditatie 

Aanbidding is bewondering en lofprijzing van God.  
Thema: God is getrouw.  

Toewijzen en lezen. Ken aan elk groepslid een Bijbelvers toe. Laat hij het voorlezen en bespreek het in het kort  
 

1. Exodus 34:6-7. God blijft trouw aan Zijn liefde, genade, geduld, trouw, waarachtigheid en vergeving.. Maar God is  

    ook trouw aan Zijn dreigement om zonde niet ongestraft te laten. Mensen die zich niet bekeren, blijven schuldig.  

2. Numeri 23:19. God blijft trouw aan zijn Woord, Zijn besluiten en Zijn beloften.  

3. Psalm 33:4-5. God blijft trouw aan alles wat Hij doet. Hij heeft recht en gerechtigheid lief.  

4. Psalm 33:10-11. God blijft trouw aan Zijn plan en Zijn doelen in de Bijbel.  

5. Psalm 40:1-3,9-10. God is getrouw en redt je uit de modderput. 

6. 1 Korintiërs 10:13. God blijft trouw wanneer je verzocht wordt. Met elke verzoeking (verleiding) of beproeving  

    (toets) schenkt Hij een weg om te ontsnappen.  

7. Filippenzen 1:6 (1 Tessalonicenzen 5:23-24). God is getrouw en zal beslist voltooien wat Hij begonnen is.  

8. 2 Timoteüs 2:13. Maar als jij ontrouw aan God wordt, zal Hij ook trouw blijven in Zijn veroordeling en oordeel.  
9. Hebreeën 10:23.  

    God is absoluut trouw aan Zijn beloften in de Bijbel.  

10. Hebreeën 11:6. God zal ieder mens die Hem met ernst zoekt trouw belonen.  

11. Hebreeën 13:5-6. God zal je nooit afvallen en je nooit verlaten.  
 

Aanbidding 

Laat iedereen in de kring om de beurt zijn Bijbelvers gebruiken om God te aanbidden en te danken voor zijn trouw.  

 

3 UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

HANDELINGEN 8:1 – 11:18. 

  

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Handelingen 8:1 – 11:18). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt. 

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                       [RELATIES]  

VERLIEFDHEID, VERKERING EN VERLOVING 
 

Het gehele menselijk leven is heilig en kostbaar voor God. Ook in de speciale relatie tussen mannen en vrouwen kun je 

God verheerlijken door op een heilige en eerbare manier met relaties om te gaan. Deze studie geeft informatie en 

praktische suggesties (tips) die je zou kunnen toepassen op drie terreinen in je eigen leven: kennismaking, vriendschap 

en verkering.  

Deze studie is het resultaat van een oprecht verlangen om God te verheerlijken in deze speciale vriendschap relatie. De 

praktische toepassingen zijn suggesties die je biddend zou kunnen overwegen in je eigen cultuur.  
 

A. VERLIEFDHEID EN OPRECHTE LIEFDE 
 

1. Verliefdheid 
 

We leven in “de eeuw van het Romanticisme”. Mensen die een relatie beginnen, verwachten onmiddellijk een intieme 

relatie. Veel mensen geloven dat wanneer hun relatie goed voelt, vooral het lichamelijke, ze een goede partner hebben 

gevonden. Toch lopen veel relaties stuk omdat blijkt dat lichamelijke en emotionele intimiteit onvoldoende blijkt om 

een huwelijk in stand te houden. Deze “verliefdheid” is het soort “liefde” (Grieks: erós) waarin een man en een vrouw 

zich lichamelijk, emotioneel en sociaal tot elkaar aangetrokken voelen. Ze gaan over elkaar dromen en fantaseren en 

willen graag de hele tijd bij elkaar zijn en elkaar aanraken. 
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In je tienerjaren ontwikkelen de hormonen zich in het lichaam en laten ze duidelijk merken dat ze er zijn. Als tiener 

wordt je sneller en vaker verliefd. En elke keer denk je wellicht: “Deze persoon is de ware voor me! Met hem/haar wil 

ik verder!” Maar even later, wanneer je hem/haar iets beter hebt leren kennen, wordt hij/zij minder aantrekkelijk en 

verdwijnen je gevoelens van verliefdheid. Hij/zij was toch niet de ware. Dan pas ontdek je dat gevoelens je misleiden! 

