Voordat je je “Ja-woord” geeft!

“Ja, ik wil.” Er staat geen krachtiger
combinatie van woorden in je woordenboek,
evenmin zul je krachtiger woorden uit je mond
horen uitgaan. Op een dag zul je bij het altaar
staan, met je voorganger en de open Bijbel en
vele getuigen in je kerk en de prediker zal je
een plechtige vraag stellen…. “Wil je deze
man of vrouw nemen als uw wettig
getrouwde….” Je zult gevraagd worden om te
antwoorden met de woorden: “Ja, ik wil.”
Brengt dat vrees? Ik hoop het.
Je kunt van mening veranderen over je
opleiding, je carrière, je beroep voor je leven,
maar niet over je levensgezel. Dat betekent:
“Totdat de dood u scheidt! Wanneer je “Ja, ik
wil,” hebt gezegd, is dat voor tijd en
eeuwigheid. Als je bent zoals ik, heel gelukkig
getrouwd, is het een wonderbare overgave.

Eerst geestelijke eenheid
“De grootste gave buiten je redding is om
getrouwd te zijn met een Godvrezende man of
vrouw.” Als God een gave geeft, geeft Hij het
beste. In je geestelijke eenheid gaf Hij jou Zijn
leven… Hij gaf Zich in volkomen overgave aan
jou! Wat een gave; de persoon van eeuwig
leven leeft in jou.
Evenzo gaf u alles van uzelf aan Hem. Dat is
overgave, dat is het huwelijk. Zoals de
schrijver schreef: “Geen terugkeer mogelijk,
geen terugkeer.”
Broeder Jeff, ik weet dat het huwelijk
voorgoed is, kunt u mij wat nuttige richtlijnen
geven zodat ik de juiste beslissing kan
nemen?

Allereerst: stel jezelf de vraag: “Ben ik
wederomgeboren?” Als God in je hart woont,
kun je pas echt liefhebben.
Je zult nooit het juiste meisje kiezen als je niet
de juiste man bent. Je hebt het filter van een
weldenkende man nodig om de smaak van
een heilig man te hebben. Als je niet
wederomgeboren bent, zul je een wereldse
smaak hebben en die zullen je doen trekken
naar een meisje die ook werelds is of één die
geestelijk nog een baby is.
Ongeacht wat voor fijne vent je bent, hoe
financieel op orde en toebereid, als je niet
vervuld bent met Gods Geest ben je niet
geschikt voor het huwelijk. Het is uiterst
zelfzuchtig om te trouwen als je niet geestelijk
toegerust bent. Zoek eerst het koninkrijk van
God en alle dingen zullen je gegeven worden.
Rust je toe voor het huwelijk door God het
beste van je jaren te geven als een
ongetrouwd persoon, want je zult niet lang
ongetrouwd blijven.
Ten tweede: Je moet bij elkaar passen. De
volgorde om een verbintenis aan te gaan is:
eerst hart en ziel, dan ten tweede een eenheid
van het vlees. Bijvoorbeeld, ik weet dat je zegt
dat je van hem houdt, maar vind je hem of
haar sympathiek? Begrijp je wat het is om
werkelijk om die persoon te geven? Zijn jullie
de beste vrienden? Eerst vrienden, dan
minnaars.

Ik trouwde met mijn beste vriendin
Een vriend is iemand die je hebt gezien in je
slechtste momenten en meest geïrriteerde
momenten en die je toch begrijpt en
bewondert omdat ze geestelijk één met jou
zijn. Ze weten wat er in je hart omgaat. Je
bent volkomen vrij om jezelf te zijn, niet wat je
vindt dat zij willen dat je moet zijn. Je voelt je
volkomen op je gemak bij die persoon. Hij/zij
zou je beste vriend moeten zijn. Je kunt
samen lachen, samen huilen, elkaars diepste
gevoelens delen en bovenal Christus samen
delen. Eenheid, samenzijn begint met
vriendschap.
Debbie, mijn vrouw en geliefde, de moeder
van onze drie kinderen, is mijn beste vriendin.
Mijn hart ligt voor haar open. Ze kent mij als
geen ander en ze houdt van mij…. (oh, het
wonder van overgegeven liefde). En ze vindt
me ook aardig.
Bent u gelijkgezind? Is hij/zij wedergeboren?
“Ik ben in de Boodschap.” Ik ben er zeker van
dat je die frase net zoveel hebt gehoord als ik
en je hebt ontdekt dat “niet geheel Israël

werkelijk Israël is.”Jullie kunnen allebei in de
“Boodschap” zijn en toch ongelijk verbonden.

