26. Relaties

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

B. ‘Agape’ liefde.
1 Korintiërs 13:4-8. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht

maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft
ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal
zal verstommen, kennis verloren gaan

C. Vriendschap tussen christenen.
Marcus 3:35. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn
broer en zuster en moeder.’
Lucas 9:239:23 -26. 23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en
mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf
verliest of schaadt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden,
zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer
hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige
engelen omgeeft.
Hebreeën 3:12-15. 12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van
de levende God, 13 maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’
nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door
zonde verleid werd. 14 Want alleen als we tot het einde toe resoluut
vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten
van Christus. 15 Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn
stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand’
Hebreeën 10:24-25. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe
aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te
blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist
bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet
naderen.
Kolossenzen 3:16. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u
wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel
uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft.
Romeinen 15:30, HSV. 30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze
Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met
mij te strijden in de gebeden tot God voor mij,
Filippenzen 1:27,29. 27 Leef in overeenstemming met het evangelie
van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van
geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
29 Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven,
maar ook omwille van hem te lijden.

1 Timoteüs 5:1-2. 1 Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem
vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je jonge mannen als
broers moet zien, 2 oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als
zusters – en dit in alle zuiverheid.
Spreuken 4:14-15, 14 Ga niet het pad van goddelozen, bewandel niet
de weg van wie boosaardig zijn.
15 Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door.
Efeziërs 5:3-7, HSV. 3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht,
laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past,
4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.
5 Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of
hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.
6 Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze
dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.
7 Wees dan hun metgezellen niet.
2 Tessalonicenzen 3:6-7 HSV. 6 En wij bevelen u, broeders, in de
Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere
broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij
van ons ontvangen heeft.
7 Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben
ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden
1 Korintiërs 5:9-13. 9 Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet
moet omgaan met ontuchtplegers, 10 maar dat betekent niet dat u alle
ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters
en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. 11 Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is,
een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met
zo iemand mag u beslist niet eten. 12 Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van
de gemeente? 13 Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar
binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’

E. Belangrijke besluiten vóór het huwelijk
Maleachi 2:14-16. 14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je
1 Korintiërs 7:1-7,32-35. 1 Dan nu de punten waarover u mij geschrede vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de
ven hebt. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met
vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan
een vrouw heeft. 2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man
de HEER getuige is geweest. 15 Wie ook maar een beetje verstand
zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een
heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door
man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar
God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je
man. 4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam,
jeugd niet trouweloos. 16 Want de HEER, de God van Israël, zegt dat
maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over
hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets zijn lichaam, maar zijn vrouw. 5 Weiger elkaar de gemeenschap niet,
doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de hemelse
of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het
machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.
gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw
gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 6 Ik zeg u dit
niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. 7 Ik zou
liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van
God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die.