Verliefdheid is een goed gevoel, maar een slechte raadgever! Gevoelens zijn namelijk onvoorspelbaar en veranderlijk. 

Gevoelens van verliefdheid zijn eigenlijk zelfgericht en niet gericht op de ander. Voor een goede relatie heb je een 

andere onwankelbare en onveranderlijke basis nodig – namelijk de “agapé”-liefde!  
 

2. “Agapé” liefde. 
 

Er zijn vier woorden voor “liefde” in het Grieks.  

• (Grieks: storgé)  Genegenheid = de liefde tussen ouders en kinderen,  

• (Grieks: filia)  Vriendschap = de liefde tussen vrienden),  

• (Grieks: erós)  Erotische liefde  = de liefde tussen echtgenoten en  

• (Grieks: agapé)  Zelfopofferende liefde = de liefde van God, dat Hij ook in de harten van Zijn kinderen  

uitstort).   
 

De natuurlijke mens bezit de eerste drie liefdes, maar omdat de mens zondig is, zijn drie soorten natuurlijke liefdes ook 

zondig (zij missen Gods doel). Bijvoorbeeld, de genegenheid van een moeder kan haar kind niet loslaten; de 

vriendschap van vrienden kan in en kliek ontaarden waarbij andere mensen buiten gesloten worden; mannen en 

vrouwen kunnen ook seks buiten het huwelijk bedrijven. De drie natuurlijke liefdes hebben de vierde zelfopofferende 

liefde van God nodig om gebalanceerd en mooi te worden. De vierde liefde (agapé) is niet natuurlijk, maar wordt 

slechts door de heilige Geest in de harten van wedergeboren christenen uitgestort (Romeinen 5:5).  
 

“Agapé” is het (Griekse) woord voor “liefde” in de Bijbel. Agapé is de liefde die God voor ons heeft en die wij ook 

voor anderen behoren te hebben! Agapé is geduldig, vriendelijk, tevreden, verdraagzaam, onzelfzuchtig, vergevend, 

vertelt de waarheid, is trouw en loyaal en heeft doorzettingsvermogen (1 Korintiërs 13:4-8).  
 

Agapé heeft de ander persoon lief om wie de ander is, niet om wat je er zelf uit kunt halen. Zij is onzelfzuchtig en 

zelfopofferend. Agapé bouwt de ander op in plaats van af te breken. Agapé helpt de ander de beste persoon in Gods 

ogen te worden. Agapé kan wachten in plaats van onbeheerst vooruit te stormen. En agapé kan een heerlijke en 

blijvende liefde in je leven worden, terwijl verliefde gevoelens komen en gaan. 
 

Het doel van twee mensen die met elkaar uitgaan of verkering hebben, is het ontwikkelen van een gezonde (agapé) 

relatie. Je deelt meer en meer je gedachten, gevoelens en beslissingen met elkaar. Je deelt ook je meest waardevolle 

relaties met elkaar, zoals je relatie met God, je ouders en vrienden. Het doel van verkering is om zo uit te vinden of God 

wil dat jullie met elkaar trouwen. Het gevolg van een gezonde (agapé) relatie zal echte vriendschap en oprechte 

(onzelfzuchtige) intimiteit zijn. Lichamelijke intimiteit (binnen de juiste grenzen) is dus niet het doel in je relatie, maar 

is een gevolg van de agapé liefde. 
 

B. BEGIN MET DE PERIODE VAN KENNISMAKING: 

DOEL: VRIENDEN MAKEN EN ELKAAR LEREN KENNEN 

1. Beoefen je verantwoordelijkheid als wedergeboren christen,  

    als broeder/zuster en als vriend/vriendin. 
 

De mens en het menselijk leven zijn heilig en kostbaar in Gods ogen. Het maakt niet uit of we werken, studeren, 

sporten, met geestelijke activiteiten bezig zijn of met vrienden omgaan. Daarom heeft de manier waarop wij met onze 

zintuigen en omstandigheden omgaan zo een grote invloed op wie wij zijn en wat wij doen.  

Wat wij denken (waarheid of leugen) heeft een grote invloed op hoe wij ons voelen. 

En hoe wij ons voelen heeft een grote invloed op hoe wij ons kleden en gedragen. De toestand van onze menselijke 

geest heeft een grote invloed op hoe wij met andere mensen omgaan.  

We kunnen ook niets met ons lichaam doen zonder dat dit een effect heeft op hoe wij denken of voelen. 
 

