
Samenvatting themadienst Huwelijk 
 
Lezen: Genesis 2 : 18 – 25 en Efeze 5 : 21- 33 
 

Thema: Het christelijk huwelijk: samen léven voor God 
 
Intro: Het christelijk huwelijk: geweldig of gedoe? 
Is het (christelijk) huwelijk wel zo geweldig? 
Binnen huwelijk echt niet altijd zo vredig. 
40% van de huwelijken eindigt in echtscheiding.  
Ook andere vormen: alleenstaand / samenwonend / homohuwelijk. 
Daarom, is het christelijk huwelijk van man en vrouw voor het leven zo 
fundamenteel? En zo ja, waarom dan? 
 
In het paradijs is iets niet goed 
Twee scheppingsverhalen: Gen. 1-2:4 en Gen. 2:5-25. 
Gen. 1 klinkt dat mens geschapen is: naar Gods beeld, als mannelijk en vrouwelijk.  
“En zie, het was zeer goed.” (vers 31). (Geen verwijzing naar huwelijk) 
Gen. 2 beschrijft op een menselijke manier hoe God alles geschapen heeft. Daarin 
schepping van man en vrouw en ‘instelling huwelijk’ expliciet. 
Adam uit stof geschapen, maar “niet goed dat de mens alleen is.” (niet volledig). 
Daarom verlangen God en Adam naar een “hulp als tegenover” 
Manninne (Eva) gebouwd uit rib van Adam, deel van Adam zelf. 
 
Na het formeren van Eva geeft God haar aan Adam (weg). 
Adam ontvangt haar als geschenk en het patroon voor de mens wordt gelegd: 
Vader en moeder verlaten, aan elkaar hechten en tot één vlees zijn. 
 
Door zondeval heen is de betekenis gebleven 
Adam en Eva maken verkeerde keuzes. 
Daardoor harmonie met hun Schepper en met elkaar weg. 
De 1e huwelijkscrisis. Niettemin blijft het huwelijk als verbond bestaan. 
Polygamie in oude tijden opvallend: Abram, Jakob, David, Salomo. 
Geen openlijke afkeuring in de Bijbel: wel ellendige gevolgen ervan. 
Huwelijk blijft in ere: Jezus 1e wonder was op een bruiloft. 
 
Huwelijksverbond als typering hoe God met Zijn volk omgaat 
Verbond tussen God en het volk Israël te typeren als een huwelijk. 
Levenslang en uniek aan elkaar toegewijd. 
Het Bijbelboek ‘Hooglied’ bezingt de liefde tussen bruidegom en bruid en verwijst 
daarin naar relatie God/Christus en Zijn volk/gemeente. 
Het dienen van afgoden (goden van andere volken) wordt overspel genoemd (vooral 
in Jeremia en Hosea). 
De echtbreuk van het volk heeft niet het laatste woord. God in Christus zorgt voor 
herstel en vernieuwing van het (huwelijks)verbond. 
 
Efeze 5: het huwelijk als spiegel voor de band tussen Christus en de gemeente 
Ef. 5:21: “wees elkaar onderdanig.” Geen ruimte dus voor heerszucht, maar samen 
leven voor de Heere. Hij is de ‘Baas’. 
 
Oproep aan vrouwen (richting eigen man): beeld van het lichaam. 
Kernwoord voor christenvrouw is (in deze vertaling) onderdanig. 
Ook te vertalen met: vertrouw je toe aan je man. 
In onze cultuur snel verbonden met onderdrukking, je moet je onderworpen, geen 
eigen keus of eigen mening. 



De geschiedenis van onderdrukking van vrouwen laat schrijnende voorbeelden zien.  
Dat niet wat de Bijbel bedoelt! 
Kern is liefde en toewijding.  
Positie vrouw is zoals J.C. koos om verbonden met Zijn Vader Gods plan van 
verlossing uit te voeren. 1 Kor. 11:3: God is het hoofd van Christus. 
Daarin is Jezus Christus niet minder dan de Vader.  
Blijkbaar heeft God mannen zo geschapen dat zij eerder leiding nemen. 
Voor vrouwen de oproep van God om vrijwillig zich daarnaar te voegen. 
Zo komt vrouw in huwelijk tot bestemming en ontvangt ze een ereplaats. 
 
Oproep aan mannen (richting eigen vrouw): liefhebben als Christus 
Valkuil voor mannen: macht willen hebben en niet verantwoordelijkheid nemen. 
Jezus toont het tegenovergestelde. 
Laat zich niet voorstaan op macht, maar neemt verantwoordelijkheid ten volle. 
Liefhebben en zelfbeheersing als tegengif tegen egoïsme. 
Prachtig voorbeeld van Jezus in de voetwassing: 
Doet nederig werk en beveelt Hem daarin na te volgen. 
Elke dag mogelijkheid om thuis te oefenen: de baas zijn in liefhebben. 
Vanuit Efeze 4:15 en 16: zoals Christus de gemeente doet groeien mag ook man zijn 
vrouw stimuleren tot plaats die God voor haar bedoeld heeft. 
 
Huwelijk en de relatie met Jezus Christus leggen elkaar uit 
Het huwelijk is een spiegel van de relatie met God in Jezus Christus. 
Daarmee een plaats om liefde en trouw te zien die God bedoelt en om te oefenen. 
Totdat het aardse huwelijk eindigt en je geestelijk bruid van Christus mag zijn. 
 
Het Nieuwe Testament is positief over single-zijn als christen (1 Kor. 7:1,8), (ook al 
verlang je naar een vaste relatie). Dan ben je niet minder van betekenis in het 
Koninkrijk van God. In onze (kerkelijke) cultuur is de valkuil om relatie/huwelijk te 
overschatten en vriendschap (dat wel!) te onderschatten. 
 
Gebroken spiegel 
Vanuit schepping en als spiegel van Gods genadeverbond alle reden om chr. 
huwelijk hoog te houden! 
Tegelijk: het is een spiegel in gebrokenheid: 
Pijn om (voortijdig) einde van het huwelijk. 
Ook deze pijn kent Jezus en lijdt daarin mee (Hebr. 4:15). 
 
En wie Hem nu als Redder erkent. Door Hem zich laat reinigen en heiligen. 
Mag Hem straks als Zijn bruid stralend tegemoet gaan.  
Verrast door Zijn liefde en trouw. 
 
Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:  

1. Hoe heeft het huwelijk tussen man en vrouw te maken met Christus en de 
gemeente (Efeze 5)?  

2. Het huwelijk wordt een verbond van liefde en trouw genoemd. Waarom deze 2 
woorden en hoe geef je daar invulling aan? 

3. “Er is een neiging om een relatie/huwelijk te overschatten en vriendschap te 
onderschatten.” Is dat herkenbaar? Realiseer je je als getrouwd iemand hoe 
het is om single te zijn? Hoe zou je dat vinden? (En andersom). 
 

P.S. De volgende leerdienst gaat over het omgaan met alle pijn en valkuilen 
rondom huwelijk en seksualiteit. Wat vind u/jij belangrijk dat daarin aan de orde 
komt of om rekening mee te houden? Laat het me weten, eventueel anoniem. 
(dspv@solcon.nl; 06-14205676). 
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