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Een uitdaging

Deze reis van één jaar vraagt om moed en doorzettingsvermo-
gen, maar het zal jullie helpen om een stevig fundament onder 
jullie huwelijk te leggen. Soms is het misschien zwaar en moei-
lijk, andere keren zal het heel veel voldoening geven.

Om deze uitdaging aan te gaan moet je vastberaden zijn en niet 
van wijken weten. Het doel is om je relatie met God en met je 
partner te verrijken door een dagelijkse tijd van gebed, bezin-
ning en actie.

Geef niet te snel op, want dan loop je veel van de positieve ge-
volgen mis. Als je er een jaar lang elke dag de tijd voor neemt, 
dan kunnen de resultaten je leven veranderen en je huwelijk 
op een geweldige wijze versterken.

Beschouw het als een uitdaging!
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Woord vooraf

E en dagelijks moment van bezinning hoort bij een le-
vende liefdesrelatie met God. Of je dit boek nu alleen 
leest of samen met je partner – en dat laatste zou na-

tuurlijk prachtig zijn – je zou elke dag moeten beginnen met de 
vraag of God tot je wil spreken. Dit dagboek moet nooit je stille 
tijd gaan vervangen. Het is bedoeld om je begrip van bijbelse 
principes te vergroten en om je verlangen aan te wakkeren zelf 
dieper in het Woord te duiken.

Je staat op het punt om een aantal belangrijke dingen over 
jezelf, elkaar en jullie huwelijk te leren. Sommige dingen zul-
len boeiend zijn en andere confronterend. Maar het zal allemaal 
helpen om jullie levens samen te smelten tot een prachtige 
eenheid. Jullie kunnen de toekomst aan, als jullie je verbinden 
aan Gods Woord en aan zijn bedoelingen met jullie huwelijk.

God gebruikt het geschenk van het huwelijk om onze een-
zaamheid uit te bannen, ons compleet te maken, gezinnen te 
creëren, kinderen op te laten voeden, ons van het leven te laten 
genieten en ons te zegenen met een intieme relatie. Het huwe-
lijk laat ons ook zien dat het noodzakelijk is dat wij beter le-
ren omgaan met onze eigen problemen en ons egoïsme. Onze 
partner kan ons daarbij helpen. Als we bereid zijn om te leren, 
zullen we dat leren wat het belangrijkste is in het leven: lief-
hebben. Door het huwelijk kun je leren hoe je onvoorwaarde-
lijk kunt houden van iemand die net zo min volmaakt is als jij. 
Dat is soms moeilijk, maar kan ook prachtig zijn. 

Dit boek gaat over liefde. Het gaat over leren en over alles dur-
ven doen wat nodig is om Gods doel voor het huwelijk te berei-
ken en bekrachtigen. Als je deze uitdaging aangaat, moet je de 
keuze maken om je hart te leiden in plaats van te volgen. ‘Niets 
is zo onbetrouwbaar als het hart’ (Jeremia 17:9) en het zal altijd 
achter datgene aangaan wat op dat moment goed voelt. Wij da-
gen je uit om anders te denken, om de beslissing te nemen je hart  
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te leiden richting de keuzes die op lange termijn het beste zijn.

Deze reis is geen proces waarin je jouw partner gaat probe-
ren te veranderen in de persoon van jouw dromen. Dit is juist  
een reis waarin je oprechte liefde ontdekt en gaat schenken, zelfs 
als je verlangen verdwenen is en je motivatie tot het nulpunt ge-
daald. Want de waarheid is dat liefde een keuze is en niet alleen 
maar een gevoel. Liefde is onbaatzuchtig, opofferingsgezind en 
brengt verandering. Als jij liefhebt zoals God het bedoeld heeft, 
zal dat je relatie levenslang vreugde bieden.

Tijdens je dagelijkse moment van bezinning leer je meer over 
de aard van liefde en over het karakter van God. Lees elke dag 
zorgvuldig door en sta open voor een nieuw begrip van wat het 
betekent om oprecht van iemand te houden. (Voor meer infor-
matie over dagelijkse stille tijd kun je terecht op pagina 390.)

