


19. RELATIE
of

RELIGIE?



- Een relatie (ook wel verhouding of betrekking) is een 
verband/verbinding tussen meestal twee (soms 
meerdere) personen, concepten, verschijnselen of 
dingen

- Een meestal al eeuwen lang bestaand stelsel van 
verhalen, rituelen en gedragsvoorschriften, gebaseerd 
op een geloof in een God, of Goden, en meestal ook in 
een bovenaards voortbestaan na de dood. De vier grote 
hedendaagse religies zijn Jodendom, Christendom, 
Islam en Hindoeïsme.

Wat is een relatie?

Wat is een religie? 



Kan je een relatie hebben met God?

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de 
hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk 
Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U 
Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij 

eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven 
hebt. 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U 

gezonden hebt. 
Johannes 17:1-3 HSV



Hij was in de wereld en de wereld is door Hem 
ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij 

kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 
aangenomen. 

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kinderen van God te worden, 
namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit 

bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil 
van een man, maar uit God geboren zijn. 

Johannes 1:10-13 HSV



En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was 
Nicodemus, een leider van de Joden.   Deze kwam 's nachts 

naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van 
God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze 

tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.  

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, 
Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 

het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen 
Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij 

kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn 
moeder ingaan en geboren worden?  

Daarvoor moet je opnieuw geboren worden!



Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, 
kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de 
Geest geboren is, is geest.  

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet 
opnieuw geboren worden.  De wind waait waarheen 
hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar 

hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met 
iedereen die uit de Geest geboren is.

Johannes 3:1 - 8 HSV



Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen 
overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die 
in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken 

zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij 
zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet 

uit God is, luistert niet naar ons. 

Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de 
geest van de dwaling. Geliefden, laten wij elkaar 

liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet 

liefheeft, kent God niet, want God is liefde.



Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God 
Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat 
wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 

Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar 

liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons 
volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem 

blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest 
gegeven heeft. 

1 Johannes 4:4-13 HSV



Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de 
Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 

leidt , maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen 
van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 

erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen 
van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, 

opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
Romeinen 8:14-17 HSV



Wat is de valstrik van religie? (onbijbelse wetten en regels)

Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De 
schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de 

stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht 
moet nemen, neem dat in acht en doe het ; maar doe niet 
overeenkomstig hun werken, want zij zeggen het, maar 

doen het zelf niet. 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk 
om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de 

mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger 
verroeren. 

Mattheüs 23:1-4 HSV



Toen kwamen enige schriftgeleerden en 
Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en 

zeiden: Waarom overtreden Uw 
discipelen de overlevering van de ouden? 

Want zij wassen hun handen niet als zij 
brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en 
zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u 

het gebod van God door uw overlevering? 



God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: 
Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u 
zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd 

als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn 
vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde . En 

zo hebt u door uw overlevering het gebod van God 
krachteloos gemaakt. 

Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen 
hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij 

met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij 
vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen 

onderwijzen die geboden van mensen zijn . 
Mattheüs 15:1-9 HSV



Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, 
want u bent als de witgepleisterde graven, die 

vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol 
doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook 

wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar 
vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. 

Mattheüs 23:27-28 HSV

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen 
er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal 

toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 
Mattheüs 24:11-12 HSV



Heeft iedereen die beweert een relatie te hebben met God dat ook?

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 

wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 

Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, 
en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun 
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van 

Mij, u die de wetteloosheid werkt! 
Mattheüs 7:21-23 HSV



Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de 
bruidegom; en zij die gereed waren , gingen met 

hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur 
werd gesloten. Later kwamen ook de andere 

meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!  

Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik 
ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de 

dag en ook het uur niet waarop de Zoon des 
mensen komen zal.

Mattheüs 25:10 - 13 HSV



Zij belijden dat zij God kennen, maar zij 
verloochenen Hem met hun werken, aangezien 

zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk 
goed werk ongeschikt.

Titus 1:16 HSV

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben 
met het woord of met de tong, maar met de 

daad en in waarheid.
1 Johannes 3:18 HSV



En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, 
namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie 

zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht 
neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid 

niet. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is 
werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. 

Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in 
Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft.
1 Johannes 2:3 - 6 HSV



Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit 
God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die 
geboren deed worden, heeft ook lief wie uit 

Hem geboren is. 

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God 
liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn 
geboden bewaren.   Want dit is de liefde tot God, 

dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn 
geboden zijn geen zware last.

1 Johannes 5:1 - 3 HSV
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