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accepteren

De ander accepteren zoals hij of zij is. Dat lijkt heel vanzelfspre-
kend, maar dat is het zeker niet.

Ja, in het begin van je relatie, als je elkaar net kent, dan is dat zo 
moeilijk niet. Je vindt immers alles geweldig aan die ander? Maar 
later wordt dat toch wat moeilijker, want je ontdekt vanzelf din-
gen die je minder leuk vindt. 

Natuurlijk mag je elkaar in sommige dingen wat aansturen en kun 
je leren van elkaar, maar het moet niet je doel zijn die ander te 
veranderen in je ideaalbeeld, je droomprins(es). 

Het schijnt dat vrouwen, in het algemeen gesproken, die neiging 
meer hebben dan mannen. 

En misschien heb je het zelf al ontdekt: de dingen die je in het be-
gin zo leuk aan hem of haar vond, die kunnen je nu juist mateloos 
irriteren. Je viel op hem omdat hij altijd vrolijk was en grappen 
maakte, nu denk je af en toe: nu weet ik het wel, wees nu maar 
eens rustig. En je geneert je soms stilletjes voor zijn harde schater-
lach en zijn, soms fl auwe, grappen. 
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Of dat serieuze meisje dat je zo aantrekkelijk vond, vind je nu 
soms zo’n stille vrouw. 

Ja, aan iedereen mankeert wel wat, dat heb je goed opgemerkt. 
Je zult de minder leuke eigenschappen van je partner moeten ac-
cepteren, net zoals hij of zij de jouwe accepteert.

Vergeet dat laatste vooral niet en geef elkaar de ruimte om jezelf 
te zijn.

' handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan , 

maar acht in alle bescheidenheid de ander 

belangrijker dan uzelf. '

filippenzen 2:3



10

ruzie

Ruziemaken is een kunst. 

Dat klink raar, hè? Want je zou helemaal geen ruzie moeten ma-
ken, je wilt dat eigenlijk ook niet. 

Toch is ruzie soms ‘nuttig’. Veel beter dan je ergernissen en ver-
wijten in te slikken; gooi het er maar uit. Maar hoe doe je dat?

Want juist als je boos bent, heb je de neiging de dingen er onge-
nuanceerd uit te gooien, door te draven. Zeker als je een emoti-
oneel type bent, roep je soms dingen die je helemaal niet wilde 
zeggen. En woorden die gezegd zijn, zijn gezegd. Je kunt later 
zeggen dat het je spijt, dat je het natuurlijk zo niet bedoelde … 
Maar het is gezegd en die harde woorden kunnen soms meer pijn 
doen bij de ander dan je beseft.

Bijvoorbeeld: In de voorbereiding van je huwelijk zijn jullie het 
wellicht niet altijd eens over het hoe en wat van invulling van de 
grote dag. Ten slotte lopen de emoties hoog op en jij roept: ‘Voor 
mij hoeft dat hele rothuwelijk niet meer door te gaan.’
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Natuurlijk meen je dat niet, maar het woord ‘rothuwelijk’ is wel 
gevallen en voor hem én voor jouzelf blijft het een nare nasmaak 
houden.

Ruziemaken is een kunst, of laat ik zeggen: zorgen dat een me-
ningsverschil geen ruzie wordt, waarin dingen worden gezegd 
waar je later spijt van hebt. 

Zó ruziemaken, dat is een kunst!

' een dwaas geeft uiting aan al zijn 

gevoelens , een wijze houdt ze in toom. '

Spreuken 29:11
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een huwelijk uit de bijbel

simson en delila 
(lezen: rechters 14)

De relatie van Simson met Delila was niet bepaald een voorbeeld-
relatie.

Eerder lezen we over een huwelijk van Simson met een Filistijnse, 
maar nog voor de bruiloft goed en wel voorbij is, komt er al een 
eind aan dat huwelijk: het feest loopt uit op een bloedbad. 

Wat was de oorzaak? De bruid was gevoeliger voor de woorden 
van haar vrienden, banger voor hun dreigementen, dan dat haar 
liefde voor en vertrouwen in haar bruidegom groot waren. Ze ver-
raadt hem, met alle gevolgen van dien. 

Een poosje later ontmoet Simson Delila. Opnieuw een heidens 
meisje op wie hij verliefd wordt en weer gaat het mis. 