Je krijgt wekelijks een uitdaging om iets voor je partner te doen. 
Soms is dat gemakkelijk en soms heel lastig. Maar neem elke uit-
daging serieus en wees creatief en moedig genoeg om het te pro-
beren. Raak niet ontmoedigd als omstandigheden van buitenaf 
ervoor zorgen dat je een bepaalde uitdaging niet kunt uitvoeren. 
Pak de draad weer op zodra je kunt en ga verder met de reis.

Tot slot moedigen wij je aan om een logboek bij te houden 
waarin je jouw persoonlijke gedachten en ervaringen op-
schrijft. Het is belangrijk dat je vastlegt wat er met jou en je 
partner gebeurt tijdens deze reis. De aantekeningen geven een 
beeld van je vooruitgang en kunnen in de toekomst van on-
schatbare waarde voor je worden.

Onthoud dat jij de verantwoordelijkheid hebt om jouw hart 
te bewaken en te leiden. Geef niet op en raak niet ontmoedigd. 
Besluit om je hart te leiden en door te zetten tot het eind. Op-
recht leren liefhebben is één van de belangrijkste dingen die je 
ooit zult doen. Moge God je zegenen als jij en je partner deze 
uitdaging aangaan!

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13:13
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Al sprak ik de talen van alle mensen en 
die van de engelen – had ik de liefde niet, 
ik zou niet meer zijn dan een dreunende 

gong of een schelle cimbaal.

Al had ik de gave om te profeteren en 
doorgrondde ik alle geheimen, 

al bezat ik alle kennis en had ik het geloof 
dat bergen kan verplaatsen  

– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik 
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 

mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn 
– had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

1 Korintiërs 13:1-3
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Dag 1

Liefde is het belangrijkste ingrediënt
Al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen 

– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

1 Korintiërs 13:2

G od en anderen liefhebben, daar draait het echt om 
in het leven. Het maakt niet uit wie je bent of wat je 
doet, het gaat er uiteindelijk om of je een liefdevol of 

een liefdeloos leven leidt. En er is een groot verschil tussen die 
twee. Het ene is van onschatbare waarde, het andere inhouds-
loos.

Liefde is het belangrijkste ingrediënt voor iedere goede re-
latie. Het is essentieel voor echte zingeving. De kwaliteit van 
jouw leven is direct verbonden met de hoeveelheid liefde die 
jij ontvangt en die jij aan anderen geeft. Het wordt vaak over 
het hoofd gezien, maar liefde is oneindig veel kostbaarder dan 
rijkdom, roem of eer. Die gaan allemaal voorbij, maar de liefde 
blijft. Je kunt zonder die dingen gelukkig zijn, maar niet zonder 
liefde.

De afwezigheid van liefde laat een immense leegte achter. 
Als er geen liefde is, wordt je geestelijk leven oppervlakkig, zijn 
je goede daden op jezelf gericht en worden je offers onoprecht. 
Alle relaties die niet door liefde gedreven worden, voelen 
nietszeggend en onbevredigend − zinloos zelfs. Toen Jezus de 
vraag kreeg wat de belangrijkste opdracht in het leven is, vatte 
Hij het zo samen: ‘Heb God lief met heel je hart en je naaste als 
jezelf.’ Wil jij gaan voor een leven vol liefde?

De uitdaging voor deze week

Begin deze week met dit gebed: ‘Heer, leer mij wat echte liefde is 

en maak mij iemand die liefheeft.’
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Dag 2

Liefde is de drijfveer van het leven
Wat ons drijft is de liefde van Christus…

2 Korintiërs 5:14

W oede kan het hart van een man vullen met haat, 
zozeer dat hij zijn vijand zou kunnen aanval-
len. Maar liefde kan goedheid aanwakkeren in 

zijn hart, zodat hij zijn leven voor zijn vriend wil geven. Ego-
isme kan ertoe leiden dat een vrouw zich vastklampt aan haar 
bezittingen en ze oppot. Maar liefde kan haar inspireren om 
haar handen te openen en royaal te geven. Liefde is de zuiverste 
en krachtigste drijfveer die er is. Het geeft moed aan de lafaard 
en wijsheid aan de dwaas.

