
© 2016 DOTA Handleiding 2 Les 20. De christen relatie tot de echtgenoot 1 

DISCIPELSCHAP.   LES 20 
 

1 GEBED 

 

 

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

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer. 

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

HANDELINGEN 18:18 – 21:40  

 

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

(Handelingen 18:18 – 21:40). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in 

op wat hij vertelt. 

 

3 MEMORISATIE (20 minuten) [HET NIEUWE LEVEN IN CHRISTUS] 

     (4) 1 JOHANNES 1:7 

 

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  
 

(4) Gemeenschap  

1 Johannes 1:7 

  

 
 

Maar gaan we onze weg in het licht, 

zoals Hijzelf in het licht is,  

dan zijn we met elkaar verbonden  

en reinigt het bloed van Jezus, zijn 

Zoon, ons van alle zonde 

1 Johannes 1:7 

  

1 Johannes 1:7 

 

 

1. Wat is licht? 
 

“Licht” is een samenvattende uitdrukking voor alle attributen (kenmerken) van God, zoals Zijn liefde, gerechtigheid, 

heiligheid, vriendelijkheid, enz. Jezus Christus maakte Gods kenmerken zichtbaar. Volgelingen van Jezus Christus 

worden geroepen in het licht te wandelen, d.w.z. zich in overeenstemming met de kenmerken van God te gedragen.  
 

2. Waarom worden God, Christus en christenen “licht” genoemd? 
 

 (1) God wordt het licht genoemd (1 Johannes 1:5) 

God is de Bron van alle fysieke en geestelijke leven. Hij schiep alle vormen van fysiek leven in het universum die wij 

kennen. Hij gaf ons ook nieuw geestelijk leven door de dood en opstanding van Christus.  
 

 (2) Jezus Christus wordt het licht van de wereld genoemd (Johannes 8:12) 

Jezus Christus openbaart in de wereld aan ons wie God is, vooral Gods attributen of kenmerken. Hij verkondigt kennis 

aan de onkundige, waarheid aan de dwalende en wijsheid aan de dwaas. Hij openbaart heiligheid aan de onreine, 

gerechtigheid aan de onrechtvaardige en liefde aan de hater. Hij geeft blijdschap aan de treurende, bemoediging aan de 

bange en Gods nabijheid aan de eenzame en verlatene.  
 

 (3) Christenen worden het licht van de wereld genoemd (Matteüs 5:14) 

Christenen zijn in zichzelf nooit het licht van de wereld, maar zij weerspiegelen wel de heiligheid, gerechtigheid en 

liefde van God (Efeziërs 5:8). 
 

3. Wat betekent: “christelijke gemeenschap”?  
 

 (1) Christelijke gemeenschap betekent een intieme relatie, omgang hebben en samenwerken.  

Christelijke gemeenschap betekent een intieme relatie, omgang hebben en samenwerken met God de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest (1 Johannes 1:3; 1 Korintiërs 1:9; 2 Korintiërs 13:14) en met andere christenen in de wereld  

(1 Johannes 1:7). 
 

Gemeenschap met Christus is onverbrekelijk verbonden met gemeenschap met het Lichaam van Christus, de 

wereldwijde Gemeente (Kerk) (1 Korintiërs 12:12-13). In deze Gemeente wijden christenen zich toe aan het onderricht 



© 2016 DOTA Handleiding 2 Les 20. De christen relatie tot de echtgenoot 2 

uit de Bijbel, gebeden, elkaar helpen op gebieden van nood, samen eten en het evangelie verkondigen aan anderen 

(Handelingen 2:42-47). De christelijke gemeenschap houdt in dat christenen deelhebben aan dezelfde zegeningen in 

Christus (Galaten 6:9-10), maar ook dat zij deelhebben aan het lijden van christenen (Filippenzen 3:10). De christelijke 

gemeenschap schept een sterke band en gevoel van bij elkaar horen en elkaar ondersteunen (2 Korintiërs 8:4). 
 

 (2) Christelijke gemeenschap en partnerschap beginnen wanneer je het evangelie hoort en gelooft. 