We zijn een product van ons
verleden
Hoe je aanstaande partner werd opgevoed,
maakt heel veel uit! De familieboom: Je vindt
de boom daar waar de vruchten zijn gevallen.
Als je aan een huwelijk denkt moet je weten
wat er voor wetten aanwezig zijn bij je
aanstaande. Neem de tijd om ze te leren
kennen als ze in hun eigen omgeving thuis
zijn. Hoe hun gedrag is, zal je heel veel
zeggen over het meisje of de jongen die je
denkt te trouwen.
Probeer iets op te steken over de kerk waar hij
of zij heen gaat. Je behoort de geest, het
karakter en de leer te kennen van degene
waarin je geïnteresseerd bent. Mijn vrouw,
Debbie, was een kind van een prediker uit
Oregon.
Ik
kende
mijn
aanstaande
schoonvader als een stabiele man van God.
Het belangrijkste was dat zijn dochter hem
bewonderde als vader en leider. Dat was voor
mij belangrijk omdat het aangaf hoe
ontspannen ze zou zijn met mijn leiderschap
als de volgende man in haar leven.
Als mijn vrouw niet een gezonde relatie met
haar vader had, als zij mij zou gezegd hebben:
“Ik kan mijn vader niet uitstaan, want hij is
hard of hij had nooit tijd om bij ons te zijn,” dan
kan ik verwachten dat ik, haar echtgenoot, wat
problemen kan verwachten in haar bereidheid
om mijn leiderschap volledig te aanvaarden,
ongeacht hoe zeer zij mij liefheeft.
Tijd zal helpen te genezen als je de nood
begrijpt. Evenzo is het met de jongen. Als het
hem heeft ontbroken aan de geestelijke en
natuurlijke opvoeding bij vader en moeder,
moet je geduldig zijn zodat het vertrouwen
gaat groeien. Je zult je door deze stadia heen
moeten werken voor je begint aan de
verkeringsfase van je relatie.
Als de persoon waarvoor je belangstelling
hebt uit een andere boodschapkerk komt,
moet je iets weten over die samenkomst. Door
naar zijn of haar gemeente te gaan, zul je hun
geestelijke bagage wat beter begrijpen.

Heb acht op je reinheid
Als je iets van waarde bezit, behoor je het te
beschermen. Hier zijn wat veiligheidsnormen
om een goede relatie te beschermen.
Houdt het heilig! Wederzijds respect. Als hij je
respecteert zal hij je behandelen als een
zuster, een dame. Als jullie allebei geestelijk

niet sterk genoeg zijn om jullie reinheid te
respecteren en te willen bewaren, wacht dan
tot je volwassen genoeg bent om de waarde
van wederzijds respect te leren beseffen. Je
zult hem helpen om dat respect bij te brengen
door je op een godzalige wijze te gedragen.
Een jongen zal flirten met een flirt, maar een
rechtschapen man zal trouwen met een dame.

Twee fasen:
Verkering

Vriendschap

en

Nog een veiligheidsnorm: “Geef niet toe aan
het begeren van het vlees.” “Vermijd alle
schijn van kwaad.” Er zijn twee fasen van een
relatie – de fase van vriendschap en de fase
van verkering. In de vriendschapsfase van je
relatie blijf je in goed gezelschap. Doe dingen
in de groep. Maak geen afspraakje alleen om
een afspraak te hebben. Dat is misschien de
manier van de wereld, maar het is niet Gods
manier. Als je alleen een afspraak maakt, geef
je de duivel en het vlees een kans en je brengt
de relatie onder druk door een voortijdige
verplichting ten opzichte van elkaar.
“Broeder Jeff we hebben de Heilige Geest, we
kunnen er wel mee omgaan.” Houd jezelf niet
voor de gek! Als je voortijdig van de
vriendschapsnaar
de
verkeringsfase
overgaat en samen uitgaat, heb je de
bescherming van het Woord verlaten. Satan
zal voordeel halen uit je goede bedoelingen.
De Heilige Geest zal je niet wegvoeren uit de
bescherming van het Woord naar de armen
van een man of vrouw die je echtgenoot(e)
nog niet is. Behoed je hart. Gehoorzaam de
richtlijnen van het Evangelie.
Als je nog jong bent (rond de twintig) en je
ouders zijn gelovigen onderwerp je dan aan
hen en vraag hen advies wanneer je denkt dat
je relatie van de vriendschaps- in de
verkeringsfase
overgaat.
Geef
de
vriendschapsfase goed de tijd om uit te
groeien voor je verder gaat naar de
verkeringsfase.
Het
fundament
van
vriendschap is erg belangrijk. De meeste tijd
van je tijd voor het huwelijk zal zijn in de
vriendschapsfase.

