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1 januari Gods uitvinding Genesis 1:27

Wat is het huwelijk eigenlijk? Deze week krijg je zeven Bijbelse antwoorden op 
die vraag. Vandaag het eerste. Wie de Bijbel leest, ontdekt dat de HEERE de he-
melse Architect van het huwelijk is. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Hij 
brengt man en vrouw samen en daar zit een schitterend plan achter. Na Genesis 3 
komt dat echter niet meer vanzelf tot zijn recht. Daarom is het belangrijk om de 
aanwijzingen van de Uitvinder ter harte te nemen! Wie medicijnen bij de apotheek 
ophaalt, ontvangt een bijsluiter met informatie over het gebruik en de werking van 
het medicijn. En zó is de Bijbel de bijsluiter bij het huwelijk. Wie Gods aanwijzingen 
negeert, doet dat tot zijn eigen schade.

Toch merk je dat er voortdurend pogingen worden ondernomen om het huwe-
lijk en het gezinsleven te ‘moderniseren’. In 2001 had Nederland de bedenkelijke 
wereldprimeur: voor het eerst konden huwelijken worden gesloten tussen twee 
mensen van hetzelfde geslacht. En de vreemdste discussies zijn gaande: in de 21e 
eeuw moet het toch mogelijk zijn dat een man of vrouw meer dan één partner 
heeft? Echtscheiding moet sowieso kunnen, is de gangbare gedachte.

De ernstige en schadelijke gevolgen blijven niet uit. Als het huwelijk als hoek-
steen uit de muur van de samenleving wordt getrokken, raakt heel de samenleving 
ontwricht. Daarom: lees de ‘bijsluiter’ goed!

(Hoe) merken jullie in je eigen omgeving de schadelijke gevolgen van het 
loslaten van het Bijbels onderwijs over het huwelijk?

Lezen: Romeinen 1:18-32
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2 januari Geschenk Genesis 2:22-23

Terwijl Adam poezen, panters en paarden hun naam geeft, merkt hij dat alle dieren 
een maatje hebben, en híj niet. Zo laat God Adam ontdekken dat hij niet is gescha-
pen voor de eenzaamheid. God schiep ons als ‘mens in relatie’. Daarom zou in de 
christelijke gemeente niemand eenzaam mogen zijn – ook de ongetrouwden niet!

Na deze ontdekking is het geschenk dat Adam ontvangt des te groter. Wanneer 
hij ontwaakt uit zijn diepe slaap, heeft de HEERE een adembenemende verrassing 
voor hem. Zoals een bruid op haar trouwdag verborgen blijft tot het officiële mo-
ment, om dan stralend tevoorschijn te komen, zo houdt de HEERE Eva voor Adams 
ogen verborgen, tot Hij haar in al haar schoonheid bij hem brengt.

Verrukt zingt Adam het eerste liefdeslied dat ooit op aarde gezongen is. Geen 
smartlap, maar een lied dat de kern van het huwelijk bezingt: Zij is been van mijn 
gebeente – anders gezegd: Nu heb ik ook iemand die bij mij past. God bedoelt 
het huwelijk inderdaad als twee-eenheid tussen man en vrouw. Vandaar dat een 
weduwnaar het verlies van zijn vrouw ooit heel treffend een ‘amputatie’ noemde. 
Alsof je de helft van jezelf verloren bent. Dat onderstreept wat een kostbare ver-
rassing het huwelijk is. God brengt man en vrouw vandaag de dag nog steeds bij 
elkaar, zegt het huwelijksformulier. Daar moet je haast wel van zingen … 

Hoe bracht God jullie bij elkaar? Dank Hem voor het geschenk dat je in je 
man/vrouw kreeg.

Lezen: Genesis 2:18-25
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3 januari Twee-eenheid Genesis 1:27b

God schiep mannelijk én vrouwelijk. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen 
man. Juist in hun eigenheid mogen man en vrouw in het huwelijk elkaar aanvul-
len. Hoe? In een paar algemene pennenstreken: De man wordt in het huwelijk het 
‘hoofd’ genoemd. In je hoofd zitten je hersenen. Dan zou je de vrouw misschien 
het ‘hart’ kunnen noemen. Dat is Bijbels gesproken de zetel van het gevoel. Het 
gaat hier natuurlijk niet om een waterdicht schot. Alsof een vrouw geen verstand 
heeft en een man geen emotie. Je karakter speelt ook een rol. Maar toch: de man 
is doorgaans meer de denkende; geroepen om situaties van alle kanten te bekij-
ken en knopen door te hakken. De vrouw is juist de voelende, die situaties nogal 
eens haarfijn aanvoelt. Nog een globaal verschil: waar de man vooral gericht is 
op prestatie en oplossingsgericht denkt, is de vrouw meer gericht op relatie en 
betrokkenheid.