Vriendschap tussen christenen is met elkaar omgaan als “christenen”, dat 

wil zeggen, dat je met elkaar omgaat alsof je één familie bent, broers en 

zusters. En uit deze vriendschapsrelaties met christenen kan een speciale 

vriendschap ontstaan. Deze “relatie als christenen” blijft ook bestaan als je 

met elkaar uitgaat, verkering hebt of getrouwd bent. Behalve een 

vriend/vriendin te zijn, blijft de ander persoon altijd je zus/broer in 

Christus. Het doel van gezonde vriendschap tussen christenen is om elkaar 

op te bouwen en niet af te breken. Zo wordt ook het Lichaam van Christus 

(de wereldwijde Gemeente) opgebouwd.  
 

 

   
                      GOD 

 

 

 

 

 

        
         broeder             zuster 

      vriend                   vriendin 

    man                           vrouw  
 

 

Wat houdt dat in?  



© 2016 DOTA Handleiding 2 Les 17. Verliefdheid, verkering en verloving 3 

Dat houdt in dat je als christen de volgende verantwoordelijkheden hebt: 

• als een wedergeboren christen (in de periode voordat je aan een relatie begint) 

• als haar broer/zijn zuster (in de periode van kennismaking) 

• als haar vriend/zijn vriendin (in de periode van verkering)  

• en uiteindelijk ook als haar man/zijn vrouw (in de periode van getrouwd zijn)! 

De verantwoordelijkheden van elk nieuw periode komen er steeds bij. De vorige verantwoordelijkheden blijven 

voortbestaan. 
 

  (1) Je verantwoordelijkheid als christen. 

• Je moet wedergeboren zijn (Johannes 3:7) 

• Je behoort Gods wil te doen (Markus 3:35) 

• En je hoort Jezus Christus als Zijn discipel te volgen (Lukas 9:23-26). 
 

 (2) Je verantwoordelijkheid als haar broer (of zijn zuster) 

• Je behoort toe te zien dat zij/hij niet van de Levende God afdwaalt of verhard wordt door de verleiding van zonde 

(Hebreeën 3:12-15). 

• Je behoort elkaar aan te sporen tot liefde (in relaties) en goede werken (in activiteiten (Hebreeën 10:24-25). 

• Je behoort elkaar te onderwijzen en te corrigeren (Kolossenzen 3:16). 

• Je behoort met en voor elkaar te bidden (Romeinen 15:30 HSV). 

• Je behoort met elkaar te strijden en te lijden voor het Christelijke Geloof (Filippenzen 1:27-29). 

• Je behoort op een respectvolle wijze (in reinheid) om te gaan met mensen van de andere sekse (1 Timoteüs 5:1-2). 
 

  (3) Je verantwoordelijkheid als haar vriend (of zijn vriendin). 

• “Begrijp wat de wil van de Heere is” (Efeziërs 5:17): wel of niet te trouwen.  

• Denk eraan dat een goed huwelijk in de hemel gemaakt wordt. “Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat 

niet scheiden” (Matteüs 19:6).  

• Denk eraan dat de Heere de belangrijkste Getuige tijdens je huwelijkssluiting is . “Omdat de HEERE Getuige is 

tussen u en de vrouw van uw jeugd, ... de vrouw van uw (huwelijks)verbond” (Maleachi 2:14).   
 

 (4) Je verantwoordelijkheid tegenover iemand die onoprecht (in het geloof) is. 

• Je behoort contact te vermijden met mensen die een slechte invloed op je hebben (Spreuken 4:14-15, Efeziërs 5:3-7)  

• En je behoort jezelf van elk mens of situatie van verzoeking terug te trekken (2 Tessalonicenzen 3:6-7; 1 Korintiërs 

5:9-13). 
 

2. Tips voor het ontwikkelen van vriendschap tussen christenen. 
 

Als je cultuur het regelen van huwelijken voorstaat, laat dan de oudsten van je gemeente (in samenwerking met je 

ouders) een geschikte huwelijkspartner voor je vinden. Daarna moet jullie een gezond vriendschaprelatie met elkaar 

ontwikkelen.  
  

 (1) Sluit je aan bij een groep christenen. 

Om een goede vriendschap te ontwikkelen met één persoon van het andere geslacht die eventueel later tot “een 

verkering” kan leiden, helpt het om eerst goede vriendschappen te ontwikkelen met een aantal mensen uit beide 

geslachten. Dat kun je het beste doen in een christen groepsverband. Dan krijg je veel meer “vergelijkingsmateriaal”. 

