
Pad 22. Relaties
1 Pet. 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk
(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot

zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen.”

D.T.P. periode 6 DAG 23

MAANDAG: DE WEG NAAR ROMANTISCHE LIEFDE

Lezen: Hoogl. 3:1-5 (vs. 5: Communicatie en romantische liefde)

Patty verlangde er naar om gelukkig getrouwd te zijn. Maar elke
keer liep haar relatie op een diepe teleurstelling uit. Ze schrikte elke
nieuwe vriend af, ook al leek de relatie zo veelbelovend. Zij wilde
namelijk te snel en te graag vaste verkering.
Je kunt nooit uitsluiten dat je in een relatie wordt gekwetst. Maar
door bepaalde basisprincipes te volgen, kunnen we de kans om gekwetst te
worden wel tot een minimum beperken. Zodra wij ontdekken dat wij verliefd zijn,
moeten wij de Here Jezus vragen of en hoe wij die relatie moeten voortzetten.
Onthoud dat Hij altijd het beste met ons voor heeft.
Als je verliefd bent denk je niet meer helder, ook al ben je als persoon nog zo
volwassen. Voordat wij onze verliefdheid aan de ander kenbaar maken dienen wij
die eerst aan de Here Jezus voor te leggen. Eventueel kun je eerst ook nog een
betrouwbare vriend om raad vragen. Maar één van de ergste manieren om
iemand te manipuleren is om te zeggen: “God heeft mij verteld dat wij .....”
Onze vriend of vriendin moet de vrijheid hebben om niet hetzelfde voor jou te
voelen als jij voor hem of haar. Je moet hem of haar ook de gelegenheid geven
om over jullie relatie na te denken. Boven alles moeten we onze zekerheid in
Jezus zoeken en niet in een menselijke relatie, wat er ook gebeurt.

Opdracht: Hoe moet jij deze principes in jouw leven toepassen?

Naslag: Rom. 8:38-39


