
Zondag 9 juni 2013 - Goddelijke relaties.

Goeie morgen, goeie avond,… Deze dingen kun je ook tegen God zeggen. Je kan 
met Hem spreken zoals tegen een gewone mens… 


Mattheus 6: 25, 33•
Wees niet bezorgd… niet over je lichaam, niet over "eten op tafel krijgen"◦
Maar zoek eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen ◦
zullen je erbij gegeven worden.


Er zijn 2 groepen mensen (er zijn ook tussengroepen...):•

Groep 1 is een groep die enkel het materiële zoekt: Wat gaan we eten? Wat ◦
ga ik dragen? Welke mooie dingen kan ik kopen?
Groep 2 zoekt eerst Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Deze dingen zie ◦
je niet direct. Maar deze geestelijke dingen kan je ook ervaren. 


Illustratie:
- 2 lege glazen (glas = de behoefte van de mens)
- kom met water (water = een (goddelijke) invulling van die behoefte)

Stel: Een glas is halfvol, een ander voor een kwart gevuld.

De meeste relaties tussen mensen worden gevormd omdat de een de ander 
nodig heeft… 
… om het gevoel van eenzaamheid te overwinnen… Maar meestal kom je tot de 
ontdekking dat je eenzaamheid blijft ondanks je relatie.
… om de seksuele behoefte te vervullen… De eerste jaren gaat het meestal nog 
goed. Maar pas nadien komen de problemen… Een nieuwe vrouw kan dan weer 
voor een tijdje deze behoefte vervullen, maar echte voldoening is er nooit.

Bij de meeste mensen is het glas maar gedeeltelijk gevuld. Om dit tekort op te 
vangen, zoeken ze naar iemand anders die dit kan complementeren.

→ Het water van het ene glas gaat naar het andere glas.


→ Als er een onevenwicht is, gaat het glas helemaal leeg worden. 







Zo worden mensen levensmoe… Je kan niet enkel geven en niet ontvangen. 
Iemand die volledig leeg is, zoekt ergens anders soelaas. Maar deze cirkel van 
behoefte blijft altijd terugkeren. Iemand anders kan deze leegte echter niet 
opvullen.
Enkel God kan deze leegte helemaal opvullen! Hij is de enige die je behoefte 
werkelijk kan invullen.

In een ideale relatie zijn beide partners volledig gevuld in 
Christus. Ze hebben elkaar niet meer nodig om een ernstig gemis op te vullen. 
2 complete mensen worden op die manier echt één. Elk tekort wordt aangevuld 
door de relatie met God. Er ontstaat op die manier geen dwingende eis naar de 
ander toe, maar je kan ongedwongen geven aan de ander vanuit de volheid die je 
hebt in Christus. 


Genesis 2: 18 → Adam was al volmaakt. Maar toch zegde God: "Het is niet •

goed dat de mens alleen is."
Het woord "alleen" betekent hier niet ongetrouwd zijn, betekent ook niet ◦
"eenzaam zijn". Het betekent: heel, uniek, compleet.
Het was ook niet Adam die vroeg naar een partner. Het was God die een ◦
helper schiep voor Adam.


Genesis 2: 15-19 → Adam was niet eenzaam. Hij had zijn werk in het hof van •

Eden. Super intelligent als hij was, gaf hij een naam aan alle dieren. Adam was 
dus alleen, maar niet eenzaam.


Kolossenzen 2: 10 → In Christus ben je volmaakt. Je hebt dus niets •

tekort. Hier moeten we allemaal naar toe streven.
In een ideale situatie begin je pas met 'daten' (<Engels: to date someone) als ◦
je al gevuld bent met Christus… 
Voor de getrouwden onder ons: Dit wil echter niet zeggen dat je nu mag ◦
echtscheiden.
vers 1-10◦


Wat is dan de oplossing? 
Zoek, als kind van God, eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.
Gods koninkrijk = vrede, vreugde en gerechtigheid.
Dan ben je vol van God.




Wees ook niet ontmoedigd als je nog fouten maakt. Geef ook geen kritiek op 
mensen die nog fouten maken. Zoek zelf God.

"Geen ongelijke span"
Als er tussen man en vrouw grote verschillen zijn op dit vlak (gevuld zijn in God 
of niet), ontstaan er op een zeker moment altijd problemen.

Relaties beginnen idealiter eerst op geestelijk niveau, dan op niveau van de ziel en 
het lichamelijke. Als er al een eenheid is op het geestelijk niveau, komt de rest 
veel gemakkelijker.

Opmerking: Ook in de zakenwereld is het beter als de zakenpartners 
evenwaardig zijn. Als de ene enkel ontvangt maar niets kan geven aan de 
zakenpartner, gaat deze zakenrelatie geen lang leven beschoren zijn.


