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Voorbeeld zijn. 
Als we relaties in de Bijbel gaan bestuderen, ontdekken we door de hele Bijbel allerlei tips om 
goede, liefdevolle, respectvolle relaties te hebben met God, jezelf en elkaar. 
Zowel in het OT en NT worden er veel principes geleerd. Ook door de hele Bijbel zien we goede en 
slechte voorbeelden. 
 
De uitgangspunten: God geeft leven en is het begin van alles: 
 1 Joh 1:1-4 
Het begin van relaties is in God.  
1 Joh 4:4-7 
Omdat God liefde is, verlangt Hij van ons dat dit de levensstroom is in onze relaties. 
Ik kan me nog herinneren van mijn tienertijd, hoe fijn het was als mijn moeder thuis was. Ik kon veel 
makkelijker leren, voelde me prettig. 
Datzelfde ervaar ik nu als mijn vrouw in de buurt is; ik voel me thuis bij haar. Vaak praten we samen 
over de droom die God ons geeft. Wij versterken elkaar. Mijn vrouw haalt het beste in mij naar 
boven. 
Ook het team waar ik op dit moment mee optrek, geeft me werkplezier. Het haalt het beste in me 
naar boven, omdat er acceptatie is, eerlijkheid en waardering voor elkaar. 
Waar liefde is, wil je graag zijn. Liefde is aantrekkelijk, het geeft plezier, vrede en innerlijke rust. 
 
Ik herinner me dat ik een telefoontje kreeg van een voorganger van een kerk waar ik nog niet eerder 
was geweest. Hij vroeg of ik bij hen wilde komen spreken. Ik begreep het niet, want ik kende hen 
niet. Dus vroeg ik: “hoe komen jullie erbij om mij te vragen?” Het antwoord was verbluffend. Ze 
hadden van mijn voorganger gehoord dat ik wel in zijn plaats kon spreken. Het vertrouwen van mijn 
voorganger in mij, was iets wat ik nooit zal vergeten. 
 
God wil relaties: 
Gen 17:1-3  
God heeft Abraham uitgekozen en hij wil een verbond met zijn familie, zijn volk. 
Door dit volk wil God laten zien wie hij is, wat zijn plannen zijn en wat samen familie zijn betekent. 
God is ons voorbeeld en dat vinden we in zijn namen terug:      
Psalm 23   Jaweh - Rohi    
Richteren 6:24   Jaweh - Shalom    
Ezechiël 48:35   Jaweh - Sahmmah   
Genesis 22:14   Jaweh - Jireh    
Exodus 15:26    Jaweh - Rofeh     
Exodus 17:15    Jaweh - Nessi    
Deze relatie met God is de geboorteplaats van leven, geborgenheid, bescherming, weten wie je 
bent, liefde, bemoediging, opbouw, voorziening, correctie. Alle basis ingrediënten om God en jezelf 
lief te hebben maar ook je naaste als jezelf lief te hebben. 
Binnen deze familie is ook de plaats waar je bemoedigd wordt om jezelf te ontdekken, je 
bestemming te vinden en daarin te gaan wandelen. 
 
Op een dag vertelde ik mijn toekomstdroom aan de oudsten van de gemeente. Niemand begreep er 
veel van. Maar omdat we ook vrienden van elkaar waren, stelde de voorganger voor om mij en de 
visie die ik vertelde op te dragen aan God. Wel 10 minuten tilden deze vrienden mij op, daar lag ik 
dan op hun handen, boven hun hoofden. Ze baden tot God, terwijl ik op hun handen lag. Ik weet 
heel goed dat men niet kon vermoeden wat God toen in mijn hart deed. Het beste werd in mij naar 
boven gehaald. Dank U God voor zulke vrienden. 
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Karakter en competentie: 
God gebruikt relaties om je karakter en je competentie te vormen. 
 
Wat was Gods plan met het leven van Jezus: 
Joh 12:32-34   
God had een plan met het leven van Jezus. Maar ook met jou! 
Om dat plan te ontdekken en te vervullen, geeft God door allerlei relaties voorbeelden: 
Luk 2:46-52 
Jezus was 12 jaar oud en hij wilde leren van mensen die hem konden helpen. 
Dit principe vinden we in onze tijd terug in het mentorschap, coaching traject, discipelschap 
programma, maar bovenal in het vader en moederschap.  
 
Voorbeelden volgen; 
Een vader en moeder hebben een belangrijke rol in het plan van Gods doel met ons leven. Helaas is 
het zo dat niet iedereen een goed voorbeeld heeft van vader of moederschap. Soms verdween de 
vader of moederdoor scheiding, dood of ernstige ziekte. Soms waren ouders wel in thuis, maar 
gaven géén persoonlijke aandacht. Of ze waren juist dominant aanwezig en kon je niets zelf 
beslissen.  
Ef 6:4  
Een vader en moeder laten het beeld samen zien van wie God is. En helpen om stevig in het leven te 
staan. 
Toch kunnen moeilijke situaties juist heel goed gebruikt worden om van te leren. Negatieve 
voorbeelden zijn juist inspiratiebronnen om het anders te doen. Dit kan goed als je kiest om Jezus 
als je Heer te volgen in plaats van je af te zetten tegen het onrecht of de moeite die er in je leven is 
geweest. 
 