Wanneer ben je gebonden aan een
eed
Als je een meisje haar hand vraagt om te
trouwen en ze zegt ja, is dat een verbintenis.
Je hebt gezworen elkaar te trouwen. Laten we
eens bezien waarom onze woorden zo
machtig zijn, zo verbindend.

Je hebt wel horen zeggen: “Een man is net zo
goed als zijn woord.” Dat is waar. Niet al te
lang geleden was het gebruiklelijk dat een
contract rechtsgeldig was door de eenvoudige
bevestiging van iemands woord met een
handdruk. Waarom zoveel vertrouwen in
iemands woord? Dat is omdat we zijn gemaakt
in Gods beeld en God is Zijn Woord.
Johannes 1:1-3 en 14: “In den beginne was
het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. Dit was in den beginne bij
God. Alle dingen zijn door het Woord (Het
Woord = Logos = Jezus) geworden en zonder
dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Het Woord is vlees geworden en het heeft
onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als
van de Eniggeborene des Vaders, vol van
genade en waarheid.
God is Zijn Woord en de wereld wordt
volmaakt in zijn baan gehouden door het
Woord. Heb. 1:3 “Deze, de afstraling zijner
heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die
alle dingen draagt door het woord zijner
kracht.” Wij die in Zijn beeld (Woord) gemaakt
zijn, moeten leven door Zijn Woord op onze
lippen. Met andere woorden, als we een
belofte maken, moeten we die houden. Uw
karakter staat op het spel. De mensen zouden
op ons moeten kunnen bouwen, moeten
vertrouwen kunnen hebben in ons woord.
De eed van een Christenman of – vrouw is
wettig en bindend. Volgens de Schrift behoort
een man zijn woord te houden. Mattheus 12:
34-37 zegt dat we door de woorden die we
spreken gerechtvaardigd of veroordeeld
kunnen worden. Voorts staat er dat we voor
elk ijdel woord rekenschap moeten afleggen.
Hoe lastert een persoon? Door woorden…
door de woorden die uit zijn mond komen.
“Want de mond loopt over van wat in het hart
is.” Onze woorden zullen ons rechtvaardigen
of veroordelen.
Matth. 5:33-37 “Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn,
en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is
uit den boze.”
Prediker 5:4-6 “Als gij God een gelofte gedaan
hebt, talm er dan niet mee die in te lossen,
want Hij heeft geen welgevallen aan de
dwazen; wat gij beloofd hebt, moet gij
inlossen. Het is beter, dat gij niet belooft dan
dat gij belooft en niet inlost.”
Herinner je die man in de Schrift die God een
eed zwoer en zei: “Indien Gij de vijand in mijn
macht geeft, dan zal wat mij uit de deur van
mijn huis tegemoet komt, de HERE

toebehoren, en ik zal het ten brandoffer
brengen.” Hij dacht dat het een geit of een
schaap zou zijn, misschien een os, maar in
plaats daarvan was het zijn enige dochter.
Lees de geschiedenis maar zelf in Richteren
11:29-40. Nu je doodsbenauwd bent
geworden om je mond maar zelfs open te
doen, laat me even wat genade toedienen
over deze eedzaak.

Wanneer is de eed niet bindend
Ja, er zijn situaties dat een verlovingsbelofte
niet bindend is. Numeri 30:1-16.
Je moet dit zorgvuldig lezen voor we verder
gaan. Goed, nu je deze Schriftplaatsen
uitgespeld hebt, laten we ze bespreken.
Bij de Christelijke vader berust de macht, door
God, om de verloving van zijn dochter te
verbieden of te beëindigen. “Pa, Billy vroeg
me met hem te trouwen en ik zei ja, dus gaan
we trouwen.” Pa heeft de macht van God om
te zeggen: Ik sta het niet toe en je zult niet met
hem trouwen.” Het meisje is in zo’n geval niet
aan die eed gebonden.
Als je een christelijke vader hebt, dank God
voor hem en luister naar hem. God heeft in
deze Schriftplaats bepaald dat je je vaders
zegen moet hebben. Als je doorgaat zonder
vaders zegen ben je zonder de garantie van
de zegeningen van God en dat is bouwen op
drijfzand.