Wees God dankbaar voor het ‘tegenover’ dat je van Hem ontvangen hebt! Want 
als man kun je zomaar te hard en te zakelijk worden. En als vrouw loop je weleens 
het gevaar je te veel te laten meeslepen door je gevoelens. Je mag elkaar compleet 
maken. Zoals in een orkest: Ieder speelt zijn eigen partij, maar de afzonderlijke par-
tijen vormen samen een schitterend geheel. Echt iets om je over te verwonderen.

Vraag: Hoe vullen jullie elkaar aan? Roepen de opmerkingen over de man als 
hoofd en de vrouw als hart herkenning op?

Lezen: Genesis 1:26-31
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4 januari Verbond Maleachi 2:14

Maleachi 2:14 noemt het huwelijk een ‘verbond’. Dat is ook een typerend woord 
voor de relatie tussen de HEERE en Zijn volk Israël. Dat verbond blijft in stand 
door Gods trouw (Klaagliederen 3:22-23). Trouw is ook het hoofdingrediënt van 
het huwelijk. Dat staat haaks op het moderne denken. De wereld zegt: Je zit aan 
elkaar vast, zolang er liefde is. God zegt: Je blijft elkaar trouw tot de dood. In onze 
verspilzieke wegwerpcultuur is alles inwisselbaar. Je kunt je vrouw of man echter 
niet ‘inruilen’.

Van daaruit zijn er parallellen tussen het huwelijksverbond van man en vrouw 
en het verbond van God en Israël: het sluiten van een verbond gaat gepaard met 
plechtige beloften, die in het openbaar worden gedaan (Exodus 19:5; Ruth 4:8-13).  
Een tweede parallel: als de HEERE in Genesis 15 met Abraham een verbond sluit, 
komen daar offerdieren aan te pas. Zo vraagt ook het huwelijk offers, zoals zelf-
verloochening. Het kost je (iets van) jezelf! Een derde parallel: het verbreken van 
het verbond roept Gods toorn wakker. Zo is dat ook bij het verbreken van het 
huwelijksverbond: God haat dat (Maleachi 2:16). Waarom? Het huwelijk mag weer-
spiegelen Wie de HEERE voor Zijn volk wil zijn! ‘Hij gedenkt Zijn verbond tot in 
eeuwigheid’ (Psalm 105).

Het huwelijk vraagt offers. Maak deze zin af: De grootste aanpassing die in 
het huwelijk van mij gevraagd zal worden, is …

Lezen: Genesis 15:7-21
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5 januari Afspiegeling Efeze 5:32

Wat een schitterend beeld gebruikt Paulus hier voor het huwelijk: De man is het 
hoofd en de vrouw het lichaam. Dat wijst enerzijds op verbondenheid: hoofd en 
lichaam zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Anderzijds onderstreept dit beeld de 
eigenheid van man en vrouw: hoofd en lichaam hebben niet dezelfde functie. Het 
hoofd stuurt en het lichaam laat zich besturen. Vreemd genoeg roept dit gedeelte 
nogal eens weerstand op. ‘Is de man soms de baas en de vrouw minderwaar-
dig?’ Laten we goed lezen! Paulus laat namelijk zien dat het huwelijk naar de kern 
van het Evangelie verwijst. De man is als hoofd van zijn vrouw geroepen om haar 
onvoorwaardelijk lief te hebben en mag (en moet!) daarin op Christus lijken. Hij 
heeft Zijn bruidsgemeente lief door voor haar te stérven! Hij gaf een voorbeeld van 
dienend leiderschap, door de voeten van Zijn discipelen te wassen. Met díé gezind-
heid neemt de man in het huwelijk zijn verantwoordelijkheid. In zelfopofferende 
liefde gaat hij voor zijn vrouw door het vuur. Zoals de kapitein van een zinkend 
schip roept, als de reddingssloepen worden gevuld: ‘Vrouwen en kinderen eerst!’