Terwijl je elkaar ontmoet, met elkaar omgaat, groeit en samenwerkt, ontdek je de persoonlijkheid en het karakter, de 

sterke en zwakke punten van een aantal mensen van beide geslachten. Je ontdekt welk relatie ze hebben met Jezus 

Christus en met andere christenen. En je ontdekt welk invloed ze hebben op mensen en vooral op jezelf. Sluit je dus aan 

bij een groep gezonde christenen!  
 

 (2) Leer om met elkaar te praten als een groep over verschillende onderwerpen. 

Praat met elkaar in de groep over je relatie met Jezus Christus en in het bijzonder hoe jullie de Bijbel en de waarheden 

van de Bijbel beschouwen. Als je geleerd hebt om je geloof in groepsverband te bespreken, zul je dat ook doen als je 

uitgaat, tijdens je verkering en je huwelijk. 
 

 (3) Doe dingen met elkaar als een groep. 

Neem deel aan geestelijke activiteiten, zoals een Bijbelstudiegroep, gebedsgroep, helpen op de zondagsschool of 

jeugdclub, enz. Onderneem dingen met elkaar als groep. Ga als groep met elkaar uit om te eten en te sporten, of ga met 

elkaar naar een conferentie of op vakantie. 
 

3. Neem zeven belangrijke besluiten vóór je een relatie met iemand uit het andere geslacht  

    aangaat.  (met “hij” wordt ook “zij” bedoeld en omgekeerd) 
 

Omdat het christelijke huwelijk voor het leven is (Maleachi 2:14-16), moet je beiden zeven belangrijke besluiten nemen 

vóór je een relatie met de ander aangaat:  
 

  (1) Besluit of je wel of niet wilt trouwen  

Lees 1 Korintiërs 7:1-7,32-35; Matteüs 19:10-12.  
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De voordelen van ongetrouwd blijven is dat je je helemaal kunt toewijden aan Christus en zijn Koninkrijk, en ook nog 

veel geestelijke kinderen kunt hebben (Jesaja 54:1-5). De nadelen zijn dat je eenzaam kunt worden, een helper moet 

missen en last kunt krijgen van je verlangens (1 Korintiërs 7:9).  
 

Of besluit dat je voorlopig geen verkering begint ten einde vrij te zijn jezelf te ontwikkelen, je studie af te maken, 

ervaring in het buitenland op te doen of je financiën op orde te krijgen. 
 

  (2) Besluit om alleen met een wedergeboren vrouw (man) in het huwelijk te treden.  

Lees 1 Korintiërs 7:39; 2 Korintiërs 6:14–7:1.  

God verbiedt een huwelijk met een ongelovige of niet-christen. Een ongelovige trekt meestal een gelovige weg van 

Christus (Deuteronomium 7:3-4). Een christelijk huwelijk is een voortdurend getuigenis aan de wereld van de relatie 

tussen Jezus Christus en de Gemeente (Efeziërs 5:22-25) en dit getuigenis mag niet onduidelijk zijn! 
 

  (3) Besluit om alleen met iemand die je heel goed kent te trouwen.  

Lees Spreuken 27:19,23. 

Het is heel belangrijk dat je de ander persoon heel goed leert kennen, vooral zijn hart (denken, gevoelens, besluiten en 

keuzes) en zijn geestelijke toestand. Treed nooit met iemand in het huwelijk die je niet goed hebt leren kennen.  
 

Vind uit of er in het leven van de ander persoon of in zijn familie problemen zijn: geestelijk (bv. sektarisch), sociaal 

(bv. echtscheiding), psychologisch (bv. depressie, autisme) of fysieke (bv. verslaving of seksuele immoraliteit).  
 

Ontdek de levensgeschiedenis van de ander: opvoeding, cultuur, bekering, geloofsovertuiging, waarden, sterke en 

zwakke punten, persoonlijkheid, karakter, familie en vrienden.  
 

 (4) Besluit alleen met iemand die zichzelf beheerst te trouwen. 

Lees 1 Tessalonicenzen 4:3,4,7; Hebreeën 13:4.  

Ontdek of de ander persoon zichzelf kan beheersen op de volgende terreinen: emoties (boosheid), driften (seks), eten en 

drinken, geld uitgeven, enz. “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7-8). 
 