©Stichting Deltacursus, 2000–2012

1

Voorbereiding en Studie 26

32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt
zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. 33 Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, 34 dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een
meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de
Heer, en wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil
haar man behagen. 35 Ik zeg dit in uw eigen belang, niet om u aan
banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen.
Matteüs 19:10-12. 10 Hierop zeiden zijn leerlingen: ‘Als het met de
verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet
trouwen.’ 11 Hij zei tegen hen: ‘Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is: 12 er zijn mannen die
niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat
ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet
trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog
op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen
het begrijpen!’
Jesaja 54:1-5. 1 Jubel, onvruchtbare vrouw,
jij die nooit een kind hebt gebaard;
breek uit in gejuich en gejubel,
jij die geen weeën hebt gekend.
Want – zegt de HEER –,
de kinderen van deze verstoten vrouw
zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.
2 Vergroot de plaats voor je tent,
span het tentdoek wijder uit,
zonder enige terughoudendheid.
Verleng de touwen,
zet de tentpinnen vast.
3 Naar alle kanten zul je je uitbreiden,
je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven
en de verlaten steden bevolken.
4 Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd;
wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd.
Je zult de schande van je jeugd vergeten,
je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.
5 Want je maker neemt je tot vrouw,
HEER van de hemelse machten is zijn naam.
De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn,
men noemt hem God van de hele aarde.
1 Korintiërs 7:9. 9 Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.
1 Korintiërs 7:39. 39 Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij
leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie
ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.
2 Korintiërs 6:14–7:1. 14 Loop niet in een en hetzelfde span met
ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken
Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken?
Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd:
‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn
en zij mijn volk. 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen,
zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie
aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters –
zegt de almachtige Heer.’
1 Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters,
moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten
en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
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Efeziërs 5:22-25. 22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van
de Heer, 23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus
het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. 24 En zoals
de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder
opzicht het gezag van hun man erkennen. 25 Mannen, heb uw vrouw
lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft
prijsgegeven
Spreuken 27:19,23. 19 Zoals water het gezicht weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart de mens.
23 Weet hoe het met je schapen en geiten gaat,
zorg goed voor je kudde.
1 Tessalonicenzen 4:1-8. 1 Broeders en zusters, in naam van de Heer
Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd,
dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het
nog veel meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag
van de Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God dat u een
heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u
zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet
zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht
en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht
niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest
geeft.
Hebreeën 13:4. 4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en
houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal
God veroordelen.
Galaten 6:7-8. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een
mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige
natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait
oogst het eeuwige leven.
Amos 3:3 NBG. 3 Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?
Matteüs 6:33. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Filippenzen 1:27. 27 Leef in overeenstemming met het evangelie van
Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van
geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.
Exodus 20:5-6. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet,
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor
de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde
geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht.
2 Kronieken 22:3-4. 3 Ook hij volgde het voorbeeld van het koningshuis van Achab, want hij liet zich door de raad van zijn moeder tot
goddeloosheid verleiden. 4 Hij deed wat slecht is in de ogen van de
HEER, net zoals de leden van het koningshuis van Achab, want na de
dood van zijn vader waren zij zijn raadgevers. Dat is zijn ondergang
geworden.
Prediker 3:5. 5 Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Prediker 8:5b-6a NBG. 5b en het hart des wijzen kent tijd en wijze.
6a Want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze;
1 Korintiërs 13:4. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
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F. Tips voor als je verliefd wordt.
Spreuken 19:219:2 -3. 2 IJver zonder kennis leidt tot niets, wie overijld te 2 Korintiërs 6:14-7:1. 14 Loop niet in een en hetzelfde span met ongewerk gaat, maakt al snel een blunder.
lovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloos3 Dwaasheid brengt een mens op de verkeerde weg, dan keert hij zich
heid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken
verbitterd tegen de H E E R .
Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongeloPrediker 7:25vige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken?
7:25 -26. 25 Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en
alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd:
en wilde tot een slotsom komen; van het kwaad heb ik de dwaasheid
‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn
willen kennen, van de dwaasheden de waanzin. 26 En wat ik vind is
en zij mijn volk. 17 Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen,
altijd weer een vrouw die bitterder dan de dood is, die een valstrik is.
zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie
Haar hart is een klapnet en haar handen zijn ketenen. Een mens die
aannemen 18 en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters –
zegt de almachtige Heer.’ 1 Omdat ons deze beloften zijn gegeven,
God behaagt zal aan haar ontsnappen, maar een zondaar laat zich
geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lidoor haar strikken.
chamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele
Spreuken 19:20-21. 20 Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.
leven heiligen.
21 Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan Deuteronomium 7:3-4. 3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met
van de H E E R .
hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen
geen vrouw voor uw eigen zoon. 4 Want zij zouden uw kinderen ertoe
verleiden de H E E R ontrouw te worden en andere goden te dienen.
Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de
dood moeten bekopen.

G. Tips voor Kennismaking.
Galaten 5:22. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

H. Tips voor Verkering.
Efeziërs 5:17. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen
wat de Heer wil.
1 Tessalonicenzen 4:3-8. 3 Het is de wil van God dat u een heilig
leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn
lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen 5 en dat u niet
zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw harts-
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tocht en begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit
opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al
nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen
tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.
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