Ik denk dat je hieruit wel kunt opmaken dat als je je vooral laat 
leiden door hormonen, zoals Simson blijkbaar deed, je meestal 
bedrogen uitkomt. 
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De verliefde Simson is totaal blind voor het ontbreken van liefde 
bij zijn vriendin.

Want Delila vindt Simson misschien wel een leuke vent, maar ze 
houdt toch iets meer van geld dan van hem. Als de stadsbestuur-
ders haar een fl ink bedrag bieden, hoeft ze niet lang na te denken 
en verraadt ze Simson.

Met veel gevlei ontfutselt ze hem zijn geheim en maakt ze hem 
ontrouw aan God. En dat betekent de ondergang van Simson.

Nou, zo heftig zal het bij ons niet toegaan, maar toch is het goed 
te beseffen dat je bij het kiezen van een partner je niet alleen 
moet laten leiden door een aantrekkelijk uiterlijk. 

' laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw 

het kwaad en wees het goede toegedaan. '

 Romeinen 12:9
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gevallen engel

‘Ze is gewoon een engel!’ zo sprak eens een verliefde jongen. ‘Ik 
weet zeker dat wij nooit ruzie zullen krijgen of dat ik kwaad op 
haar zal worden, ze is zo’n schat! Ze past gewoon voor honderd 
procent bij me, we denken over alles hetzelfde.’ 

Herken je die gedachte? Dan is jouw relatie waarschijnlijk nog 
heel vers …

Het is een typisch voorbeeld van een tot over zijn oren verliefde 
jongeman, die even de realiteit van het leven uit het oog verloren 
was. 

Ik schudde mijn hoofd en wilde ertegenin gaan, maar begreep al 
heel snel dat dat op dit moment weinig zin had. 

Een paar jaar later, toen diezelfde jongeman in mijn bijzijn wat 
zat te mopperen tegen zijn grote liefde, met wie hij inmiddels ge-
trouwd was, herinnerde ik hem met een lachje aan die woorden.

‘Neeee …’ zei hij ongelovig, ‘dat heb ik echt nooit gezegd!’
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Hij had inmiddels ontdekt dat hij een lieve en leuke vrouw had, 
maar dat ‘engel’ toch een wat overtrokken beschrijving van haar 
was. 

Ach, waarschijnlijk is het prettiger met een partner van vlees en 
bloed samen te leven dan met een soort engel. Maar accepteer 
dan ook de zwakke punten van die ander, want al die leuke en 
minder leuke dingen samen maken de ander tot wie hij of zij is. 

' wat ben je mooi , wat ben je bekoorlijk ,

liefde en verrukking , dat ben jij. '

Hooglied 7:7
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roze bril 
of loep
Wat onhandig toch, die roze bril die bij elke nieuwe liefde gratis 
geleverd wordt … 

En nog veel vervelender dat die bril in de loop der jaren vaak au-
tomatisch verandert in een loep. Door die roze bril is het immers 
veel prettiger kijken dan door die scherpe loep? Die vergroot alles 
uit, vooral de negatieve dingen.

Ik hoop dat je denkt: waar heeft ze het over! Maar ik denk dat de 
meesten van jullie hier wel iets in herkennen. In het begin van je 
relatie zie je alleen de mooie dingen van die ander, en de minder 
leuke kanten, ach, die lijken door die bewuste bril ook best mee 
te vallen. 

Dat hij zo weinig praat? Ach, stille wateren hebben diepe gron-
den! Hij is beslist een denker …

Dat zij altijd het laatste woord wil hebben? Ach, er zit lekker pit 
in haar …
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Geen reële kijk, maar je zult ook gemerkt hebben dat die blik van-
zelf scherper wordt. En daar zou het moeten stoppen: gewoon 
met eerlijke ogen naar die ander kijken.

Helaas, in veel relaties verandert op zeker moment die roze bril 
in een scherpe loep: de minder prettige kanten van iemands ka-
rakter worden uitvergroot en dat geeft irritatie, boze woorden of 
verwijdering. 

Zeg toch eens wat, heb toch eens een mening! Of: Jij moet het 
altijd beter weten, houd je mond toch eens! 

Mijn advies? Probeer te kijken met de liefdevolle ogen van Jezus. 
Naar de mensen om je heen en zeker naar je partner!

' mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 

zoals ik jullie heb liefgehad. '

Johannes 15:12
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