
Bouwen aan een relatie 
Wat vind je belangrijk voor een relatie? Kies je eigen top 3: 

 

- op elkaar aan kunnen 

- bij elkaar passen 

- samen geloven 

- elkaar helpen 

- het fijn hebben samen 

- samen lachen 

- allebei op de Here vertrouwen 

- voor elkaar zorgen 

- zoenen 

- dingen delen 

- elkaar tot zijn recht laten komen 

- je veilig voelen 

- warm worden van die ander 

- fouten verdragen 

- lid zijn van dezelfde kerk  

- samen leuke dingen doen 

- goede vriendschappen met anderen opbouwen 

- elkaar vergeven 

- sterke kanten van elkaar stimuleren 

- elkaar corrigeren 

- elkaar liefhebben 

 

Vertel elkaar wat je keus is en waarom je dat belangrijk vindt. 

 

 

Een geschenk geven en krijgen.  
Maak twee groepen. De ene groep maakt een lijstje wat je doet als je iemand 
een cadeau geeft. 
- Hoe biedt je het aan? Hoe laat je zien dat het om een kostbaar geschenk 
gaat? Hoe laat je merken dat je het graag geeft? 
De andere groep maakt een lijstje wat iemand doet die een cadeau ontvangt. 
- Hoe neem je het aan? Hoe laat je zien dat je blij bent? Hoe ga je met het 
cadeau om? 
Wissel de lijstjes om en bespreek daarna (voor het lijstje van de andere groep) 
hoe de situatie is als iemand niet een geschenk geeft of krijgt, maar neemt en 
toegooit. Wanneer het geschenk op een verkeerd moment wordt gegeven enz. 

 
Het geven van jezelf aan een ander in een relatie wordt wel vergeleken met een geschenk. Je 
geeft jezelf aan elkaar! 
Hoe kijk je dan aan tegen: 

o een meisje dat wel met ieder wil zoenen 
o een jongen die met zijn vriendin omgaat alsof ze zijn bezit is 
o een stel dat voor de trouwdag al met elkaar naar bed gaat 
o een jongen die gewelddadig is tegen zijn vriendin 
o een meisje dat alleen wil uitgaan en nooit eens serieus wil praten 
o …………… 

Bespreek één of meerdere situaties met elkaar. Kies er daarna één uit en bedenk wat je tegen 

hem/haar/hen zou willen zeggen vanuit de bijbel. 
 