 (5) Besluit alleen met iemand die dezelfde levensdoelen heeft te trouwen. 

Lees Amos 3:3 NBG; Matteüs 6:33; Filippenzen 1:27. 

Als jullie niet dezelfde levensdoelen hebben, zullen jullie in verschillende richtingen uit elkaar trekken. Een christen 

zoekt vooral eerst het Koninkrijk van God en wat recht is in Gods ogen (Matteüs 6:33) en strijdt samen met de ander 

voor het geloof in het evangelie (Filippenzen 1:27; Filippenzen 2:2-4).  
 

 (6) Besluit alleen met iemand die zijn duistere verleden opgeruimd heeft te trouwen.  

Lees Exodus 20:5-6. Het principe dat in Exodus 20:5-6 geleerd wordt, wordt in het leven van David en zijn zoon 

Amnon (2 Samuël 11:2-4,15,27 en 2 Samuël 13:10-14) en in de geschiedenis van Atalja en haar zoon Achazja  

(2 Kronieken 22:2-4) geïllustreerd. Het principe is dat onopgeloste problemen tussen jou en je ouders (broers, zusjes, 

vrienden, leraren, collega’s, vroegere vriend of vriendin, enz.) later problemen worden in je huwelijk, tenzij het 

probleem onder ogen gezien wordt en er genezing gekomen is! 
 

Hoe kan een verkeerde relatie in de familie van je ouders later een probleem in je eigen familie worden? Bijvoorbeeld, 

de manier waarop iemand zijn ouders behandelt, zal waarschijnlijk ook de manier worden waarop hij later zijn 

huwelijkspartner behandelt. Als je iemand niet kan vergeven die je kwaad aangedaan heeft, zal God jou ook niet 

vergeven (Matteüs 6:14-15). Verbitterde mensen besmetten vele anderen om zich heen (Hebreeën 12:15).  
 

De oorzaak van een probleem en de slechte gevolgen in het verleden moeten onder ogen gezien worden en er moet eerst 

genezing komen. Verbroken relaties moeten hersteld worden. Gekwetste gevoelens moeten weer geheeld worden. Gods 

genade is groot genoeg om elke zonde uit het verleden te vergeven (bv. seksuele immoraliteit, gebruik van drugs, 

financiële ongerijmdheden, gebroken sociale relaties, enz.), elke gebroken relatie in het verleden te herstellen en elk 

gekwetst gevoel te genezen. Door Gods genade kun je groeien tot een geestelijk, emotioneel en sociaal gezond en 

volwassen persoon.  
 

 (7) Besluit alleen te trouwen wanneer jullie beiden er klaar voor zijn.  

Lees Prediker 3:5; 8:5b-6a NBG; 1 Korintiërs 13:4.  

“Voor alles is er een vastgestelde tijd”. “Het hart van de wijze kent tijd en gelegenheid. Want voor elk voornemen is er 

tijd en gelegenheid.” Bv. wanneer je je studie hebt voltooid, een baan hebt, voldoende geld verdient, genoeg 

levenswijsheid hebt geleerd en een discipel van Jezus Christus bent geworden. De ware liefde kan wachten 

(1 Korintiërs 13:4)! 
 

4. Tips voor als je verliefd wordt. 
 

Als je verliefd wordt, leer dan eerst onderscheid te maken tussen gevoelens en feiten. Worden je gevoelens opgewekt 

door haar (zijn) uiterlijke schoonheid of houd je van haar (hem) (met agapé liefde) om wie zij (hij) is als persoon? De 

Bijbel waarschuwt je om niet overhaast te zijn en een misstap te begaan (Spreuken 19:2-3), maar om onderzoek te doen 

en wijsheid te zoeken (Prediker 7:25-26).  
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Voordat je de ander benadert, doe eerst het volgende:  
 

 (1) Bid tot God met betrekking tot haar (hem) 

Vraag God je te helpen haar (hem) echt te leren kennen en om je oprechte liefde (agapé) aan haar (hem) te geven als het 

Zijn wil is. Of, als het niet Zijn wil is, je gevoelens voor haar (hem) af te laten nemen. Bid voor ogen die verder zien 

dan alleen je gevoelens. 
 