De vrouw van haar kant is geroepen haar man onvoorwaardelijk respect te ge-
ven. Zij is haar man onderdanig, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat 
is dus geen last, maar liefde! Zo mag het christelijk huwelijk een levende kopie zijn 
van het geestelijk huwelijk tussen Christus en de gemeente.

Laat door middel van je huwelijk je licht schijnen voor de mensen!

Lezen: Efeze 5:22-33
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6 januari Versterking Prediker 4:9a

Prediker schrijft in mineur. De wereld is vol tranen, zwoegen, kwaad doen. Daarom 
kun je maar beter niet in je eentje door het leven gaan. Want wie helpt je dan 
overeind als je valt? En met zijn tweeën sta je sterker tegenover een rover. Ieder 
mens is aangewezen op een ander. Zo zijn we geschapen. De dagtekst is heel in 
het bijzonder van toepassing op het huwelijk. Misschien heeft Prediker daar ook 
wel aan gedacht, blijkens vers 11. Prediker 4 bepaalt ons in elk geval bij de ernstige 
kant van ons bestaan. Het leven is een strijd. Daarom: twee zijn beter dan één. 
Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde dubbele vreugde. Zit de een 
in het donker, dan ziet de ander toch nog licht.

Het kan echter nóg mooier. Vers 12 spreekt van een sterk touw dat uit drie in 
elkaar gedraaide onderdelen bestaat. De eerste en de tweede draad zijn jullie. En 
de derde? Als geld bindmiddel moet zijn, of de kinderen, sta je toch nog zwak. Laat 
God de Derde in het spel mogen zijn. Wie leeft van Zijn vergeving en vernieuwing 
door Christus, staat sterk.

Een moeder zei tegen haar dochtertje: ‘Als we elkaar kwijtraken, moet je naar dit 
plekje bij de roltrap toe gaan. Want daar ben ik dan ook. Afgesproken?’ Zo hebben 
jullie op je trouwdag in de kerk het gezegd: ‘Als we elkaar in het leven ooit kwijt 
mochten raken, vinden we elkaar hier, bij God, weer terug.’ Afgesproken!

Verwacht alles van Gods vergevende en vernieuwende genade!

Lezen: Prediker 4:1-12
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7 januari Liefdeband 1 Johannes 4:11

Google op ‘liefde’ en je krijgt afbeeldingen te zien van vuurrode hartjes en een 
romantische zonsondergang. Ook de aantrekkingskracht tot elkaar is door God ge-
schapen en gewild. Toch vormen vlinders niet de kern van Bijbelse liefde. Johannes 
schrijft (in een gedeelte waar ‘liefde’ en ‘liefhebben’ wel zo’n 25 keer voorkomen): 
Wil je zien wat liefde is, dan moet je niet op Google, maar op Golgotha zijn. De 
Vader offert Zijn enig Kind, tot verzoening van onze zonden. Wij zeggen wel-
eens: ‘De liefde moet van twee kanten komen.’ Dat is bij Gods liefde niet het geval  
(v. 10). Het komt van Zijn kant! Vandaar dat de apostel Johannes het speciale woord 
‘agapè-liefde’ gebruikt. Gods liefde is gevende liefde. Onverklaarbare liefde. We 
verdienen een bliksemstraal, maar ontvangen een zonnestraal.

Welnu, jullie zijn geroepen om elkaar lief te hebben op de manier zoals Gods ons 
liefheeft. Wees een Christus voor elkaar! Zet de ander in het middelpunt. ‘Dat is wel 
moeilijk’, zeg je misschien. De Bijbel zegt het zelfs nog sterker: Dat is onmogelijk! 
Wij willen best liefhebben, als het maar wat oplevert! Vandaar dat het in vers 7 gaat 
over ‘geboren worden uit God’. Wedergeboorte! Je eigen ik krijgt de doodssteek. 
En Christus’ dood wordt de bron waaruit je putten mag. Heeft Zijn liefde jullie 
harten gesmolten? Open het Evangelie. Warm je in de stralen van de ondergaande 
Zon der gerechtigheid, Christus.

Wees een Christus voor elkaar: hoe ziet dat er concreet uit in je huwelijk?

Lezen: 1 Johannes 4:7-21


