


VERBOND VS. CONTRACT



Verbond zegt: “Ja, Ik wil” En, ik zal trouw zijn totdat 
de dood ons scheidt of dat Jezus is teruggekomen. 



“Jozua sloot een vredesverdrag met hen (Gibeonieten) 
en beloofde hun dat hun leven zou worden gespaard. 
De stamhoofden bekrachtigden dit met een eed”. 



“Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. 

Want wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en 
wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?” 



“Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond 
en de goedertierenheid in acht neemt voor wie 
Hem liefhebben”.



“Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor 
wie de wetten van zijn verbond onderhouden”. 



“De Heer gaat als een vriend om met mensen die ontzag voor 
Hem hebben. Hij leert hen wat Zijn verbond met hen inhoudt”. 





▪ Genesis 2:24 – Mozes: Daarom maakt een man 
zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich 
aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn.

▪ Efeziërs 5:31 – Paulus: ‘Daarom zal 
een man zich losmaken van zijn 
vader en moeder en zich hechten 
aan zijn vrouw, en die twee zullen 
één lichaam zijn.’

▪ Mattheus 19:5 – Jezus: “Daarom zal 
een man zich losmaken van zijn 
vader en moeder en zich hechten 
aan zijn vrouw, en die twee zullen 
één lichaam zijn”



DE BRUILOFT VAN HET LAM IS GEKOMEN EN ZIJN BRUID STAAT 
KLAAR. 

De Bijbel begint met een Huwelijk (Genesis) en de 

Bijbel eindigt met een Huwelijk (Openbaring)



Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de 
liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend 
vuur, een vuurgloed van de HEER. 7 Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren 
spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan 
werd hij smadelijk veracht.



• Oneindige Liefde

• Goud – kostbaar 

• Een teken dat men niet beschikbaar is.

• Een constante herinnering aan degene die je liefhebt.



Waarom niet vechten voor het huwelijk als men in de 
problemen komt?



“Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het 
echtelijk bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal 
God veroordelen.”