 (2) Leer deze persoon kennen 

Leer wie deze persoon is in verschillende omstandigheden en groepsactiviteiten, zonder je gevoelens aan haar (hem) 

bekend te maken. Observeer, luister en bid. Ontdek wie deze persoon in werkelijkheid is in haar (zijn) relatie met God, 

met andere mensen en tot haar (hem)zelf. Leer haar (zijn) persoonlijkheid en karakter kennen, haar (zijn) sterke en 

zwakke punten, en vooral haar (zijn) invloed op jou en andere mensen kennen.  
 

Waaraan merk je of iemand goed voor je is? Stel jezelf de volgende vragen:  

• Is zij (of hij) iemand met Bijbelse overtuigingen die mij stimuleert in mijn relatie tot God (Jezus Christus) en 

mensen? 

• Is zij iemand die goede invloed op mij uitoefent? Iemand die maakt dat ik blijer, zinvoller, creatiever en pittiger ga 

leven?  

• Heeft zij zelfbeheersing en vraagt zij zelfbeheersing van mij?  

• Is zij iemand die mij nooit afvalt, maar echt opbouwt? 

• Is zij iemand die naar mij luistert, mij serieus neemt en mij accepteert? 

• Is zij iemand die het te druk heeft met een baan of beschikbaar is?  

• Is zij teruggetrokken of benaderbaar? Kan ik altijd naar haar gaan om te praten of om advies te vragen? 

• Is zij iemand bij wie ik me altijd thuis voel, met wie ik kan lachen, huilen en leuke dingen kan doen?  

• Is zij iemand die eerlijk en oprecht is, die de waarheid spreekt en zich niet anders voordoet dan zij werkelijk is? 

• Heeft zij een gezond zelfbeeld? 

• Is zij iemand met zelfrespect en respect voor anderen?  

• Hoe praat zij over anderen (bv. over haar familie en vrienden)? 

• Is zij iemand die haar vrienden met mij wil en kan delen?  

• Is zij iemand die mij nooit uitsluit, maar juist betrekt in gezonde relaties? 

• Merk ik dat ik haar goed doe en bijdraag aan haar welzijn? 
 

  (3) Vraag advies met betrekking tot deze persoon 

Vraag in zaken van je geest (je relatie tot God) en van je hart (je relatie tot het andere geslacht) altijd advies van meer 

volwassen en wijze christenen dan jezelf of van je geestelijke leider die jullie beiden goed kent (Spreuken 19:20-21). 

Verzamel feiten over deze persoon, om je te helpen uit te vinden of je gevoelens gebaseerd zijn op feiten. 
 

 (4) Ga niet uit met een ongelovige! 

Wanneer je toch verliefd wordt op een ongelovige, ga dan NIET met haar alleen uit, en houd afstand tot haar 

(2 Korintiërs 6:14 - 7:1; Deuteronomium 7:3-4). Nodig haar uit naar christelijke bijeenkomsten, stel haar voor aan 

andere christen vrouwen die haar voor Christus kunnen winnen. Het is beter om niet-christenen van het andere geslacht 

die jij aantrekkelijk vindt alleen in groepsverband te ontmoeten. Stem nooit in om de groep te verlaten. 
 

C. BEGIN DAN PAS MET KENNISMAKING EN VERKERING 

DOEL: UITVINDEN OF GOD WIL DAT JULLIE TROUWEN 
 

Als je verliefd bent op een medechristen, volgen hier een paar praktische ideeën voor de periode van kennismaking en 

verkering die jullie zouden kunnen toepassen. 
 

1. Tips voor de periode van kennismaking. 
 

“Kennismaking” verwijst naar de fase die volgt op vriendschap in een groepsverband. Dan beginnen jullie tweeën 

elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen en jullie vriendschap uit te breiden zonder lichamelijke intimiteiten.  
 

Het doel is om feiten te verzamelen om je te helpen met het besluit verder te gaan met de relatie of niet. 
 

 (1) Benadering. 

Wanneer je oprecht geïnteresseerd raakt of verliefd wordt, zou je het volgende kunnen doen: 

• Maak onderscheid tussen verliefdheid en echte liefde (agapé). 

• Vraag advies aan volwassen gelovigen die jullie beiden persoonlijk kennen. 

• Vraag haar of zij het goed vindt dat jullie elkaar beter leren kennen. 

• Als zij instemt, spreek dan af om elkaar op bepaalde tijden (bv. eens per week) op een neutrale plaats te ontmoeten 

waar ook andere mensen zijn. 