Jezus als voorbeeld, 
Jezus kwam met een doel naar deze aarde. 
Joh 14:6-11 
Ef 2:1-6,14 
Joh 4:42 
Joh 17:2,3 
  
De concrete stappen die Jezus nam om Zijn doel te bereiken. 
Hij gaf zijn plaats in de hemel op en uit vrijwillige gehoorzaamheid aan de Vader verliet Hij zijn 
veilige plaats 
Hij vervulde het spreken van God door de profeten, Jezus kwam op de juiste plaats en tijd 
Hij proclameerde en demonstreerde het Koninkrijk van God  
Hij liet zien hoe relaties met God, zijn discipelen, zijn ouders en satan kunnen werken 
Hij werd een mentor voor zijn discipelen, leefde het koninkrijk voor, zette hen vrij en hielp waar 
nodig Uiteindelijk gaf hij de verantwoording en gezag over aan hen 
Hij stierf om de wil van de Vader te doen, hierdoor werd de gemeenschap van God op aarde 
geboren. De dood van Jezus, werd de geboorteplaats van Gods familie op aarde 
 
Welke relatielessen vinden we zowel in het OT en NT 
Kennen van God  
Weten wie je niet bent en wat je niet kunt, tegenover weten wie God is en wat hij wel kan en waar hij 
jou voor roept. 
Mozes werd opgevoed aan het hof van de Egyptische farao. Hier leerde hij wie hij was. De zoon van 
de farao. Ieder moest naar hem luisteren. Toch werkte dat niet. God wilde Mozes eerst laten zien 
wat hij niet kon. Daarna riep God hem pas. Hij liet aan Mozes zien wie Hij was! En daarna hoe God 
Mozes kon gebruiken als een dienaar. 



 www.highimpactsupport.nl  | Goddelijke relaties halen het beste in je naar boven 
 

 3 

Ex 18:13-16 
Bijvoorbeeld Mozes leerde door Jethro mensen aan te stellen en de taken te verdelen, structuur 
kwam in dit slavenvolk. Leiders over 10/50/100/1000 werden aangesteld. Mozes leerde om een 
betere leider te worden door te luisteren naar zijn schoonvader. 
 
Training van toekomstige leiders in OT 
Ex 33:11 
Mozes – Jozua, Elia – Elisa, Samuël – David 
Mozes, Elia en Samuël gebruikten hun opvoed talenten om hun volgelingen beter te maken in het 
leiding geven. Alle drie de studenten werden leiders die grote overwinningen boekten, meer zelfs 
dan hun leraar. Deze mentors halen het beste in hun studenten naar boven. 
 
Training in het NT 
Hand 16:1,2 
Paulus en Timotheüs 
Timotheüs werd steeds door Paulus gestimuleerd om niet naar zichzelf te kijken, maar 
 op God te vertrouwen. Zo werd Timotheüs boven zijn eigen kunnen uitgetild. Zo ging hij 
 functioneren in de gaven die God hem had gegeven. 
 
Training in grotere groepen 
 Luk 10:1 
 Hand 18:18,19 
 OT Elia en de profetenschool, Mozes en de twaalf stammenleiders 
 NT Paulus en volgelingen uit de diverse gestichte gemeenten, Jezus en zijn 12 mannen, later de 70. 
Jezus en Paulus gaven door hun discipelen mee te nemen voorbeeldfuncties. Door hun persoonlijk 
voorbeeld leerden ze hun discipelen de belangrijke principes van het koninkrijk van God. 
 
Werken in teamverband 
In OT en NT worden er duidelijke structuren gegeven;  
familieleven, gemeenteleven, sociaalleven.  
Gezag en verantwoording  
Regelgeving en de communicatie daarvan 
Consequenties als deze regels niet worden gevolgd 
Scheiding tussen het regeren van het volk en de geestelijke gemeenschap 
Duidelijke taakverdelingen, met daarbij de middelen en ruimten om te werken 
 
Al deze structuren worden aangereikt om samen te leven in goede harmonie, prachtige voorbeelden 
om groepen te laten functioneren zoals God het bedoeld heeft. 
 

GROEPSOPDRACHT: 
 

Bespreek met elkaar wie voor jou goede voorbeelden zijn. Leg uit waarom je deze goede 
voorbeelden waardeer. 
Bespreek met elkaar welke gezagdragers in je leven geholpen hebben om het beste in je naar 
boven te halen. 

 
PRINCIPLE 40 
 

God is liefde, Hij verlangt van ons dat dit de levensstroom is in onze relaties. God 
geeft ons relaties om het beste in onszelf naar boven te halen. Wij zijn aan 
anderen gegeven om het beste in hen naar boven te halen. 
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