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“Wees een vrouw naar Gods hart!" 

 

 
 
Een lijst met vragen die jou helpt om te overwegen of een jongen goed bij jou past en of er 
eventueel een toekomst in kan zitten voor een relatie. Kun je bepaalde vragen nog niet 
beantwoorden, dan is dit een teken dat het nog te vroeg is, en dat jullie beiden nog niet 
klaar zijn voor meer dan een vriendschap. Wees eerlijk naar jezelf. Dit helpt je het meest in 
het proces van onderscheiding.  
 
Vragen die je kunt overwegen wanneer je een jongen erg aardig vindt: 

 Brengt hij jou dichter bij God? 
 Toont hij respect naar jou? 
 Toont hij respect naar zijn moeder? (dit laat vaak zien hoe hij met jou zal omgaan) 
 Toont hij nu trouw en toewijding? 
 Is hij betrouwbaar in zijn afspraken? (op tijd zijn, beloftes nakomen…) 
 Helpt hij jou ‘omhoog’ als persoon? Groei je in je persoonlijke ontwikkeling door de 

omgang met hem? Helpt hij je meer jezelf te worden, in je eigen kracht te gaan 
staan? 

 Wat heeft hij als doel voor zijn leven en is er overlap met jouw levensdoel? 
 Hoe is zijn houding t.o.v. zijn opleiding/studie (interesse, inzet). Stimuleert hij jouw 

inzet voor je studie/werk of verstoort hij die? 
 Zou je er trots op zijn om hem voor te stellen aan de familie? 
 Brengt hij je dichter bij je familie en vrienden? 
 Is er (geeft hij jou) ruimte om ook andere vriendschappen met beide geslachten te 

ontwikkelen? 
 Is er ruimte om je vrije tijd ook zonder hem te besteden? 
 Geeft het je rust en vrede om in zijn nabijheid te zijn? (een diep ervaren dat het goed 

is) 
 Voel je je vrij als je bij hem bent? 
 Is zijn stijl van leven verenigbaar met die van jou? 
 Hoe gaat hij om met geld? 
 Vullen jullie elkaar aan qua karakters? 
 Toont hij (in woord én daad) een respectvolle, afwachtende houding t.o.v. fysieke 

intimiteit? 
 Kun je je geloof delen met elkaar? 
 Toont hij dienstbaarheid? 
 Toont hij verantwoordelijkheid, vooral voor zijn eigen doen en laten? 
 Kun je samen zowel serieuze, diepe gesprekken hebben als samen lachen en plezier 

hebben? 
 Helpt en ondersteunt hij jou om je zuiverheid te bewaren en doet hij dat zelf ook? 
 Hoe is zijn balans in zijn leven (studie/sport/ontspanning/inzet voor anderen)? 
 Hoe gaat hij met andere vrouwen om? 
 Hoe gedraagt hij zich in groepen als jij er ook bent? 
 Voel je je thuis bij zijn familie? 

 

http://www.purewomanhood.nl/