• In sommige culturen is het onacceptabel om elkaar in het openbaar te ontmoeten. Ontmoet elkaar dan in het huis en 

onder het toezicht van een oudste (ouderling) van de gemeente.  

• Als jullie families een huwelijk arrangeren, ontmoet elkaar dan in het huis van een van de ouders, in hun 

tegenwoordigheid of onder hun toezicht ten einde elkaar goed te leren kennen. Stel de ander veel vragen en vertel de 
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ander je overtuigingen en geloof, vooral dat je een praktiserend christen bent. Wees er vooral zeker van of de ander 

een wedergeboren christen is of niet!  
 

 (2) Praktische activiteiten 

Vergeet niet om de geloofsovertuigingen, toekomstdromen en bijzonderheden van de ander te leren kennen.  
 

Hieronder volgen nog een paar praktische tips voor zelfbeheersing. 

• Geen fysieke contact. Het is beter om nog geen lichamelijk contact te hebben. Verliefdheid kleurt lichamelijk 

contact en kan veroorzaken dat je door je emoties gevangen wordt. Je wilt toch vrij zijn om je eigen overtuigingen te 

ontwikkelen en goede besluiten te nemen? 

• Geen bindende afspraken. Het is beter nog geen bindende afspraken met elkaar te maken of bepaalde verwachtingen 

van elkaar te hebben. Praat over je relatie als “vriendschap” in plaats van “verkering”. Dat kan helpen om de druk 

die andere mensen op jullie uitoefenen te verminderen. 
 

• Niet fantaseren. Het is beter om niet over elkaar te fantaseren en nog niet over je gevoelens van verliefdheid voor 

elkaar te praten of ze te uiten. Wacht totdat jullie er allebei klaar voor zijn. “Wek de liefde niet, laat haar niet 

ontwaken voordat zij het wil” (Hooglied 2:7). Als je te vroeg begint, met je verliefdheid uit te drukken in woorden 

of door aanraking, kun je onrealistische verwachtingen bij de andere persoon scheppen en elkaar veel pijn aandoen. 

Jullie zijn vrienden en voorlopig niets meer. 
 

 (3) Beëindiging 

Deze afwegingsperiode eindigt wanneer één of beiden voelen of geloven dat je de kennismaking om een of andere 

reden moet stoppen. Je kunt dan gewoon broer en zus blijven.  
 

Maar als jullie allebei geloven dat je de vriendschap moet veranderen in speciale vriendschap, kunnen jullie besluiten 

om “verkering” te hebben.  
 

2. Tips voor de periode van verkering. 
 

“Verkering” betekent een sterke vriendschap opbouwen met het oog op een mogelijk huwelijk in de toekomst.  
 

Het doel is te ontdekken of het Gods wil is dat jullie met elkaar trouwen of niet (Efeziërs 5:17). 
 

 (1) Benadering 

• Je spreekt af dat jullie van nu af aan speciale vrienden zijn en dat jullie officieel “verkering” hebben.  

• Vertel duidelijk aan anderen dat jullie verkering hebben.  

• Ontwikkel een verkeringsrelatie in alle openheid, maar binnen duidelijk afgesproken grenzen.  

• In een cultuur waar een man en een vrouw elkaar niet in het openbaar mogen ontmoeten, behoort de man de vrouw 

alleen te ontmoeten in het huis en onder het toezicht van een oudste van de gemeente.  

• Als jullie huwelijk geregeld wordt door familie, verkeer dan alleen met elkaar in het huis en onder het toezicht van 

haar ouders.  
 

 (2) Praktische activiteiten 

• Stel grenzen. Stel samen een paar duidelijke grenzen voor jullie verkering vast die gebaseerd zijn op wat God in de 

Bijbel zegt, op wat gepast is in jouw cultuur en op wat jullie allebei helpt.  

• Grenzen m.b.t. de volgende zaken zijn verstandig: 

   Tijd. Hoe vaak en hoe lang zijn jullie bij elkaar? Tot hoe laat is goed? 

   Plaats. Op welke plaatsen ontmoeten jullie elkaar? Waar besluiten jullie niet naartoe te gaan?  

   Lichamelijke aanraking. Welke lichamelijke aanraking is goed en mooi in Gods ogen en opbouwend voor jullie 

allebei? Welke aanraking is goed en mooi in de Bijbel? Welke soort aanraking is wel goed en mooi volgens de 

Bijbel, maar misschien niet opbouwend voor je vriend(in)? Welke aanraking is onaanvaardbaar in jullie cultuur? 

