EEN GOED HUWELIJK : BASIS VOOR ELK GEZIN.
Er is geen goed huwelijk zonder communicatie, zonder communicatie is het onmogelijk elkaar goed te
leren kennen. Zonder elkaar goed te kennen, kun je elkaar niet liefhebben.

RICHTLIJNEN VOOR EEN GOEDE COMMUNICATIE IN HET HUWELIJK.

1. Wees eerlijk en oprecht, vertel geen zogenaamde leugentjes om bestwil. Overdrijf niet,
want ook dat is niet in overeenstemming met de waarheid.
Exodus 20:16. Efeziërs 4:25. Colossenzen 3:9.
2. Flap er niet zomaar alles uit, wees niet te snel met uw woorden.
Psalm 141:3. Spreuken 15:28. Spreuken 21:23. Spreuken 29:20.
3. Voorkom ruzies, als het toch eens voorkomt, wees dan vlug in het weer goed maken.
Spreuken 17:14. Spreuken 20:3. Spreuken 29:11. Efeziërs 4:26,31.
4. Wanneer u een meningsverschil hebt, uit het dan op aangename wijze.
Spreuken 12:18. Spreuken 15:1. Spreuken 25:15. Spreuken 31:26.
5. Luisteren is erg belangrijk. Doe het met alle aandacht en geef geen antwoord voor de ander
uitgesproken is.
Spreuken 18:13. Jacobus 1:19.
6. Bent u fout geweest, aarzel dan niet dit toe te geven en er vergeving voor te vragen.
Jacobus 5:16.
7. Ontwikkel een vergevingsgezinde houding. Als uw partner fout geweest is tegen u, vergeef
hem / haar.
Efeziërs 4:32. Colossenzen 3:13. 1 Petrus 4:8.
8. Haal geen “oude koeien” uit de sloot.
Spreuken 17:9.
9. Maak geen belachelijke of kleinerende opmerkingen tegen elkaar, maar houd elkander hoog.
Spreuken 11:12. Romeinen 14:13. Filippenzen 2:3.
10. Wees iemand die bemoedigt, opbeurt en versterkt.
Job 4:4. Jesaja 50:4.
N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten;
en weest dankbaar. Col. 3:15

Deze richtlijnen op Schriftuurlijke basis zijn niet alleen geschikt voor echtparen, maar ook bijzonder
voor christenen onder elkaar en hun gedrag naar buiten toe.
Voorts zijn zij uitstekend toepasbaar op alle voorkomende relaties tussen mensen onder elkaar.
[ b.v. familie, buren, vrienden, kennissen en collega’s.]
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