
Meer dan een date: RELATIE
4Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? 
Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5Of meent 
gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert 

Hij met jaloersheid? 6Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God 
wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 7Onderwerpt u dus aan 
God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. 8Nadert tot God, en Hij 

zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk 
verdeeld zijt. 9Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in 

treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 10Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 
verhogen. 

Jakobus 4:4-10 (NBG51)

Zoek Mijn aangezicht (Psalm 27:8)

Gemeenschap met de Heilige Geest (2 Cor. 13:13)



Waarom wil God een (liefdes)relatie?
1) Joh. 17:23: (..) en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen 

liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

2) 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 
21Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, 
en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben 
en Mijzelf aan hem openbaren. (..)23Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als 
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal 
hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. 
24Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat 
u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 
(Joh.14:20-24, HSV)



Hoeveel verlangen hebben wij naar Hem?



Wanneer is er voor Hem een perfecte match?

1) Vreze des Heeren (Spreuken 1:7 & 2:5)

2) Nederigheid (Jakobus 4, Math. 11:28-29, Psalm 25:9, 12)

3) Ernstig zoeken (Hebreeën 11:6) 



Wat zijn stoorzenders? (1)

1) Afleiding/drukte 



Wat zijn stoorzenders? (2)

2) Zonde/ongehoorzaamheid (Hebreeën 3:13)

3) Verborgen liefdes/second love/afgoden


