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GEMEENTE.         LES 19 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

KOLOSSENZEN 3 – 4 en 1 TESSALONICENZEN 1 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Kolossenzen 3 – 4 en 1 Tessalonicenzen 1). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga 

niet verder in op wat hij vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)   [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

(6) JOHANNES 5:24 

 

Repeteer twee aan twee.  

(6) Johannes 5:24. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die 

heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. 

  

4 ONDERRICHT (85 minuten)         [KERKELIJKE FEESTDAG] 

DE CHRISTELIJKE BRUILOFT 

 

Inleiding. Dit onderricht gaat over de christelijke bruiloft (huwelijksinzegening). Wat leert de Bijbel over het 

christelijke huwelijk en de inzegening daarvan? 
 

A. DE KENMERKEN VAN HET ECHTE HUWELIJK 
 

1. Het huwelijk is een uitvinding, verordening en instelling van God. 
 

Ontdek en bespreek. Wat wordt over het huwelijk in de volgende Bijbelgedeelten geleerd?  
 

 (1) Het huwelijk is een relatie tussen twee mensen van het tegenovergestelde geslacht. 

Lees Genesis 1:26-28; 2:18-24; Spreuken 5:15-19.  

Aantekeningen. Toen God het universum schiep, bedacht Hij een manier waarop alle soorten zouden voort blijven 

bestaan en zich zouden vermenigvuldigen. God schiep twee verschillende seksen en Hij heeft er een bijzonder doel 

mee. Samen drukken de man en de vrouw het beeld van God zichtbaar uit. En samen in het huwelijk vormen zij de 

kleinste gemeenschap: het gezin of familie, dat het fundament van elke grotere gemeenschap vormt. God schiep seks 

zodat: 

• de man en zijn vrouw een sterke eenheid zouden vormen 

• zij zouden genieten van het huwelijk 

• het menselijke geslacht zich zou uitbreiden over de hele aarde 

• vanwege allerlei vormen van seksuele immoraliteit (Grieks: porneia)1 “ieder man zijn eigen vrouw en ieder vrouw 

haar eigen man zou hebben” (1 Korintiërs 7:2).  
 

 (2) Het huwelijk is een verordening en instelling van de God van de Bijbel. 

Lees Genesis 2:24; Matteüs 19:4-6; Efeziërs 5:31.  

Aantekeningen. Het huwelijk is niet door een of andere cultuur of maatschappij uitgevonden of ingesteld. De God Die 

Zich in de Bijbel en in Jezus Christus openbaart, heeft in de man en in de vrouw een behoefte en verlangen naar het 

huwelijk geschapen. Al vóór de zondeval heeft God Zijn plan met betrekking tot het huwelijk geopenbaard (Genesis 

2:24). Hij heeft het huwelijk geschapen en ingesteld als een relatie waarin een man en een vrouw trouwen (in het 

huwelijk treden): 

• dat wil zeggen zij moeten hun ouders verlaten 

• een eenheid tussen één man en één vrouw vormen 

• en seks mogen hebben binnen hun huwelijksrelatie 

                                                           
1 Allerlei vormen van seksuele immoraliteit: incest, overspel, homoseksualiteit, bestialiteit (Leviticus 18:6,20,22,23), porno, pedofilie, prostitutie  

  (1 Korintiërs 6:9-10) enz.  
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Volgens Matteüs 19 en Efeziërs 5 heeft God het huwelijk als Zijn voorschrift (bevel) en instelling gehandhaafd ná de 

zondeval van de man en de vrouw. De Heere Jezus Christus en de apostel Paulus bevestigen Gods instelling van het 

huwelijk in Genesis 2:24 als een instelling voor alle volken en alle culturen op de aarde!  
 

 (3) Het huwelijk is een zichtbaar beeld van de relatie tussen God en Zijn volk. 

Lees Jeremia 3:1; Efeziërs 5:22-25.  

Aantekeningen. In het Oude Testament, dient het huwelijk als een zichtbaar beeld en herinnering aan de relatie tussen 

God en Zijn volk op de aarde! Een mens die God de rug toekeert is een (geestelijke) hoer in Gods ogen.  
 

In het Nieuwe Testament dient het christelijke huwelijk als een zichtbaar beeld en getuigenis van de relatie tussen Jezus 

Christus en de Christelijke Gemeente (Kerk).  
 

Hoewel de culturen in de wereld door de eeuwen heen Gods oorspronkelijke verordening en instelling van het huwelijk 

hebben veranderd2, blijft God eisen dat alle culturen op de aarde weer terugkeren naar Zijn oorspronkelijke verordening 

en instelling!  
 

