Delta groeistudie – instellingen(5) Verantwoordelijkheden in het christelijk huwelijk
OPDRACHT





Bid. Aan het begin en als kring aan het eind.
Bestudeer en bespreek. De verantwoordelijkheden van de man en van de vrouw in het christelijk huwelijk.
Bespreek. De huwelijksceremonie.
Deel de studie uit. Aan het eind.
LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER
A. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE MAN EN DE VROUW

Lees Genesis 2:18-24. God heeft de man en de vrouw geschapen en het huwelijk ingesteld. Daarom heeft God ook het recht
de verantwoordelijkheden van de man en de vrouw in de huwelijksrelatie te bepalen. Sommige mensen argumenteren dat
deze verantwoordelijkheden in de Bijbel cultureel bepaald zijn en daarom niet meer normatief zijn voor vandaag. Dit is een
vrijzinnige gedachte, omdat alles wat God beveelt en leert in de Bijbel bedoeld zijn om de zondige cultuur van de mens te
veranderen! Daarom zijn alle geboden en alle onderricht in de Bijbel een onderdeel van de cultuur van het Koninkrijk van
God en altijd normatief in alle andere menselijke culturen in de wereld!
God geeft aan de man en de vrouw in het christelijk huwelijk gezag en verantwoordelijkheid, namelijk, om elkaar te dienen.
Maar God heeft de man en de vrouw verschillend geschapen en beveelt hen hun gezag en verantwoordelijkheid ook op
verschillende manieren tot uitdrukking te brengen. God wil dat de man zijn vrouw dient door vooral het initiatief te nemen
in de relatie. En Hij wil dat de vrouw haar man dient door vooral hem uit te nodigen tot een zinvolle, warme en sterke
relatie.
De Bijbel beveelt de man het hoofd van zijn vrouw te zijn evenals Christus het Hoofd van de Gemeente is en zijn vrouw lief
te hebben evenals Christus de Gemeente liefheeft. De Bijbel beveelt ook de vrouw zich te onderwerpen aan haar man evenals
de Gemeente zich onderwerpt aan Christus en haar man te respecteren. Het christelijk huwelijk is dus een zichtbare
demonstratie van de relatie tussen Christus en de Gemeente (christenen) (Efeziërs 5:22-33). Het christelijk huwelijk wordt
zo een verkondiging van Jezus Christus aan de wereld. Zo kunnen de mensen in de wereld zien en horen hoe mooi een
relatie met Jezus Christus kan zijn.
1. De Godgegeven verantwoordelijkheden van de man zijn om zijn vrouw lief te hebben en te leiden.
Lees Spreuken 31:10-12,28; Efeziërs 5:25-29,33; 1 Petrus 3:7.
 De man moet zijn vrouw dienen door haar lief te hebben.
Hij hoort haar lief te hebben evenals Christus christenen liefheeft. Hij heeft haar lief door zijn onzelfzuchtige interesse in
haar, haar van harte te accepteren en haar te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Liefde is om haar met zelfopoffering te
dienen, haar met zorg en respect te behandelen en trouw met haar samen te leven in voorspoed en tegenspoed en in
gezondheid en in ziekte. (Zie groeistudie – karakter – liefde is aanstekelijk).
Spreuken 31:10-11 beschrijft de liefde op een ander manier. Wanneer zijn vrouw deugdelijk is, zal het hart van haar man op
haar vertrouwen. Bijvoorbeeld, hij zal op haar advies steunen en haar om hulp vragen. De ware liefde maakt dat zij zich
nodig, gewaardeerd en begeerd zal voelen. Daarom kan zij hem al de dagen van haar leven goed doen. En daarom staan haar
man en haar zonen op om haar in het openbaar te prijzen.
 De man moet zijn vrouw dienen door haar te leiden.
Hij hoort haar te leiden zoals Christus zijn Gemeente leidt. Hij hoort haar te leiden als een herder zijn schapen leidt – door
haar te voeden, te verzorgen, te beschermen en door moeilijkheden heen te dragen. Hij hoort haar te leiden als een
rentmeester van een landgoed – te zorgen voor haar bezittingen, activiteiten en interesses en haar in Gods weg te leiden. Hij
hoort haar te leiden, niet als een heerser, maar als een dienaar – vooral op de gebieden waar zij hem het meest nodig heeft.
2. De Godgegeven verantwoordelijkheden van de vrouw zijn om haar man lief te hebben en hem te helpen.
Lees Genesis 2:18; Efeziërs 52-24,33; Titus 2:4-5; 1 Petrus 3:1-6.
 De vrouw moet haar man dienen door hem lief te hebben.
