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26. Relaties Stille tijd 

Dag 1 Romeinen 12:9-21. 

De relatie met alle mensen 

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en 

houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke 

liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet 

betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de 

hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 

13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de 

gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen 

niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 

16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, 

maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 17 Vergeld 

niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle 

mensen. 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede 

met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor 

de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 

vergelden, zegt de Heere. 20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem 

te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, 

zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. 21 Word niet overwonnen 

door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

 

Dag 2 1 Johannes 2:6-11. 

De relatie met alle christenen 

6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft.  

7 Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u 

vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf 

het begin hebt gehoord. 8 Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar 

is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht 

schijnt reeds. 9 Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die 

is tot nog toe in de duisternis. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 

het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. 11 Maar 

wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, 

en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind 

heeft. 

 

Dag 3 Spreuken 23:22-26. 

De relatie met je ouders 

22 Luister naar je vader, die jou heeft verwekt,  

en veracht je moeder niet wanneer zij oud is.  

23 Koop de waarheid en verkoop haar niet –  

wijsheid, vermaning en inzicht.  

24 De vader van een rechtvaardige zal zich buitengewoon verheugen,  

wie een wijze zoon verwekt heeft, zal zich over hem verblijden.  

25 Laten je vader en je moeder zich verblijden,  

en laat zij die jou gebaard heeft, zich verheugen.  

26 Mijn zoon, geef mij je hart,  

en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. 

 

Dag 4 Efeziërs 5:22-33. 

De relatie met je echtgenoot 

22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 

23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van 

de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24 Daarom, 

zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de 

vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, 

heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad 

heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou 

heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 

27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een 

gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig 

en smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen 

liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, 

maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 

30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 

gebeente. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en 

zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 

32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en 

de gemeente. 33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw 

eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag 

hebben voor haar man. 

 

Dag 5 Lucas 6:27-35. 

De relatie tot vijanden 

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed 

aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen 

die u belasteren. 29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de 

andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw 

onderkleed te nemen. 30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en 

eis niet terug van hem die neemt wat van u is. 31 En zoals u wilt dat 

de mensen u doen, doet u hun ook zo. 32 En als u hen liefhebt die u 

liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de 

zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33 En als u 

goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u 

daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. 34 En als u 

leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank 

komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, 

om hetzelfde terug te ontvangen. 35 Maar heb uw vijanden lief en doe 

goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon 

groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is 

goedertieren over de ondankbaren en slechten. 

 

Dag 6 1 Korintiërs 5:9-13. 

Vermijd verkeerde relaties 

9 Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met 

ontuchtplegers. 10 Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers 

van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of 

afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan. 11 Maar 

nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, 

terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een 

hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, 

of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. 12 Het is toch niet 

aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet 

alleen hen die binnen zijn? 13 Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. 

En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. 
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Dag 7 2 Korintiërs 6:14–7:1. 

Intieme en bindende relaties met ongelovigen is 

verboden (zie ook 1 Korintiërs 7:39) 

14 Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft 

gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke 

gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke 

overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een 

gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de 

tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de 

levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en 

onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk 

zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de 

Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik 

zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt 

de Heere, de Almachtige.  

1 Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf 

reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging 

volbrengen in het vrezen van God. 

 

Dag 8 1 Korintiërs 7:36-40. 

Trouwen is geen zonde, maar trouw alleen met 

een wedergeboren gelovige 

36 Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van 

zijn aanstaande vrouw die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd 

voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen 

wat hij wil, hij zondigt niet: laten zij trouwen. 37 Maar wie in zijn 

hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht 

heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen 

aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook 

goed. 38 Dus: ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet 

ten huwelijk geeft, handelt beter.  

39 Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als 

haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, 

maar alleen in de Heere. 40 Maar zij is gelukkiger, als zij zo blijft, naar 

mijn mening. En ik denk ook dat ik de Geest van God heb. 

 

Dag 9BS 1 Tessalonicenzen 4:1-8. 

Trouw alleen met iemand die zichzelf beheerst  

(vertaalkeus) 

1 Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus 

toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en 

God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. 2 Want u weet 

welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. 

3 Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van 

de ontucht, 4 en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in 

heiliging en eerbaarheid, 5 en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de 

heidenen, die God niet kennen. 6 Laat niemand over zijn broeder 

heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is 

een Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en 

bezworen hebben. 7 Want God heeft ons niet geroepen tot 

onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, 

verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons 

heeft gegeven. 

 

Vertaalkeus. 1 Tessalonicenzen 4:4 zegt in de oorspronkelijke 

taal “dat ieder van u zijn ‘vat’ weet te verwerven (NBG) of te 

bezitten (HSV) in heiligheid en eerbaarheid”. Je ‘vat’ is je 

(toekomstige) vrouw en je moet weten haar in heiligheid en 

eerbaarheid te winnen (verkrijgen). Of “dat ieder van u weet 

zijn ‘vat’ weet te beheersen in heiligheid en eerbaarheid “ (zie 

NBV). Je ‘vat’ is je (eigen) lichaam en je moet weten het in 

heiligheid en eerbaarheid te beheersen. Beide vertalingen 

verwijzen naar het gebied op seksueel/moreel vlak. 

 

Dag 10 Matteüs 6:25-34. 

Trouw alleen met iemand die dezelfde 

levensdoelen heeft (zie ook Amos 3:3 NBG) 

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten 

en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u 

zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam 

meer dan de kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet 

en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader 

voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? 27 Wie toch van u kan 

met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 28 En wat bent u 

bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; 

ze werken niet en spinnen niet; 29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al 

zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30 Als God nu het 

gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen 

wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 

31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: 

Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32 Want 

al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers 

dat u al deze dingen nodig hebt. 33 Maar zoek eerst het Koninkrijk 

van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij 

gegeven worden. 34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, 

want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft 

genoeg aan zijn eigen kwaad. 

3 Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn? 

 