2. Het huwelijk mag uit liefde ontstaan, maar mag ook geregeld worden. 

 

Ontdek en bespreek. Wat zijn de voordelen en nadelen van een huwelijk uit liefde of een huwelijk dat geregeld is?  

Lees Genesis 24:1-4,67; Genesis 29:16-20; Psalm 127:1-2; Matteüs 19:6. 

Aantekeningen. In de westerse cultuur trouwen mannen meestal met vrouwen die zij liefhebben. In de oosterse en 

middenoosterse culturen leren mannen de vrouwen met wie zij trouwen lief te hebben. In het westen beginnen zij met 

een uitbarsting van emotie die hopelijk door toewijding van de wil gevolgd wordt. In het oosten beginnen mannen met 

een toewijding van hun wil die hopelijk door het opbloeien van de emoties gevolgd wordt. Als de God van de Bijbel 

centraal staat in het huwelijk, zal beide soorten huwelijk goed uitpakken!  
 

3. Het huwelijk mag alleen tussen twee gelovigen (christenen) plaatsvinden.  
 

Ontdek en bespreek. Wat leert de Bijbel over trouwen met een ongelovige (niet-christen)?  

Lees Deuteronomium 7:3-4; 1 Korintiërs 7:16,39; 2 Korintiërs 6:14.  

Aantekeningen. God verbiedt christenen om met een niet-christen in het huwelijk te treden.  
 

Als gevolg van de zonde, gebrokenheid en vele oorlogen in de wereld, zijn er vele christen vrouwen die geen christen 

man kunnen vinden om mee te trouwen. In andere omstandigheden zijn er ook christen mannen die geen christen vrouw 

kunnen vinden om mee te trouwen. In plaats van deze vrouwen en mannen toe te laten om met niet-christenen te 

trouwen zouden christenen zich veel meer moeten inspannen om veel meer mannen en vrouwen in hun land voor 

Christus te winnen. 
 

De apostel Paulus waarschuwt dat een christen niet moet denken dat als hij met een niet-christen trouwt hij de niet-

christen na de huwelijksvoltrekking wel voor het christelijke geloof zou kunnen winnen! Dit is een misvatting, omdat 

geen mens een ander mens tot geloof in Jezus Christus kan bewegen. Dat is het voorrecht van God alleen (Johannes 

6:44). Daarom moet een christen niet arrogant en ongehoorzaam zijn! Een huwelijk waarin de man en de vrouw “een 

ongelijk span vormen”, is tegen de wil van God. Het veroorzaakt alleen maar veel lijden voor de christen en ook voor 

de kinderen! 
 

4. Het huwelijk moet monogaam zijn. 
  

Ontdek en bespreek. Wat zegt God over polygamie en bijvrouwen?  
 

 (1) Monogamie was Gods instelling bij de schepping. 

Lees 1 Koningen 11:1-11.  

Aantekeningen. De Bijbelse geschiedenis bevat goede en slechte voorbeelden met betrekking tot huwelijken, maar deze 

historische voorbeelden zijn niet normatief voor de leer en het gedrag in het christelijke huwelijk. Bijvoorbeeld, de 

Bijbelse geschiedenis verteld dat belangrijke mensen als koning David en koning Salomo meer dan één vrouw hadden, 

iets wat God bij de instelling van het huwelijk verboden heeft (Genesis 2:24). Sommige culturen hebben polyandrie 

(een vrouw heeft meerdere mannen) en andere culturen hebben polygamie (een man heeft meerdere vrouwen). 

Polyandrie en polygamie veroorzaken problemen als een verderfelijke seksuele moraal, jalousie, discriminatie, geweld 

en afgoderij. Daartegenover zijn de Bijbelse bevelen en onderwijzingen over het huwelijk normatief voor de leer en het 

gedrag in het christelijke huwelijk.   
 

 (2) Monogamie blijft Gods instelling na de zondeval.  

Lees Genesis 2:24; Matteüs 19:5.  

Aantekeningen. God heeft nooit Zijn oorspronkelijke plan (ontwerp) en instelling in Genesis 2:24 gewijzigd. God heeft 

nooit gezegd, “Een man zal zich aan zijn vrouwen (meervoud) hechten”, maar: “Een man zal zich aan zijn vrouw 

(enkelvoud) hechten!” Jezus Christus herhaalt dit bevel in Matteüs 19:5, “Die twee zullen tot één vlees zijn”. Hij weert 

alle ander mensen (mannen en vrouwen) uit deze eenheidsrelatie in het christelijke huwelijk! Seks buiten het huwelijk is 

verboden!  
 