Bidt Papa Bidt:
Papa, het is belangrijk dat je je bewust bent
van
je
Bijbelse
verantwoordelijkheid.
Verwaarloos dat niet. Predikers geven geen
dochters weg in het huwelijk, vaders geven
hun dochters weg in het huwelijk. U bent
geheel alleen verantwoordelijk voor God en je
dochter voor haar welzijn en toekomst.
Uiteindelijk ligt de beslissing bij u of zij wel of
niet gaat trouwen met deze man. Geef niet de
prediker de schuld als het huwelijk misgaat. U
moet uw hart onderzoeken en God vragen u te
vergeven. Het gaat tussen u en God.
Het is een bitterzoete trouwdag als de vader
en moeder niet volledig instemmen met het
huwelijk van hun dochter, maar de dochter
drukt toch door dat hij de ware voor haar is en
de ouders hebben schoorvoetend hun
toestemming gegeven. De dochter zou graag
de goedkeuring van haar ouders moeten
willen hebben en wachten op groen licht van
haar vader.

Ben
je
gereed
Verkeringsfase?

voor

de

Enkele goede tips om te bezien voor je begint
aan de verkering met je relatie:
1. Je zou boven kleinzielige jaloersheid
moeten staan. Als hij of zij met het andere
geslacht praat, word je niet jaloers.
2. Vertrouwen: Je hebt volkomen vertrouwen
in de ander als ze een poosje niet bellen of op
vakantie gaan of in het leger gaan. Er is
wederzijds vertrouwen. Je rust in hun trouw.
3. Je beseft dat hij of zij tijd nodig heeft voor
zichzelf; zij kan uitgaan met meisjes en hij met
jongens. Je geeft elkaar de vrijheid om met
anderen om te gaan.
4. Wanneer je in je hart kan zeggen dat je
hem of haar liefhebt; je wilt het beste voor
hem of haar ook al zou onze relatie niet goed
gaan. Ik zal hem/haar niet aan mij verplicht
laten voelen. Ik wil Gods wil, niet de mijne.
5. Ik voel niet dat ik mijn persoonlijkheid moet
veranderen of aanpassen om hem of haar
gelukkig te maken. Ik voel me bij hem of haar
op mijn gemak.
6. Ik zie zijn of haar zwakten en karakterfouten
maar ik ga niet proberen hem of haar te
veranderen. God is de pottenbakker. (Bedenk
dat nadat je getrouwd bent.)
7. Onze relatie is sterk genoeg dat ik de
vrijheid heb om gevoelige punten aan te
snijden – zelfs dingen die mij tegenstaan in
onze relatie – zonder dat ik vrees dat het stuk
gaat.
8. Ik denk er ernstig over om met hem of haar
te trouwen en daarom ga ik over tot de
verkeringsfase.
9. Ik heb gebeden en er over gesproken met
mijn ouders en zij stemmen er mee in. (Als je
ouders
ongelovig
zijn
raadpleeg
je
voorganger.)
10. Ik heb tijd doorgebracht met mijn
potentiële schoonfamilie. Ik voel me bij hen
thuis en zij voelen het ook zo.
11. Ik weet dat we elkaar af en toe zullen
teleurstellen. Ik weet dat hij of zij mij niet
volkomen gelukkig kan maken en tevreden
stellen en ik zal niet proberen zijn of haar
liefde te verwerven voor mijn geluk en welzijn.
Mijn geluk en welzijn ontspringen in Jezus
Christus. Vanuit onze wederzijdse relatie in
Jezus zullen we onze liefde en ons leven in
elkaar uitstorten.
Als ik iets heb gezegd dat tegen de kern van
de onderwijzing van je voorganger in gaat, eet
de taart op en spuw de pit uit. Mijn gebed is

dat God je zal zegenen, zoals Hij mij gedaan
heeft, met een wonderbaar huwelijk,
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