Zij hoort zich toe te wijden haar man en haar kinderen lief te hebben, ingetogen (zelfbeheerst) en kuis te zijn, zorgzaam in
het huishouden en vriendelijk te zijn. Zij hoort het gezag van haar man to erkennen, want dan kunnen mensen niet met
reden kwaadspreken over het Woord van God. Ook zij moet met haar man samenleven in voorspoed en tegenspoed en in
gezondheid en in ziekte.
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 De vrouw moet haar man dienen door hem te helpen.
De Bijbel leert dat de christenvrouw zich vrijwillig aan het leiderschap van haar man onderwerpt en hem respecteert. Het
verschil tussen gehoorzaamheid en onderwerping is dat gehoorzaamheid door iemand in een gezagspositie geëist mag
worden, maar onderwerping aan haar man volkomen vrijwillig geschonken wordt! Een man mag nooit gehoorzaamheid van
zijn vrouw eisen, want dat is alleen het voorrecht van God!
In de Bijbel onderwerpt de vrouw zich niet als een slaaf, maar als een helper. Zij volgt haar man als zijn beste teamlid door
hem elk mogelijk input te geven: advies, suggesties, ideeën, hulp, ondersteuning, enz. Zij bespreekt alle belangrijke zaken
met hem, m.b.t. hun persoonlijk leven, hun huwelijk, hun gezin en hun buurt. Zij maakt goede beslissingen en keuzes
samen met hem en bespreekt de gevolgen van hun beslissingen. Alleen wanneer zij het niet eens kunnen worden moet zij
hem toelaten het finale besluit te maken, maar dan is hij ook alleen verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn besluit. Haar
onderwerping is echter beperkt tot wat God in de Bijbel van haar vereist. Wanneer haar man eist dat zij hem moet
gehoorzamen in iets wat verkeerd is, moet zij hem met zachtmoedigheid weerstaan (Handelingen 5:29). Zo werken een man
en een vrouw als een team met elkaar in hun huwelijk, gezin en in de maatschappij.
De vrouw drukt respect uit door haar standpunt op een vriendelijke manier te stellen en dan God toe te laten om zaken op
zijn wijze uit te werken. Respect overweegt het advies van haar man. Respect betrekt hem in haar plannen en communiceert
de vooruitgang die zij maakt. Respect neemt vrijwillig initiatief hem te helpen zonder te wachten totdat hij haar vraagt.
Respect luistert geduldig naar hem en probeert zijn problemen en standpunten te begrijpen.
Wanneer een man zijn vrouw dient door haar lief te hebben en te leiden, dan is het niet moeilijk voor een vrouw om haar
man te dienen door zich aan hem te onderwerpen en hem te helpen. De beste plaats hoe kinderen leren wat liefde en respect
is, is door hun ouders iedere dag te observeren.
B. DE HUWELIJKSCEREMONIE
Samenwonen en seks voor het huwelijk worden veroordeeld. The christelijk huwelijksceremonie is een openbare sociale en
godsdienstige aangelegenheid. De christelijk huwelijksceremonie beëindigt officieel en openlijk de vrijgezellen staat en begint
de gehuwde staat. De Bijbel leert en vertelt de volgende over de huwelijksceremonie.
1. De christelijk huwelijksceremonie heeft drie onmisbare onderdelen.
Lees Genesis 2:24; Matteüs 19:5-6; Efeziërs 5:31.
De Bijbel leert vóór en ná de zondeval, “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet
scheiden.” Het christelijk huwelijk is een heel belangrijk sociale en religieuze gebeurtenis. Het is het ogenblik waarin een
man en een vrouw hun ouders moeten verlaten om hun eigen gezin te stichten. Er zijn drie onmisbare stappen: de ouders
openlijk verlaten, aan elkaar gehecht worden en één woorden op alle belangrijke terreinen van het leven.
 Het christelijk huwelijk betekent je ouders te verlaten.
Het maakt niet uit of het een gearrangeerd huwelijk of een huwelijk uit liefde is. Toch moeten de man en de vrouw hun
ouders verlaten en hun eigen gezin beginnen. Zij beginnen hun ouders te verlaten wanneer zij hun voorgenomen huwelijk
aankondigen en voorbereidingen beginnen te treffen voor de huwelijksceremonie. In het Westen wordt dit wel es ‘de
verloving’ genoemd. Tijdens de huwelijksceremonie verlaten zij hun ouders definitief.