                                                           
2 Bijvoorbeeld, het hebben van een maîtresse, polygamie, polyandrie, flirten, allerlei vormen van seksuele immoraliteit  
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God verbiedt polyandrie en polygamie. Hij verbiedt het hebben van een bijvrouw. Hij verbiedt echtbreuk. Hij verbiedt 

seksuele immoraliteit vóór en buiten het huwelijk (Hebreeën 13:4) en daarom verbiedt Hij ook samenwonen zonder 

getrouwd te zijn! God haat flirten, omdat flirten verkering en liefde praktiseren in een atmosfeer van onoprechtheid, 

eigen liefde en een gebrek aan zelfbeheersing (Genesis 3:1-5; 2 Korintiërs 11:1-2; 2 Timoteüs 3:1-6). 
 

5. Het huwelijk is levenslang. 
 

Ontdek en bespreek. Wat zegt God over de duurzaamheid van een huwelijk?  
 

 (1) God verenigt één man met één vrouw voor heel het leven.  

Lees 2 Korintiërs 6:14; Matteüs 19:3-6.  

Aantekeningen. Omdat de relatie tussen God en de mens een verbondsrelatie is, hoort het christelijke huwelijk ook een 

levenslang en trouwe relatie te zijn. Een christen heeft de verantwoordelijkheid om alleen met een christengelovige te 

trouwen (2 Korintiërs 6:14). En als zij in het huwelijk treden, verenigt God die twee mensen levenslang met elkaar 

(Matteüs 19:5-6). Jezus leert, “Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden (een bevel in het Grieks)”! 

Een christelijk huwelijk wordt gesloten wanneer de God van de Bijbel een christenman en een christenvrouw 

samenvoegt voor heel hun leven!  
 

 (2) Echtscheiding in de Bijbel. 

Lees Maleachi 2:16; Matteüs 19:9; 1 Korintiërs7:12-16.  

Aantekeningen. “God zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat, hoewel men het geweld bedekt met zijn 

gewaad”. God haat echtscheiding, omdat Hij echtscheiding beschouwt als een daad van geweld tegen de 

huwelijkspartner. Maar als gevolg van de zonde in de wereld, laat de Bijbel echtscheiding toe op grond van ontrouw in 

het huwelijk of onverenigbaarheid in het huwelijk. Ontrouw in het huwelijk wordt uitgedrukt in: geestelijke afgoderij 

(valse godsdienst), seksuele immoraliteit of geweld in het huwelijk (Matteüs 19:8-9). En onverenigbaarheid in het 

huwelijk ontstaat wanneer de niet-christelijke partner weigert langer met de christen partner in hun huwelijk samen te 

wonen (1 Korintiërs 7:12-16). (Zie “echtscheiding” in handleiding 8, les 41).  
 

6. Het huwelijk is tijdelijk, alleen voor het leven op deze aarde. 
 

Ontdek en bespreek. Gaat het huwelijk door ná de dood van een van de partners? Wat doet de dood met het huwelijk?  
 

 (1) Het huwelijk duurt zolang de twee huwelijkspartners leven. 

Lees Romeinen 7:2; 1 Korintiërs 7:39.  

Aantekeningen. Paulus leert dat de huwelijksrelatie duurt zolang beide partners op aarde leven. Wanneer een van de 

partners overlijdt, is de ander partner vrij om weer in het huwelijk te treden met een ander christen.  
 

 (2) Het huwelijk is Gods instelling op de aarde, maar niet in de hemel. 

Lees Matteüs 22:23-32. 

Aantekeningen. Jezus leert dat mensen na hun dood niet meer trouwen of uitgehuwelijkt worden. Dan zullen de 

opgestane christenen zijn als de engelen in de hemel. Maar alle relaties op de aarde, inclusief de relatie met je vroegere 

huwelijkspartner, zullen in de hemel (en op de nieuwe aarde) veel meer betekenis en veel meer bevredigend zijn dan 

toen zij nog op de aarde leefden, omdat alle opgestane mensen volmaakt in de directe tegenwoordigheid van God zullen 

leven! Daarom is het huwelijk ook alleen een instelling op de aarde en niet in de hemel.  
 

