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Omgaan met elkaar in verkering en huwelijk 
Een gezinsmoment / objectles op weg naar verkering en huwelijk (8-16 jaar) 

 
Hoe kijk je in een relatie naar de ander? 

Hoe praat je over de ander? 

Waar gaat het om in de verkeringstijd of het huwelijk? 
Het beeld dat de samenleving geeft,  

staat vaak haaks op wat de Bijbel daarover zegt. 
Wat zegt de Bijbel over omgaan met elkaar in verkering of huwelijk? 

 
Binnenkomer 

Lees de verhalen voor die je hieronder vindt. 
 

Verhaal A 
Drie uur. Hij staat daar, geleund tegen het schoolhek: shagje in zijn hand. Waar is ze? 
Zoekend dwalen zijn ogen over de mensenmassa. ‘ja… daar!’ Haar blonde haar springt er uit! 
‘Wat is ze mooi’ flitst het door hem heen. Zijn moeite is niet te vergeefs. Zijn ogen vangen de 
hare. ‘Ga je met me mee?’ Stralend lacht ze hem toe. ‘Ze is veel knapper dan José’ flitst het 
door hem heen ‘Hoewel: die mocht er ook wel zijn.’  Niet aan denken nu. Dat is voorbij. Nu 
heeft hij Anne. En met haar is het toch ook leuk? Een vlotte meid en goed gebekt. Hij vindt 
dat wel grappig aan haar. Ze is gek van hem. Ze geeft veel, ja… alles aan hem. Heeft hij het 
niet getroffen? 

Verhaal B 
‘Als ik hem weer eens ontmoet had, voelde ik dat er een bijzondere gebondenheid en 
liefdesband tussen ons lag. Ik sprak daar nooit met iemand ver, maar bracht het in het gebed 
voor de Heere. Ik vroeg toen dikwijls of Hij dit gevoel van mij wilde wegnemen en mij wilde 
bewaren voor het gaan van mijn eigen weg. (…) Ik hoopte dat eerst mijn zielsbegeerte 
vervuld zou mogen worden.’  
Een poosje later: 
‘Zo ontmoetten wij elkaar dan zaterdags op de afgesproken plaats. Hij vertelde mij toen, dat 
hij het allang zo moeilijk had en genegenheid voor mij gevoelde. Maar er waren ook 
anderen, die er blijk van gaven wel met hem te willen verkeren. Dit alles heeft hem in de 
nood op zijn knieën gebracht. Toen werd hij er bij bepaald, dat het huwelijk door God was 
ingesteld vóór de val en dat het een heilige instelling van God was. Hij kreeg toen zijn 
onwaarde te zien, waarop hij de Heere vroeg: ‘Heere, is er dat voor mij ook nog?’ Toen werd 
ik in de dadelijkheid voor zijn aandacht gebracht en klonk het in zijn ziel: ‘Indien twee 
tesamen stemmen op de aarde over één zaak, gelovende, die zal geschieden.’ Hieruit 
aanvaardde hij mij als een geschenk van God, met grote liefde en geloofde hij dat ik er ook 
van wist. 
Hij vertelde het ook aan zijn zus die hem waarschuwde vooral voorzichtig te zijn. Hij zei haar 
toen dat als ik er niet van wist, het niet van God was, maar hij geloofde vast dat ik het wist.’  
Uit: De strijd gestreden – het leven en sterven van ds. G. van de Breevaart 
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Bespreken 
- Welke sfeer proef je in verhaal A? Vind je dat een Bijbelse manier van omgaan met elkaar 
in een relatie? Waarom wel/niet? 
- Welke sfeer proef je in verhaal B? Vind je dat een Bijbelse manier? Waarom wel/niet? 
- Welke les trek jij uit deze twee verhalen? 
- Stelling: ‘Eerst bekering, dan verkering’. Wat vind jij? 
 

 

Bijbel erbij 
Lees 1 Petrus 3:1-7 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 

- Waarom zegt Petrus tegen vrouwen dat ze hun man onderdanig moeten zijn (vers 
1b)?  

o Wat betekent ‘onderdanig zijn’?  
o Waar is de onderdanigheid een afspiegeling van (Efeze 5:24)? 

- Wat is ‘kuis leven’ (vers 2)? Hoe ziet je leven er dan uit? 

- Om welke versierselen/sieraden gaat het niet (vers 3)? 
- Om welke versierselen/sieraden gaat het wel (vers 4-5)?  

o Welke vrouwen uit het Oude Testament zijn daar een voorbeeld van (vers 6)?  
o Wat betekent dit voor meisjes/vrouwen nu? 
o Wat betekent dit voor jongens/mannen nu? 

- Wat zegt Petrus tegen mannen (vers 7)? 
o Waar moet hun gedrag een afspiegeling van zijn (Efeze 5:25)? 

- Hoe kunnen gebeden verhinderd worden (kanttekening 15)?  
o Wat is dus belangrijk vóór én tijdens je relatie? (Van te voren de Heere bidden. 