De christelijke gemeenschap begint wanneer een mens de verkondiging hoort en aanneemt. “Wat wij gezien en gehoord 

hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de 

Vader en met zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 1:3, HSV). Christenen mogen geen bindende relaties aangaan met 

ongelovigen (2 Korintiërs 6:14). Christenen worden geroepen altijd in het licht te wandelen, want daarzonder is er geen 

gemeenschap mogelijk (1 Johannes 1:7). Lidmaatschap aan een geheime organisatie rijmt niet met lidmaatschap van de 

Gemeente, omdat geheime organisaties mensen dwingen in het duister te wandelen (Johannes 3:19-21).  
   

4. Wat betekent: “het bloed van Jezus Christus”? 
 

“Het bloed van Jezus Christus” is geen magische substantie met een speciale kracht. Het christelijke geloof verwerpt 

magie of tovenarij (Deuteronomium 18:9-13; Openbaring 21:8). Deze uitdrukking verwijst naar het plaatsvervangend 

sterven van Jezus Christus aan het kruis en de zegeningen die het met zich meebrengt. Christenen die in het licht leven 

belijden meteen hun zonden en ontvangen meteen vergeving, omdat Jezus Christus al tweeduizend jaar geleden 

verzoening voor al hun zonden heeft gedaan.  
 

B. MEMORISATIE EN REPETITIE 
 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7.  

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)                    [RELATIES] 

(4) DE CHRISTEN RELATIE TOT DE ECHTGENOOT. EFEZIËRS 5:22-33 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Efeziërs 5:22-33.  
 

STAP 1. LEES.          GODS WOORD 

Lees. We gaan Efeziërs 5:22-33 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.        WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek één of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek.  

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

5:22,25 

Ontdekking 1. Het christelijke huwelijk is een voortdurend getuigenis van de realiteit van Jezus 

Christus. 
 

“Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de Kerk heeft liefgehad....” en “Vrouwen, erken het gezag van uw man als 

dat van de Heer ....” Het huwelijk moet wel heel belangrijk zijn in de ogen van God, want Hij vergelijkt de relatie tussen 

een man en zijn vrouw in het christelijke huwelijk met de relatie tussen Christus en zijn Gemeente (de Kerk). Christus 

en zijn Gemeente zijn het voorbeeld voor elk christelijk huwelijk. En elk christelijk huwelijk is een zichtbare 

openbaring van Christus en zijn relatie tot de Gemeente. Het christelijke huwelijk is een voortdurend zichtbaar 

getuigenis over Jezus Christus aan de wereld! Christelijke huwelijken behoren Jezus Christus eer te brengen!  
 

 

5:31 

Ontdekking 2. Het christelijke huwelijk brengt veranderingen in de relatie met ouders. 
 

“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam 

zijn.” Het huwelijk is een belangrijk sociale gebeurtenis in elke cultuur, omdat twee jonge mensen hun ouders verlaten 

en een nieuw gezin stichten! De huwelijkssluiting beëindigt de bijzondere relatie van een kind met zijn ouders en begint 

een nieuw levensfase van een speciale relatie met zijn of haar echtgenoot. 
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STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Efeziërs 5:22-33 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 

Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

Vraag 1. Wat zijn de bijzondere kenmerken van een christelijk huwelijk? 

Aantekeningen.  
 

 (1) Het huwelijk is Gods idee en instelling (Genesis 2:24; Efeziërs 5:31).  

Na de schepping werd de man bewust van zijn behoefte aan een metgezel in het leven. Dus nam God het initiatief en 

schiep een vrouw die bij de man paste (Genesis 2:18-24). God maakte het christelijke huwelijk tot een christelijke 

instelling. Het christelijke huwelijk werd vóór de zondeval door God ingesteld. Het had de volgende kenmerken: Bij de 

huwelijkssluiting moet de man zijn ouders verlaten. De vrouw verliet al zo wie zo haar ouders. De man moet zich aan 

zijn vrouw hechten (als het ware aan elkaar gelijmd zodat zij niet meer los te scheuren zijn). De man en de vrouw 

zouden voortaan één lichaam zijn. De seksuele relatie is een voorrecht alleen binnen het huwelijk!  
 