Als liefde je hart binnendringt, krijg je de kracht om pijn te 
verdragen, de bereidheid om een hogere prijs te betalen en je 
eigen reputatie op het spel te zetten om die van een ander te 
redden. Liefde zorgt ervoor dat een soldaat zijn leven geeft voor 
zijn land, dat een moeder onophoudelijk bidt voor haar kind 
en dat een genadige God zijn enige Zoon stuurt om te sterven 
voor onze zonden. Zo krachtig is liefde.

De apostel Paulus onderging in zijn leven mishandelingen, 
heftige vervolging en allerlei moeiten. Hij verdroeg dit alles 
met maar één drijfveer: de liefde van Christus. Stel dat liefde de 
drijfveer wordt voor jouw beslissingen, wat zou jij dan nu voor 
je huwelijk gaan doen?

Verdieping

Lees 1 Korintiërs 13. Lees daarna vers 4-7 nog eens. Vervang dit keer 

de woorden ‘liefde’ of ‘het’ door je eigen naam. Sluit af met gebed 

en vraag God om je te helpen dit werkelijkheid te laten worden in 

jouw leven.



17

Dag 3

Liefde is de sleutel
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 

maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13:13

L iefde is van wezenlijk belang voor een geslaagd hu-
welijk. Niet je huidige gevoelens als het gaat om de 
romantiek of seksuele bevrediging. Niet een ster-

kere financiële positie en zelfs niet het gedrag van je partner. Al 
deze dingen kunnen in bepaalde situaties veranderen, en dat 
zullen ze ook. Maar als stormen opsteken en omstandigheden 
slechter worden, kunnen huwelijken die door liefde worden 
gedreven standhouden, zelfs bij de grootste problemen.

Als huwelijken instorten, beweren stellen vaak dat het 
kwam door hun onverzoenbare verschillen. Maar echte liefde 
is een meester in verzoening. Als de liefde regeert, drijft dat ons 
ertoe om nederig onze excuses te maken, om verantwoorde-
lijkheid te nemen voor onze fouten en om vervolgens volko-
men vergeving te schenken voor de zaken waarin onze partner 
ons tekortdeed. Keer op keer.

Veerkrachtige huwelijken zijn gebouwd op eerlijkheid, res-
pect, toewijding, vergeving en volharding. En liefde zorgt er-
voor dat al deze dingen groeien en bloeien in ons. God heeft de 
liefde gegeven als sleutel tot het succes van het huwelijk, ook al 
reikt liefde veel verder dan dat. Je kunt zonder heel veel van de 
leuke dingen die jij en je partner delen, maar jullie huwelijk kan 
beslist niet zonder liefde.

De uitdaging voor deze week

Blijf deze week bidden: ‘Heer, leer mij wat echte liefde is en maak 

mij iemand die liefheeft.’
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Dag 4

Liefde maakt het gemakkelijker
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie 

de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

Romeinen 13:8

L iefde is de ultieme vervulling van Gods wet. Liefde 
overtuigt ons ervan het goede te doen en behoedt 
ons voor het kwade. Als de liefde in ons hart re-

geert, krijgen haat, teleurstelling en ontrouw geen kans. Liefde 
voor God maakt dat we Hem gehoorzamen en Hem de eervolle 
plaats geven die Hij verdient in ons leven. Als we dat doen, zul-
len we als vanzelf niet zondigen. Liefde voor anderen verbetert 
ons gedrag en verijdelt slechte bedoelingen, net zoals het licht 
de duisternis verdrijft.

Een man die liefdevol leidinggeeft, zal zijn vrouw of de men-
sen om hem heen niet bedriegen of vernederen. Als een vrouw 
liefdevol spreekt, bouwt zij haar gezin op in plaats van het af te 
breken. Als je gericht bent op liefde, zul je vanzelf geduld, te-
derheid en vriendelijkheid laten zien. Probeer niet gekunsteld 
goed te handelen en de juiste houding aan te nemen, maar laat 
liefde je primaire reactie en je uitgangspunt zijn. Dan kun je 
elke situatie goed aan en hoef je later nergens met spijt op terug 
te kijken.