De eeuwige waarde van het christelijke huwelijk mag een mens zoeken in de volgende:  

• het christelijk huwelijk vormt christelijk karakter (zie 1 Johannes 3:1-3) 

• het christelijk huwelijk weerspiegelt en verkondigt Christus (Efeziërs 5:22,25) 

• het christelijk huwelijk vermenigvuldigt christenen op deze aarde (Genesis 1:28) en op de nieuwe aarde 

(Openbaring 7:9)  
 

7. Het huwelijk is de normale relatie voor de meeste mensen op de aarde, maar is niet het beste 

voor iedereen, omdat God een ander doel voor het leven van die persoon mag hebben.  
 

Ontdek en bespreek: Waarom is het huwelijk niet het beste voor iedereen? 

Lees Matteüs 19:10-12; 1 Korintiërs 7:8-9,25-35; 1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2; 4:3; Jesaja 54:1-5.  

Aantekeningen. In de Bijbel wordt het huwelijk als normaal beschouwd voor christenen en ook voor christen leiders  

(1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2; 4:3).  
 

Maar ongetrouwd blijven is niet een vloek of een straf. Het celibaat (ongehuwde staat) verkiezen is niet meer 

“geestelijk” dan te kiezen voor het huwelijk. Het celibaat is een geestesgave (1 Korintiërs 7:7,32-35; Matteüs 19:10-12), 

maar mag nooit geïnstitutionaliseerd worden (afgedwongen worden op andere christenen in de Kerk/Gemeente)!  
 

Zowel de Heer Jezus Christus (Matteüs 19:10-12) als de apostel Paulus (1 Korintiërs 7:32-35) hebben bijzondere 

bemoedigende woorden voor mensen die ongetrouwd blijven. God roept sommige christenen om voor een bepaalde 

periode van hun leven of levenslang ongetrouwd te blijven, om een bijzondere taak voor God te verrichten. God roept 

deze mensen om Hem met onverdeeld toewijding te dienen! God geeft een speciale belofte aan mensen die ongetrouwd 

(of kinderloos) blijven – zij zullen meer geestelijke kinderen hebben dan echtparen die getrouwd zijn en kinderen 

hebben. God belooft dat Hij hen heel vruchtbaar in Zijn Koninkrijk zal maken (Jesaja 54:1-5)!  
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B. VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR CHRISTEN MANNEN EN CHRISTEN VROUWEN 
 

Inleiding. God schiep elke man en elke vrouw. God heeft de huwelijksrelatie ingesteld, niet toen hij de man schiep, 

maar toen Hij de vrouw schiep (Genesis 2:18-24). Daarom heeft God ook het recht om de verantwoordelijkheden van 

gehuwde mannen en gehuwde vrouwen ten opzichte van elkaar te bepalen. Hij weet hoe Zijn schepselen het allerbeste 

functioneren. Alleen wanneer een man en een vrouw deze door God gegeven verantwoordelijkheden gehoorzamen, 

kunnen zij een goed huwelijk hebben.  
 

Sommige mensen beweren dat de huwelijksverantwoordelijkheden in de Bijbel cultureel bepaald zijn en daarom niet 

normatief voor christenen vandaag zijn. Dit is een heel gevaarlijk argument, omdat wat God ook in de Bijbel beveelt, 

verbiedt of onderwijst, dat altijd normatief is en blijft, juist omdat God de zondige menselijke cultuur in alle landen op 

de aarde wilt veranderen! (Zie handleiding 6, les 23, waarin de relatie tussen de menselijke cultuur en het cultuur van 

het Koninkrijk van God uitgelegd wordt.  
 

1. Het door God gegeven gemeenschappelijke gezag en verantwoordelijkheid van de christen 

man en de christen vrouw. 
 

Lees Efeziërs 5:22-25.  

Aantekeningen. Het christelijke huwelijk is een zichtbare demonstratie van de relatie tussen Christus en Zijn 

Kerk/Gemeente en daarom ook een verkondiging van Jezus Christus aan de wereld. Door een goed christenhuwelijk te 

observeren, leren de mensen in de wereld meer en meer over Jezus Christus en over de Christelijke Gemeente. Zij horen 

niet alleen over de liefde van Christus voor hen, maar zien die liefde geïllustreerd in het christelijke huwelijk (en in de 

christelijke gemeente). Zij horen niet alleen over de vreugde van een groeiende relatie met de Levende God, maar zien 

een voorbeeld van dergelijke vreugde in het christelijke huwelijk (en in de christelijke gemeente), enz. Het christelijke 

huwelijk is een machtig getuigenis van de werkelijkheid en aantrekkelijkheid van een relatie met Jezus Christus! Elk 

christenhuwelijk kan een zendingsonderneming zijn, vooral als het christelijke huis open staat en mensen kunnen 

“komen en zien” (Johannes 1:40) hoe een christelijk gezin functioneert.  
 

