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Waarom “missionary dating”  
niet Gods wil is 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Samenstelling door M.V., 11-4-2015 

 

Wat is “missionary dating”? 
“Dating” komt van een Engels werkwoord (“to date”) dat in onze woordenboeken vertaald wordt 
met  “uitgaan, omgaan, verkering hebben, afspraakjes maken, daten”, met een ander, met als uitein-
delijke oogmerk een partner te vinden om te huwen”.  

“Missionary” betekent “missionair, zendelings-”. De dating draagt het karakter van een zendeling-
schap. 
“Missionary dating” betekent dan dat een christen omgang, verkering, een relatie heeft, met een 
niet-christen, met als missionair oogmerk dat die persoon bekeerd zou worden, en, bovendien, de 
christen deze persoon uiteindelijk zou kunnen huwen.  

Klinkt dit niet wat vreemd? Inderdaad, maar het komt veel meer voor dan u zich waarschijnlijk rea-
liseert! 

Zulke christenen denken dat zij een licht kunnen zijn voor de beoogde ongelovige; zij willen 
hem/haar helpen het licht te zien, en zich op Christus te richten. Daarna kunnen ze met die persoon 
een huwelijk aangaan. 
Toegegeven, vooraleer de Bijbel erbij te betrekken, kan dit idee de schijn wekken enige verdienste 
te hebben. Maar dan lees je Gods Woord: 
 
2 Korinthiërs 6:14-16: 
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met 
wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstem-
ming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk 
verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, 
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn 
en zij zullen Mijn volk zijn” 

 

 
Vorm geen ongelijk span met een ongelovige! 2 Korinthiërs 6:14 

De context heeft het duidelijk ook over huwelijken. Vermits het hele punt van verkering hebben met 
iemand, de intentie meedraagt een huwelijk aan te gaan, kunnen we dit vers ook daarop toepassen. 
Veel mensen die deze “missionary dating” relatie aangaan bidden tot God en vragen Hem dat die 
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ander tot bekering zou komen zodat zij bij deze zouden kunnen blijven. Maar er zijn een aantal be-
langrijke problemen. 
1.  Zij negeren op voorhand reeds  Gods Woord en hopen dat God voor hen een uitzondering zal 

maken. 
2.  Door Gods Woord te negeren plaatsen zij zichzelf boven God, omdat zij hun eigen oordeel meer 

vertrouwen dan het Zijne.  
Wat nog erger is, is dat zij kunnen erkennen dat de relatie waarin zij zich bevinden verkeerd is, 
maar er toch mee doorgaan. Dit is niet enkel nadelig voor de gelovige, het is ook nadelig voor de 
ongelovige. God heeft een plan met iedereen, maar dat kan niet uitgevoerd worden als je Hem blok-
keert. 
Bovendien zal elke relatie met een ongelovige de wereld met haar verderf binnenbrengen, in  geest 
en daad, en de gelovige daardoor naar beneden halen, en hem tot vijandschap met God brengen. 
Hoe kunnen wij hen helpen die in missionary dating relaties zitten? Best herinneren we hen aan wat 
Gods Woord zegt over de gevolgen van een relatie van gelovigen met ongelovigen, met hen die 
denken en handelen naar de geest van deze wereld. 

“De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: … zichzelf onbesmet bewaren 
van de wereld” (Jakobus 1:27). 

“Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap 
tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt” 
(Jakobus 4:4). 
“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde 
van de Vader niet in hem” (1 Johannes 2:15). 
“Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33). 

 

Lees ook: 
o De bijbelse leer van afscheiding: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/afscheiding1.pdf  
o En verder: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm  