Tijdens de relatie naast het persoonlijke gebed ook samen bidden)  

 

 

Bezig 
Het thema ‘liefde’ is heel geschikt voor een vragenspel / gesprekspot. Je vindt vraagkaartjes 
hieronder, maar je kunt dit ook zelf met nieuwe kaartjes aanvullen. 
Werkwijze: 
- print de kaartjes uit en stop je ze in een pot of doos 
- laat de deelnemers om de beurt een kaartje uit de doos of pot pakken en de vraag of 
stelling hardop voorlezen 
- de volgende persoon geeft een antwoord of reactie en pakt vervolgens een nieuw kaartje. 
- enz. 
 

Besluiten 
Besluit dit Bijbelmoment door samen te vatten wat de Bijbel zegt over omgaan met elkaar in 
verkering en huwelijk. Vraag of iemand nog iets erover wil zeggen of vragen.  

 
 

Om met kinderen en jongeren bij Bijbelse voorbeelden stil te staan, 
vind je hier een Bijbelrooster (met gespreksvragen) voor twee weken: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/seksuele-vorming-2-bijbelse-liefde/ 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/seksuele-vorming-2-bijbelse-liefde/


© www.bijbelsopvoeden.nl (met dank aan JM) 

 

Stellingen en vragen voor een gesprekspot over ‘liefde’ 
 

 
Eerst bekering 
dán verkering 

 
 

Waar of niet waar 

                                           

 
Ware 
Liefde  

WACHT 
 

Waar of niet waar  

                                           
 

 
Liefde is: 

Jezelf behagen 
 

 
Waar of niet waar 

                                           

 
Liefde vraagt 

zelfverloochening 
 

Waar of niet waar 
 

                                           

 
Een vrouw die bijzonder 

schoon/mooi is, heeft geen reden 
om er trots op ze zijn, maar wel veel 

reden om op haar hoede te zijn. 
(Matthew Henri)             

  

Waar 
of niet waar 

 
Verliefd zijn is  

onbijbels 
 

 
Waar of niet waar 

                                           

 
Een vrouw staat niet boven of 
onder de man, maar naast de 

man 
 

Waar of niet waar 

                                           

 
Een relatie aangaan met een 

ongelovige moet kunnen als je 
elkaar maar vrij laat. 

 
Waar of niet waar                             

                                           
 

 
Bij het aangaan van een 

relatie is gevoel belangrijker 
dan het gebed 

 

Waar of niet waar 

                                           

 
Geestelijke eenheid  

is belangrijker dan natuurlijke 
liefde 

 
Waar of niet waar 

                                           

 
Liefde tot de ziel van de ander is 

de bezielende kracht van alle 
liefde 

 
Waar of niet waar 

                                           
                                           

 
Het huwelijk is alleen bedoeld 
tot uitbreiding van Gods kerk 

 
Waar of niet waar 

                                           

Alleen Gods kinderen kunnen 
een gelukkig huwelijk hebben 

 
Waar of niet waar 

                                           

Verliefd zijn heeft niets met 
liefde te maken 

 
Waar of niet waar 

                                                  

                                           
 

Je kunt beter getrouwd zijn 
dan niet getrouwd 

 
Waar of niet waar 
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Kun je in eigen woorden 

omschrijven  
wat Bijbelse liefde is? 

 

 

                                           

 

Kun je in eigen woorden 
omschrijven  

wat eigenliefde is? 
                                         

                                           
 

 

Wat vind jij het belangrijkste 
in een relatie? 

 

                                           

 
Waarom is gebed onmisbaar 

vóór, tijdens en na je 
verkering? 

 

                                            
                                            

 
Kun je voorbeelden noemen 
van huwelijken uit de Bijbel 
die jou tot voorbeeld zijn? 

 

                                           
                                           

 
Kun je voorbeelden noemen 

van onkuisheid? 
 
 

                                          

 

Welk (theologisch) boek zou 
je samen willen 

lezen/bestuderen in je 
verkeringstijd? 

                                           

 

Wat is een rein geweten? 
 

 
                                                  

                                           
 

 
Since seks got easier to get,  

love got harder to find 
(Sinds seks makkelijker te 

krijgen is, is liefde moeilijker te 
vinden) 

                                           

 
Wat belooft een man aan zijn 

vrouw als hij trouwt? 
En andersom? 

 
(zie huwelijksformulier) 

                                           

 
Noem 3 ‘vitaminen’ die in een 

relatie belangrijk zijn 
(A- Aandacht) 
(B – Belangstelling) 
(C- Complimenten)                            

                                           
 

 
Als je de ziel van de ander 

liefhebt, word je dan boos om 
zijn/haar zwakke kanten? 

 

                                           

 
Men zegt wel dat huwelijken 

in de hemel gesloten worden. 
Wat betekent dat? 

 
 
 

                                           

 
Waarom sloot Job een 

verbond met zijn ogen?  
Job 31:1 

 
 

                                                  

                                           
 

Een getrouwde man is druk 
met zijn vrouw. Een 

ongetrouwde man heeft tijd 
voor de Heere. 

(1 Korinthe 7:32-33) 
 

Waar of niet waar? 
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