God geeft aan zowel de man als de vrouw verantwoordelijkheid en gezag om elkaar te dienen! Maar God heeft de man 

en de vrouw verschillend geschapen en heeft hen bevolen om hun door God gegeven verantwoordelijkheden en gezag 

zichtbaar uit te drukken door elkaar op verschillende manieren te dienen. Hij verlangt dat de christelijke echtgenoot zijn 

dienstbetoon zichtbaar uitdrukt door vooral het initiatief in de relatie te nemen. En Hij verlangt dat de christelijke 

echtgenote haar dienstbetoon zichtbaar uitdrukt door vooral haar man in een warme en sterke relatie uit te nodigen.  
 

2. De door God gegeven verantwoordelijkheden van de christen man tegenover zijn vrouw zijn 

vooral haar lief te hebben en haar te leiden. 
 

Lees Spreuken 31:10-12,28; Efeziërs 5:25-29,33; 1 Petrus 3:7.  
 

 (1) De christen man moet zijn vrouw dienen door haar lief te hebben.  

Hij moet haar liefhebben zoals Christus de Gemeente liefheeft, door een onzelfzuchtig interesse in haar en haar 

belangen te hebben, haar van harte te accepteren en haar te helpen haar allerbeste te worden. Liefde is volkomen 

onbaatzuchtig en stelt zichzelf nooit in het middenpunt. Liefde betekent zelfopofferend dienstbaarheid. De liefde 

behandelt haar met zorg en respect. Zijn liefde blijft haar trouw in alle omstandigheden: wanneer het goed of slecht gaat 

en in ziekte of gezondheid.  
 

• De liefde wordt uitgelegd in 1 Korintiërs 13:4-8.  

• De liefde die niet ongeduldig is, kan wachten om liefde te bewijzen en dringt zich (bv. vriendelijkheid) niet op aan 

de ander.  

• De liefde die vriendelijk is, zoekt naar elke kans om de ander te helpen en goed te doen.  

• De liefde die niet jaloers is, is gul (royaal) met het geven van waardering, eer en lof die de ander toekomt.  

• De liefde die niet pronkt, is bescheiden over haar prestaties en verdiensten. Het probeert geen indruk te maken. 

• De liefde die niet trots is, is nederig met betrekking tot haar eigen kunnen en zwakheden.  

• De liefde die niet grof is, is beleefd (hoffelijk) en tactvol in relaties en communicatie.  

• De liefde die zichzelf en zijn eigen belangen niet zoekt, is onzelfzuchtig (onbaatzuchtig), vooral in het uitoefenen 

van rechten.  

• De liefde die zich niet boos laat maken, onderwerpt zich met zachtmoedigheid onder de kwetsingen die de ander 

veroorzaakt.  

• De liefde die het kwaad niet toerekent, is vergevensgezind, vooral in gebroken relaties.  

• De liefde die zich niet verheugt over het onrecht, is rechtschapen (oprecht) te midden van de zwakheden en 

mislukkingen van de ander.  
 

Spreuken 31 beschrijft een ander manier om haar lief te hebben. Wanneer zijn vrouw een deugdelijk mens is, vertrouwt 

zijn hart op haar. Bijvoorbeeld, omdat hij op haar hulp steunt, vraagt hij om haar hulp. De ware liefde laat haar voelen 

dat zij nodig is, dat haar man haar boven anderen verkiest en haar waardeert! Daarom kan zij hem ook goed doen al de 

dagen van haar leven. Daarom staat haar man en kinderen op en prijzen haar.  
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 (2) De christen man moet zijn vrouw dienen door zijn vrouw te leiden.  

Hij moet haar leiden zoals Christus zijn Gemeente leidt. Hij moet haar leiden zoals een herder zijn schapen: door haar te 

voeden, voor haar te zorgen, haar te beschermen en door moeilijke tijden heen te helpen. Hij moet haar leiden zoals een 

bestuurder van een groot huis: hij moet goed zorgen voor haar bezittingen, haar activiteiten en haar belangen. Hij moet 

haar leiden als een leraar door haar te helpen de waarheden van de Bijbel te begrijpen en uit te leven. Hij moet haar 

leiden als een dienaar, vooral op de gebieden waar zij hem het meest nodig heeft.  
 

3. De door God gegeven verantwoordelijkheden van de christen vrouw tegenover haar man zijn vooral door 

hem lief te hebben en hem te helpen. 
 

Lees Genesis 2:18; Efeziërs 5:22-24,33; Titus 2:4-5; 1 Petrus 3:1-6.  
 