Verdieping

Lees Romeinen 13:8-10 en denk na over Paulus’ uitleg over hoe de 

liefde Gods wet vervult.
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Dag 5

Liefde is mannenwerk
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, 

maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

2 Timoteüs 1:7

A ls een film wordt aangekondigd als een liefdesver-
haal, dan gaan we ervan uit dat deze vooral bedoeld 
is voor een vrouwelijk publiek. Als het plot geen 

vechtscènes, bloed of explosies bevat, zullen mannen een film 
liever links laten liggen. Maar echte liefde is niet alleen vrou-
wenwerk. Het maakt deel uit van de kern van mannelijkheid en 
het verandert mannen in sterke en moedige wezens.

Liefde zorgt ervoor dat een echtgenoot het kinderlijke achter 
zich laat en de verantwoordelijkheid op zich neemt om zijn ge-
zin te leiden. Het brengt hem ertoe zijn vrouw te verdedigen, 
voor zijn kinderen te zorgen en zelfs zijn leven voor hen te ge-
ven als zij in gevaar zijn. Liefde motiveert een man om de con-
frontatie aan te gaan met onrecht, en vol passie te staan voor 
zijn overtuigingen, bijvoorbeeld door voor zijn land te vechten.

Jezus was de meest liefdevolle Persoon die ooit op aarde 
heeft geleefd en Hij is en blijft het perfecte voorbeeld van 
mannelijkheid. Hij ging vol passie de confrontatie aan met het 
kwaad, dreef demonen uit en wees religieuze hypocrieten te-
recht. Uit liefde offerde Hij zich op, redde Hij ‘gebrokenen van 
hart’ en stierf Hij bereidwillig voor de zonden van de wereld. 
Echte mannen omarmen deze liefde als de drijvende kracht, 
om die dingen te doen waar jongens alleen maar van durven 
dromen.

De uitdaging voor deze week

Blijf deze week bidden: ‘Heer, leer mij wat echte liefde is en maak 

mij iemand die liefheeft’
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Dag 6

Liefde is jouw functieomschrijving
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen 
verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.

1 Johannes 3:11

M ensen uit alle volken en stammen, en van alle ta-
len hebben iets met elkaar gemeen: iedereen ver-
langt ernaar om geliefd te worden. Het is aange-

boren, door God gegeven, levenslang en het zit heel diep. ‘Wil 
er iemand van mij houden, alsjeblieft?’ is de schreeuw vanaf 
reclameborden en T-shirts, in televisieprogramma’s en tijd-
schriften. We zijn er voortdurend mee bezig om anderen te 
laten zien dat wij waardevol zijn en hun aandacht verdienen. 
We geven onszelf aan anderen in de hoop dat we er liefde voor 
terugkrijgen. Maar ironisch genoeg zijn mensen vaak zo met 
zichzelf bezig, dat ze geen oog hebben voor deze nood bij ande-
ren. We kunnen zelfs zo egoïstisch zijn, dat wij geen aandacht 
schenken aan onze partner. Maar hij of zij heeft het net zo hard 
nodig als wijzelf.

In het huwelijk is liefde juist je belangrijkste verantwoor-
delijkheid. Heb je op je trouwdag niet beloofd om levenslang 
lief te hebben? Ben jij het niet aan wie God het voorrecht ge-
geven heeft om de tank van je wederhelft te vullen met liefde? 
En onthoud dit: als je partner jouw liefde het minst verdient, 
heeft hij of zij het juist het meest nodig. Niemand ter wereld 
heeft zo’n strategische positie, zo’n sterke opdracht en zo’n 
dringende roeping gekregen om je echtgenoot lief te hebben 
als jij.

Gebed

‘Heer, ik dank U voor de partner die U mij gegeven hebt. Leer mij 

om van hem of haar te houden, op zo’n manier dat het aansluit bij 

zijn of haar behoeften en U eer brengt. In Jezus’ naam, amen.’


