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Hoofdstuk 1: Startpunt 
in het hart

- aan het begin van de verkeringsreis -

Misschien heb je net verkering. Misschien heb je het 
al een paar jaar. Het is goed om even terug te gaan 
naar het begin van je verkeringsreis. Hoe ben je eraan 
begonnen? Of als je geen verkering hebt: Welk begin 
is een goed begin? 

 Bijbelstudie

Lees Genesis 2:18-25.
1.  Wat maakt God voor Adam (vers 18)? 
2.   Wanneer kreeg Adam verlangen naar iemand naast 

zich (vers19, 20)?
3.   Wat valt je op aan de schepping van de vrouw (vers 

21, 22a)?
4.   Wat raakt jou in de woorden ‘En Hij bracht haar 

tot Adam’ (vers 22b)?
5.   Hoe reageert Adam (vers 23)?
6.  Welke algemene uitspraak doet vers 24? Wat bete-

kent dit?
7. Wat leer je van vers 25?
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Basis
Laten we het maar gelijk duidelijk zeggen: in de Bij-
bel lees je niets over verkering. Een verkeringsperiode 
zoals wij die kennen, bestond toen niet. Je weet hoe 
Izak aan zijn vrouw Rebekka is gekomen. Zijn vader 
Abraham stuurde Eliëzer eropuit om een vrouw voor 
zijn zoon te halen. Zo ging dat meestal in die tijd. Er 
staat zo eenvoudig in de Bijbel: ‘En Izak nam haar 
zich tot een vrouw en had haar lief.’ Geen verkerings-
periode, geen leren kennen van elkaar voor het huwe-
lijk. Je moet er misschien niet aan denken dat het nu 
nog zo zou gaan. Het is het tegenovergestelde van hoe 
het nu meestal gaat: je kiest zelf iemand uit die je lief 
vindt. Weet je wat wel opvallend is? In landen waar 
het nog steeds zo gaat als in de tijd van de Bijbel zijn 
minder echtscheidingen dan in ons land. Natuurlijk 
gaat het daar ook lang niet altijd goed en zijn er echt 
wel nadelen te bedenken bij huwelijken die zo starten. 
Maar dat het minder echtscheidingen geeft dan in ons 
land, heeft toch wel wat te zeggen. Zoals het nu in 
ons land gaat, blijkt echt niet de beste manier. Het is 
goed om daar eens over na te denken en naar verke-
ring te kijken vanuit Gods Woord. Want je vindt in 
de Bijbel wel veel richtingaanwijzers voor een Bijbelse 
verkeringstijd. Het mooie is: als je de Bijbelse naviga-
tie volgt, word je verkering er sterker door. Dat komt 
omdat het Gods richtlijnen zijn. 
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Verlangen

Adam krijgt verlangen naar iemand naast zich. Hij 
verlangt naar iemand die hem ‘trouw helpt en bijstaat 
in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven 
behoren’ (Huwelijksformulier). Dat verlangen geeft 
God. Niet bij iedereen vervult God dat verlangen. 
Paulus zegt (1 Korinthe 7): ‘Een iegelijk [= iedereen] 
heeft zijn eigen gave van God, de één aldus [= ge-
trouwd], de andere alzo [= ongetrouwd]. Gelijk God 
aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een 
iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandele.’ In onze 
tijd wordt weleens gedaan alsof trouwen het meest 
belangrijke is in dit leven. Maar Paulus spreekt heel 
positief over het ongetrouwd zijn: zo iemand kan be-
zig zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. 

gekregen

Adam heeft Eva van de Heere gekregen: ‘Hij bracht 
haar tot Adam.’ Hoe is dat met jou als je verkering 
hebt? Weet de Heere ervan? Heb je ervoor gebeden? 
Adam krijgt van de Heere een vrouw naast zich om 
samen hun Schepper te dienen en voor Zijn schepping 
te zorgen (Genesis 1:28, Psalm 8). Je bent geschapen 
tot Gods eer. Je levensdoel is God liefhebben boven al-
les en je naaste als jezelf. Waarom heb/wil jij eigenlijk 
verkering? Wat is je bedoeling ermee? Wil je het om-
dat anderen het hebben? Gaat het je om persoonlijk 
plezier en om spelen met seksuele gevoelens? Er zijn 
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jongeren die een vriend of vriendin zien als een stuk 
speelgoed dat je kunt pakken als je er zin in hebt en 
weer weg kunt doen wanneer je erop uitgekeken bent. 
Dan ben je gericht op jezelf. Gaat het je erom de an-
der gelukkig te maken? Dat is mooi, want dan ben je 
gericht op de ander. Heeft de Heere de belangrijkste 
plaats? Gaat het je om Zijn eer? 

De belangrijkste

Je weet wat er bij de zondeval is gebeurd en welke 
gevolgen dat heeft gehad. Er is een leegte in ons hart 
gekomen die mensen op allerlei manieren proberen 
op te vullen. Heel vaak zoeken mensen levensgeluk in 
relaties. Kijk eens naar binnen. Ben jij op zoek naar 
een jongen of meisje om de leegte in je hart te vullen? 
Dat zal nooit lukken. Er is er maar Eén Die je hart vol 
kan maken en dat is God. Daarom roept Paulus je op 
om je niet druk te maken met de dingen van de wereld 
en niet steeds bezig te zijn met een vriend of vriendin, 
maar om de Heere te dienen (1 Korinthe 7:33-35). Ga 
je (verkerings)weg in afhankelijkheid van de Heere: 
‘Ken Hem in al je wegen [= betrek Hem bij alles wat 
je doet], en Hij zal je paden recht maken’ (Spreuken 
3:6). 