 (1) De christen vrouw moet haar man dienen door hem lief te hebben.  

De Bijbel leert dat een christen vrouw zich dient toe te wijden door haar man en kinderen lief te hebben, ingetogen 

(zelfbeheerst), kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk te zijn en het gezag van hun man te erkennen opdat het 

Woord van God in ere gehouden wordt (Titus 2:4-5). Ook haar liefde moet gekenmerkt worden door geduld, 

vriendelijkheid en de andere kenmerken van de liefde in 1 Korintiërs 13. De liefde blijft hem trouw in alle 

omstandigheden: wanneer het goed of slecht gaat en in ziekte of gezondheid.  
 

De kwestie van de werkende moeder moet geëvalueerd worden in het licht van het modernisme, individualisme en 

materialisme enerzijds en de belangen van Gods Koninkrijk anderzijds. 
 

 (2) De christen vrouw moet haar man dienen door hem te helpen.  

De Bijbel leert dat een vrouw het gezag van haar man moet respecteren (HSV: aan haar eigen man onderdanig moet 

zijn) (Efeziërs 5:22-24; 1 Petrus 3:1-6) en ontzag voor haar man moet hebben (Efeziërs 5:33). Zij dient haar man door 

zijn leiderschap vrijwillig te respecteren en te volgen. Het verschil tussen gehoorzamen en zich onderwerpen is dat 

gehoorzaamheid door een ander persoon met gezag geëist wordt, maar onderwerping een vrijwillige houding met een 

daarbij passend gedrag is, die de vrouw aan haar man schenkt. Een man mag niet onderwerping van zijn vrouw eisen! 

Dat blijft Gods voorrecht!  
 

“Zich onderwerpen” betekent niet als een slaaf dat doet, maar als een helper dat doet (Genesis 2:18). Zij volgt hem 

vrijwillig als het beste lid van zijn team. Daarom geeft zij hem elk mogelijk inbreng, suggesties, ideeën, ondersteuning, 

enz. die zij kan geven. Zij bespreekt alle belangrijke zaken met betrekking tot hun persoon, hun huwelijksrelatie, hun 

gezin, hun uitgebreide familie, hun buurt, enz. met hem. Zij neemt goede besluiten en maakt keuzes samen met hem en 

bespreekt vrijmoedig alle mogelijke gevolgen van hun besluiten en keuzes. Alleen in laatste instantie, als er geen 

overeenkomst mogelijk is, laat zij hem de uiteindelijke beslissing nemen. Ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

voor deze beslissing ligt dan bij hem. Haar onderwerping moet beperkt blijven tot de zaken die God van haar vraagt. 

Als haar man van haar eist hem in iets verkeerds te gehoorzamen, mag zij hem met zachtmoedigheid weerstaan 

(Handelingen 5:29). Zij moet hem met ernst adviseren zijn gedachten, plannen, keuzes of beslissingen te wijzigen 

wanneer het hem, haar of anderen niet meer goed doet! Zo werken een man en een vrouw met elkaar samen als in een 

team in hun huwelijk, hun gezin en hun maatschappij.  
 

Ontzag hebben voor haar man betekent: dat zij haar standpunt zo goed mogelijk uiteenzet en dan toelaat dat God het 

uitwerkt op zijn eigen wijze. Het betekent: dat zij het advies van haar man ernstig overweegt. Het betekent: dat zij haar 

man betrekt in haar plannen en de gang van zaken met hem bespreekt. Het betekent: dat zij vrijwillig het initiatief neemt 

hem te helpen en niet passief wacht totdat hij haar vraagt. Het betekent: dat zij geduldig naar hem luistert en probeert 

hem, zijn standpunt en zijn problemen te begrijpen.  
 

Samenvatting. Als een man zijn vrouw dient door haar lief te hebben en te leiden zoals Christus dat met de Gemeente 

doet, zal het voor een vrouw niet moeilijk zijn haar man te dienen door hem lief te hebben, zijn gezag te erkennen, hem 

te helpen en ontzag voor hem te hebben. De beste plaats voor kinderen om te leren wat liefde, respect, leiderschap en 

het onderwerpen aan gezag betekent, is om de relatie van hun ouders elke dag waar te nemen.  
 