Bespreek dat met elkaar. 

   Activiteiten. Welke dingen doen jullie samen? Welke dingen besluiten jullie niet te doen? Beloof elkaar in de 

tegenwoordigheid van God als Getuige om niet over jullie afgesproken grenzen heen te gaan, maar juist elkaar aan 

te moedigen je aan deze grenzen te houden (1 Tessalonicenzen 4:3-8). Dan zal jullie respect voor elkaar groeien. 

• Bouw op. Stimuleer elkaar om geestelijk te groeien, bouw elkaar op qua karakter, dien God samen en ontwikkel 

samen vriendschappen met andere mensen. 

• Schep geen verwachtingen. Bespreek een mogelijk huwelijk alleen wanneer jullie er allebei aan toe zijn. Anders 

schep je verwachtingen die spanningen veroorzaken en doe je valse beloften. 
 

 (3) Beëindiging 

Deze periode eindigt wanneer één of beiden voelen of geloven dat je de verkering moet beëindigen. Je bent niet 

verplicht je overwegingen bekend te maken. Je kunt dan besluiten om de ander niet meer te zien of weer gewoon 

vrienden te blijven. Het is pijnlijk, maar veel beter dan later een huwelijk te verbreken.  
 

Als jullie allebei geloven dat God wil dat jullie met elkaar trouwen, zouden jullie je kunnen verloven. “Verloving” 

betekent dat jullie elkaar beloofd hebben met elkaar te trouwen en begonnen zijn jullie huwelijk voor te bereiden. 
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3. Tips voor de periode van verloving. 
 

“Verloving” betekent dat de bedoeling om met elkaar te trouwen is uitgesproken en dat de voorbereidingen voor de 

huwelijksluiting is begonnen. Wat het huwelijk betreft, zijn jullie niet langer beschikbaar voor anderen! 
 

Het doel is je huwelijk en trouwdag voor te bereiden. 
 

 (1) Benadering 

• Doe een plechtige belofte levenslang in het huwelijk verbonden te blijven.  

• Stel een datum voor de huwelijkssluiting vast en maak een goed plan om het voor te bereiden. 

• Je familie en vrienden zullen het erg op prijs stellen als zij een deel mogen zijn van jullie huwelijkssluiting.  

• Maak de verlovingsperiode niet te lang, zodat jullie niet onnodig in verzoeking vallen.  
 

 (2) Praktische activiteiten 

• Bespreek jullie verwachtingen met betrekking tot samen leven en samen werken. Wees heel open over jullie 

verwachtingen van elkaar op elk terrein van jullie relatie. Bespreek zaken als: jullie toekomstige woning, levensstijl, 

toekomstige gemeente (kerk), en bediening voor God, jullie relatie tot jullie ouders en schoonouders, jullie baan en 

carrière, jullie financiën, en jullie verwachtingen m.b.t. seks en kinderen.  

• Verberg geen enkel donker geheim uit jullie verleden voor elkaar. Wees eerlijk over jullie slechte ervaringen uit het 

verleden, en, als het nodig is, belijd jullie zonden aan elkaar en vergeef elkaar (Jakobus 5:16). 

• Ga door met jullie afgesproken grenzen. Jullie zullen meer zelfbeheersing en toewijding nodig hebben elkaar rein te 

bewaren vóór jullie huwelijkssluiting.  

• Het is aan te raden jullie ouders en gemeente in te schakelen in jullie trouwplannen.  
 

 (3) Beëindiging 

Deze periode eindigt wanneer één of beiden voelen of geloven dat je de verloving moet beëindigen. Hoewel dit een 

pijnlijke gebeurtenis is, is een echtscheiding veel erger!  
 

Als jullie echter allebei absoluut overtuigd zijn om met elkaar te trouwen, treed dan in het huwelijk en heb een geweldig 

feest!  

 

5 GEBED (8 minuten)                                      [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) naar 

God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)           [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over verliefdheid, verkering  

    en verloving met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Handelingen  

    11:19 – 14:28. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte  

    aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (3) 1 Tessalonicenzen 4:1-8. Thema. De christen relatie  

    tot de andere sekse. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe om met verliefdheid, verkering en  

    verloving om te gaan. 

 