OuDers erbij

Hoe zit het met de rol van je ouders? Zij gaan niet 
voor jou op zoek naar een geschikte jongen of een 
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geschikt meisje, zoals in de tijd van de Bijbel. Maar 
het is wel Bijbels om hen te betrekken bij belangrij-
ke keuzes van je leven. Zolang je nog niet getrouwd 
bent, staan je ouders op de tweede plaats van je le-
ven. God heeft je ouders gegeven. Hij wil jou door 
hun hand regeren (Heidelbergse Catechismus, Vraag 
en Antwoord 104). Zij hebben een Bijbelse verant-
woordelijkheid om je de goede weg door het leven te 
wijzen: ‘Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw 
hart beware mijn geboden’ (Spreuken 3). Zij hebben 
een Bijbelse verantwoordelijkheid om je te bescher-
men voor verkeerde invloeden: ‘Mijn zoon, indien de 
zondaars u aanlokken, bewillig niet. Wandel niet met 
hen op de weg, weer uw voet van hun pad’ (Spreuken 
1). Daarom is het goed als je ouders betrokken zijn 
bij (het begin van) je verkeringsreis. Praat eerst met je 
ouders voordat je aan een jongen of meisje verkering 
vraagt. Geef je ouders de tijd om hem of haar te leren 
kennen door eerst een poosje als gewone vrienden bij 
elkaar thuis te komen. Vraag hun naar hun mening. 
Luister naar hun adviezen.

gODs WOOrD als kOmpas

Adam en Eva wisten precies hoe ze met elkaar om 
moesten gaan. Ze waren een open boek voor elkaar. 
Ze wisten wat de ander dacht en wilde. Ze zochten als 
vanzelf het goede voor elkaar. Na de zondeval is dat 
totaal veranderd. Ze verbergen zich voor elkaar. Ze 
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maken elkaar verwijten. Ze hebben kleding nodig om 
goed met de ander te kunnen omgaan. Ze raken ge-
richt op zichzelf in plaats van op God en de ander. En 
zo is het nog steeds. Daarom kun je in je verkerings-
reis niet meer afgaan op je gevoel, maar heb je voort-
durend Gods Woord nodig als Kompas (zie hoofdstuk 
3 voor een concrete invulling hiervan).

Het is een wonder dat God na de zondeval de liefde 
tussen een man en vrouw, een jongen en meisje, heeft 
laten bestaan. God vraagt ‘liefde uit een rein hart, en 
uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof’ 
(1 Timotheüs 1:5). Deze liefde is een gave van God. 
God geeft liefde, want God is liefde (1 Johannes 4:8). 
Daarom heb je Hem nodig aan het begin van je ver-
keringsreis.

 Bespreken

gespreksVragen

1.   Wat vind je van de uitspraak: ‘Je hoort er pas bij 
als je verkering hebt’? Is dit in overeenstemming 
met wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7?

2.   Er wordt weleens gezegd: ‘Eerst bekering, dan ver-
kering’. Wat wordt daarmee bedoeld? Ben je het 
daarmee eens?

3.   Ben jij biddend bezig met het onderwerp ‘verke-
ring’?
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4.   Hoe betrek je je ouders bij je (toekomstige) verke-
ring?

Citaat

‘Als je net verkering hebt, kun je genieten van elkaar 
en heel gelukkig met elkaar zijn. Dank de Heere er-
voor. Je houdt van elkaar, bent graag bij elkaar en 
doet graag dingen samen. Maar laat hem of haar niet 
belangrijker zijn dan de Heere. Houd je ouders en ge-
zin op de tweede plaats. Vergeet je studie of werk niet. 
Bid niet alleen voor jezelf, maar ook voor je verke-
ringsperiode: ‘Neem ons leven, laat het, Heer’, toege-
wijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot 
Uw lof en dienst bereid.’
– Ben je het eens met dit citaat? 
–  Hoe kan in een verkeringsperiode duidelijk wor-

den dat de Heere op de eerste plaats staat?
–  Hoe kan in een verkeringsperiode duidelijk wor-

den dat je ouders op de tweede plaats van je leven 
staan?

Casus

Vader Jaap geeft zijn dochter Emma (15) het volgende 
voorbeeld: ‘Stel je voor dat er een jongen aan de deur 
staat die vraagt of hij mijn autosleutel krijgt zodat hij 
een dag met mijn auto op stap kan gaan. Er is geen 
haar op mijn hoofd die eraan denkt om deze onbe-
kende jongen mijn autosleutel mee te geven. Zal ik 
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dan zomaar mijn dochter, die voor mij nog veel kost-
baarder is dan mijn auto, meegeven aan een onbe-
kende jongen? Dus als er in je leven een jongen komt 
die zijn oog op jou laat vallen: laat hem eerst met mij 
praten voordat hij jou vraagt.’
–   Wat vind je van het voorbeeld dat deze vader ge-

bruikt?
–   Wat vind je van de afspraak die hij met zijn doch-

ter maakt?

 Boekentip

–  Aletta de Pater, Bijbelse relatievorming in de 21ste 
eeuw – handreiking voor jongeren in hun zoek-
tocht naar een godvrezende m/v. 

  Uitg. Hart voor het gezin. ISBN 9789079465484.

          Besluiten
 
Neem je het volgende voor:
–  Ik ga mijn verkeringsreis niet (beginnen) zonder 

God en Zijn Woord.
– Ik betrek mijn ouders bij mijn verkeringsreis.