C. DE CHRISTELIJKE HUWELIJKSCEREMONIE 
 

Inleiding. De christelijke huwelijksceremonie is een openbare sociale en godsdienstige gebeurtenis. In de Bijbel wordt 

seks voor het huwelijk, samenwonen en zogenaamde huwelijken tussen homoseksuelen veroordeeld. De christelijke 

huwelijksceremonie beëindigt officieel en in het openbaar de fase van ongetrouwd zijn en begint de fase van getrouwd 

zijn. De Bijbel vertelt en leert de volgende waarheden over de christelijke huwelijksceremonie. 
 

1. De christelijke huwelijksceremonie heeft drie noodzakelijke delen.  
 

Lees Genesis 2:24; Matteüs 19:5-6; Efeziërs 5:31.  

Ontdek en bespreek. Wat betekent de drie noodzakelijke onderdelen van een christelijke huwelijksceremonie in de 

praktijk? 

Aantekeningen. In Matteüs 19:5-6 leert Jezus, “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus wat God 

samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.” God zei dit bij de schepping en Paulus herhaalt dit voor de 
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Kerk/Gemeente. Daarom moet dit principe wel heel belangrijk voor God zijn! Het huwelijk is een heel belangrijke 

sociale en godsdienstige gebeurtenis. Bij die gebeurtenis verlaten een man en zijn vrouw hun ouders en beginnen zij 

samen een nieuw gezin! De drie noodzakelijke onderdelen van een christelijk huwelijk zijn: ouders worden openlijk 

verlaten; de man en de vrouw worden samengevoegd; en de man en de vrouw worden één vlees.  
 

 (1) Het christelijke huwelijk betekent: je ouders verlaten.  

Het maakt niet uit of het huwelijk gearrangeerd of het huwelijk uit liefde is ontstaan, maar de man en de vrouw moeten 

hun ouders verlaten en hun eigen gezin beginnen. Een man en een vrouw bereiden het verlaten van hun ouders voor 

door aan te kondigen dat zij van plan zijn met elkaar te trouwen en door een begin te maken met de voorbereiding van 

het bruiloftsfeest. Dit gebeurt meestal bij “de verloving”. Alleen als de huwelijksceremonie voltrokken is, hebben zij 

definitief hun ouders verlaten.  
 

Het getrouwde stel verlaat hun ouders op verschillende manieren:  

Zij moeten hun ouders emotioneel verlaten. Vanaf hun huwelijk moeten de man en de vrouw elkaar boven hun 

ouders liefhebben en verkiezen. 

Zij moeten het gezag van hun ouders verlaten. Efeziërs 6:1-3 leert dat onmondige kinderen (minderjarigen) hun 

ouders moeten gehoorzamen en respecteren. Maar Efeziërs 5:31 leert dat als zij trouwen, zij hun ouders moeten 

verlaten. Vanaf hun huwelijk zijn de man en de vrouw niet meer verplicht hun ouders te gehoorzamen, maar blijven 

verplicht hun ouders te eren. “Eren” is iets anders dan “gehoorzamen”. Bijvoorbeeld, ouders en schoonouders hebben 

hoegenaamd geen gezag meer over hun vroegere kinderen. Een schoonmoeder heeft geen gezag over de vrouw van haar 

zoon.  

Zij moeten hun ouders financieel verlaten. De gehuwde man en vrouw moeten hun eigen financiën verdienen en 

beheren.  

Zij moeten hun ouders geestelijk verlaten. Vooral als hun ouders niet-christenen zijn, moeten zij niet de religieuze 

stellingen en praktijken van hun ouders in hun huis of gezin tolereren. Zij moeten alleen Jezus Christus in hun huis en 

gezin dienen.  

Zij moeten hun ouders sociaal verlaten. Indien mogelijk moeten zij een kamer buiten hun ouderlijke huis huren. In 

sommige culturen hebben de jonge mensen hun ouders al verlaten als zij uit huis gaan om te studeren of te werken. Dat 

is niet verkeerd.  
 

Al deze aspecten van je ouders verlaten zijn zichtbare tekens voor de ouders en alle andere mensen dat het getrouwde 

stel niet langer afhankelijk van hun ouders is, maar hun eigen gezin begonnen is.  
 

 (2) Het christelijke huwelijk betekent: samengevoegd worden.  