(1) Zij moeten hun ouders emotioneel verlaten: d.w.z. vanaf hun huwelijk moeten zij elkaar meer liefhebben en verkiezen
dan hun ouders! (2) Zij moeten het gezag van hun ouders verlaten: d.w.z. dat zij van hun huwelijk af aan niet langer
verplicht zijn hun ouders te gehoorzamen1. De ouders en schoonouders hebben geen gezag meer over hun kinderen. Ook de
schoonmoeder heeft geen gezag over haar schoondochter! Wel blijven zij hun ouders eren, maar dat is niet hetzelfde als
gehoorzamen! (3) Zij moeten hun ouders financieel verlaten: d.w.z. zij moeten hun eigen financiën beheren. (4) Zij moeten
hun ouders geestelijk verlaten: d.w.z. als hun ouders geen christenen waren, moeten zij de godsdienstige overtuigingen en
gebruiken van hun ouders niet in hun huis of gezin tolereren. (5) En als het mogelijk is, moeten zij de woning van hun
ouders verlaten en hun eigen woning betrekken. Al deze aspecten zullen de ouders en anderen duidelijk maken dat het
echtpaar niet langer afhankelijk zijn van hun ouders.

1

Efeziërs 6:1-2 wordt duidelijker uitgelegd door Lukas 2:51 met Lukas 8:19-21 te vergelijken
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 Het christelijk huwelijk betekent door God aan elkaar gehecht te worden.
De huwelijksceremonie is een openbare en godsdienstige plechtigheid waarin een man en een vrouw in de tegenwoordigheid
van God, hun gemeente en hun familie en vrienden een plechtig verbond van toewijding en trouw aan elkaar sluiten tot de
dood hen scheidt. In Maleachi 2:13-16 zegt God dat Hij Zelf Getuige is wanneer het huwelijksverbond gesloten wordt,
zodat zij niet trouweloos tegen elkaar zouden handelen. Tijdens de huwelijksceremonie voegt God Zelf de man en de vrouw
samen tot één en waarschuwt hen deze eenheid niet met een echtscheiding te verbreken (Matteüs 19:5-6). Ook de
gemeenteleden, de familie en de vrienden zijn getuigen van hun huwelijksverbond en kunnen hun helpen zich eraan te
houden.
 Het christelijk huwelijk betekent één te worden.
De huwelijksceremonie is het beginpunt waarin de man en de vrouw in elk opzicht één mogen worden. Zij moeten
geestelijk, mentaal, emotioneel, sociaal en lichamelijk één worden. De lichamelijke eenheid is het toppunt van het
eenheidsproces en wordt door God alleen toegestaan na de huwelijkssluiting en binnen de huwelijksrelatie (Genesis 29:2123, Deuteronomium22:13-21). Daarom verbied God ook allerlei seksuele immoraliteit voor en buiten het huwelijk
(Hebreeën 13:4). Deze lichamelijke eenheid gaat ook het beste wanneer er eenheid op de andere terreinen heerst.
2. De huwelijksceremonie is een openbare sociale en religieuze feest.
 In de historische gedeelten van de Bijbel was de huwelijksceremonie altijd een familie gebeurtenis.
De belofte te trouwen vond niet plaats in het geheim, maar in de familiekring van de man en de vrouw. Zij besloten mee
over de keuze van een huwelijkspartner (Genesis 21:21). Soms gaven zij een geschenk aan de familie van de bruid als
compensatie voor hun verlies (Genesis 29:18, 34:12). En soms gaven zij cadeaus aan de bruid en bruidegom (Genesis
24:59,61, 1 Koningen 9:16).
In de moderne tijd worden het vragen van advies van de ouders en schoonouders m.b.t. de huwelijkspartner en de
huwelijksceremonie meestal erg gewaardeerd omdat het de ouders eert. Het geven van compensatiegeschenken is niet een
vereiste in de Bijbel!
 In de historische gedeelten van de Bijbel was de huwelijksceremonie altijd een openbare aangelegenheid.
De huwelijksceremonie sloot sommige van de volgende onderdelen in: De bruid en bruidegom droegen feestelijke kleding
(Psalm 45:13-14). Zij werden vergezeld door bruidsmeisjes en vrienden van de bruidegom (Psalm 45:14, Johannes 3:29). De
bruidegom en zijn vrienden kwamen naar het huis van de bruid en de bruidsmeisjes kwamen ze tegemoet. In een feestelijke
stoet trokken ze allen van het huis van de bruid naar het huis van de bruidegom, waar de feestelijkheden plaatsvonden. De
genodigde gasten mochten in de stoet meelopen als zij lampen (fakkels) en olie bij zich hadden als het donker werd (Matteüs
25:1-13). De meest plechtige gebeurtenis was het sluiten van het huwelijksverbond met God als Getuige (Maleachi 2:14,
Spreuken 2:17, Ezechiël 16:8)! Er werd feest gevierd, soms een hele week lang (Matteüs 22:1-14, Johannes 2:1-10, Rechters
14:17). Door de eeuwen heen hebben christenen de huwelijksceremonie in het openbaar en in de tegenwoordigheid van
God, de gemeenteleden, familie en vrienden gevierd.
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