De huwelijksceremonie is een openbare sociale en godsdienstige gebeurtenis waarin een man en een vrouw met elkaar 

een huwelijksverbond sluiten in de tegenwoordigheid van God en Gods volk. Zij beloven elkaar dat zij hun leven lang 

trouw en toegewijd aan elkaar zullen blijven totdat de dood hen scheidt. In Maleachi 2:13-16 zegt God, “De HEERE is 

Getuige tussen u en de vrouw van uw jeugd” dat jullie het huwelijksverbond niet breken. Tijdens de 

huwelijksceremonie maakt de HEERE Zelf de man en de vrouw tot één en waarschuwt hen niet trouweloos met elkaar 

te handelen in een echtscheiding. Tijdens de huwelijksceremonie zijn de christen broeders en zusters van de gemeente 

en de familieleden en vrienden van de man en de vrouw getuigen dat zij de belofte van het huwelijksverbond aan God 

gedaan hebben, om elkaar lief te hebben, elkaar trouw te blijven en elkaar te helpen in alle omstandigheden van hun 

leven.  
 

 (3) Het christelijke huwelijk betekent: één vlees worden.  

De huwelijksceremonie is het beginpunt waar de man en de vrouw in elk opzicht één worden. Zij moeten geestelijk, 

intellectueel, emotioneel, sociaal en fysiek één worden. De lichamelijke eenheid is het toppunt van hun eenheid en 

wordt pas na de huwelijksceremonie en alleen binnen hun huwelijk door God toegestaan. De huwelijksceremonie is 

Gods bevestiging dat zij hun lichamelijke eenheid mogen beginnen. De seksuele eenheid tussen de getrouwde man en 

de getrouwde vrouw is aangenaam voor God, maar alleen wanneer dat binnen de grenzen van het huwelijksverbond 

blijft. Daarom verbiedt God ook seks vóór het huwelijk en seks buiten het huwelijk (Hebreeën 13:4). De lichamelijke 

eenheid is ook het beste wanneer er een groeiende eenheid bestaat in al de andere aspecten van het huwelijk.  
  

2. De christelijke huwelijksceremonie is een openbaar sociaal en godsdienstig feest.  
 

Leer. In de Bijbel was een bruiloftsfeest nooit een geheime zaak, maar altijd een openbare gebeurtenis!  
 

 (1) De christelijke huwelijksceremonie was een openbare familie gebeurtenis.  

In de oudtestamentische periode was “ondertrouw” (NIV: een belofte om te trouwen) een aangelegenheid van de hele 

familie. Historisch was dit een gebeurtenis waarin de families van de bruidegom en bruid een belangrijke rol speelden. 

Het hield het volgende in: de keuze van een geschikte huwelijkspartner (Genesis 21:21), soms het geven van een 

compensatie geschenk aan de familie van de bruid (Genesis 29:18, 34:12) en geschenken aan de bruid en de bruidegom 

(Genesis 24:59,61, 1 Koningen 9:16).  
 

In de moderne tijd worden het vragen van advies van je ouders met betrekking tot het huwelijk, de huwelijkspartner en 

de bruiloft erg gewaardeerd als een eerbetoon aan je ouders. Het geven van compensatiegeschenken is echter niet een 

Bijbels vereiste. 
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 (2) De huwelijksceremonie was een openbare sociale en godsdienstige gebeurtenis.  

De huwelijksceremonie bestond uit de volgende onderdelen: De bruid en de bruidegom hadden bruiloftskleren aan 

(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 hen tegemoet. 

De bruidstoet ging in een optocht van het huis van de bruid naar het huis van de bruidegom. De genodigde gasten 

wandelden mee in de optocht als zij brandende fakkels bij zich hadden om de donkere wegen te verlichten (Matteüs 

25:1-13). Het bruiloftsfeest werd bij het huis van de bruidegom gevierd. Het bruiloftsfeest kon wel een week lang duren 

(Matteüs 22:1-14, Johannes 2:1-10, Richteren 14:17).  
 

Het meest plechtige gedeelte van de bruiloft was het sluiten van het huwelijksverbond waarbij God Zelf de Getuige was 

(Maleachi 2:14, Spreuken 2:17, Ezechiël 16:8)! Door de eeuwen heen hebben christenen hun bruiloftsfeesten in het 

openbaar gevierd, in de tegenwoordigheid van God, de christen broeders en zusters van de gemeente en de familie en 

vrienden van het bruidspaar.  
 

 (3) De huwelijksgemeenschap vond pas ergens na de huwelijksceremonie plaats.  

 Alleen na de huwelijksceremonie ging de huwelijksgemeenschap in vervulling (Genesis 29:21-23, Deuteronomium 

22:13-21; Hebreeën 13:4).  

 

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over  “De christelijke bruiloft” samen met een persoon of een kleine  

    groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 1 Tessalonicenzen 

    2 – 5. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers, (7) Johannes 6:37. Repeteer elke dag je laatste vijf  

    memorisatieverzen.  

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 8. Maak gebruik van de vijf stappen methode en  

    maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.  

 