God handhaafde het christelijke huwelijk als zijn instelling ook ná de zondeval. Zowel de Heer Jezus Christus in 

Matteüs 19:1-6 als de apostel Paulus in Efeziërs 5:31 handhaafden het huwelijk als Gods instelling en leerden dat alle 

mensen Gods instelling moeten eren en gehoorzamen.  
 

Gedurende de oudtestamentische periode diende het huwelijk als een zichtbare illustratie van de relatie tussen God en 

Zijn volk, Israël (Jeremia 3). Ook gedurende de nieuwtestamentische periode dienden het huwelijk als een zichtbare 

illustratie van de relatie tussen Jezus Christus en Zijn volk, de Gemeente (Efeziërs 5). Hoewel de culturen van de volken 

steeds verder van God en Gods huwelijksinstelling afdrijven, roept God alle volken en culturen nog steeds om terug te 

keren naar Gods oorspronkelijke instelling van het huwelijk! 
 

 (2) Het huwelijk mag tot stand komen door een vrouw die door haar familie uitgehuwelijkt wordt  

     of door een persoonlijke keuze (Genesis 24:3-4,67; Genesis 29:17-20)  
 

In een westerse cultuur neigen mensen uit vrije keuze en liefde te trouwen, terwijl in een oosterse of midden oosterse 

cultuur families geneigd zijn huwelijken te regelen. Terwijl een man in het westen een vrouw huwt die hij liefheeft, 

leert een man in het oosten de vrouw waarmee hij gehuwd is, lief te krijgen. In het westen begint het echtpaar met een 

opwelling van emotie die hopelijk door een toewijding van de wil gevolgd wordt. In het oosten begint het echtpaar met 

een toewijding van de wil die hopelijk gevolgd word door een opbloei van de emoties. Beide vormen van huwelijk 

kunnen slagen als God maar het centrum van het huwelijk blijft. Maar omdat het oosterse en midden oosterse model 

door de grotere gemeenschap tot stand gekomen is, draagt de bemoeienis van deze grotere gemeenschap bij tot de 

duurzaamheid van het huwelijk.  
 

 (3) Het huwelijk is monogaam (Efeziërs 5:31).  

De geschiedenis van het Oude Testament beschrijft dat verschillende belangrijke mannen meerdere vrouwen hadden. 

Maar polygamie tijdens het Oude Testament veroorzaakte problemen als jaloezie, discriminatie, en grove afgoderij (zie 

koning Salomo, 1 Koningen 11:1-11).  
 

De duidelijke bevelen en leerstellige gedeelten van het Oude en het Nieuwe Testament leren dat polygamie tegen Gods 

bedoeling, bevel en instelling was. God heeft nooit zijn oorspronkelijke plan van Genesis 2:24 veranderd. “Een man 

moet zich aan zijn vrouw (enkelvoud!) hechten”. God keurt polygamie nergens goed.  
 

Jezus herhaalde Gods instelling in Matteüs 19:5-6, “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten 

aan zijn vrouw, en die twee (niet meer!) zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft 

verbonden, mag een mens niet scheiden.” Jezus Christus wil niet dat een man zich aan meerdere vrouwen hecht! Hij 

sluit alle andere mensen buiten de eenheid van de huwelijksrelatie. En een seksuele relatie buiten de huwelijksrelatie is 

strikt verboden (Hebreeën 13:4).  
 

Ook Paulus herhaalde Gods instelling in Efeziërs 5:31 en beval dat een man zijn vrouw (enkelvoud) lief moest hebben 

(Efeziërs 5:33). Het werkwoord “moet voortdurend liefhebben” is een bevel in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dus 

alle uitzonderingen zijn uitgesloten! De Bijbel verbiedt polygamie. Het verbiedt het hebben van een bijvrouw. Het 

verbiedt echtbreuk. En het verbiedt flirten met iemand die niet je echtgenoot is.  
 

 (4) Het huwelijk is voor heel het leven (Matteüs 19:5-6).  

Gedurende de oudtestamentische periode stond Mozes toe dat een man een scheidingsbrief mocht schrijven 

(Deuteronomium 24:1) “omdat u harteloos en koppig bent” (Matteüs 19:1-9). Mozes keurde echtscheiding niet goed, 

zoals de Joden dachten. Hij regelde gewoon een kwade praktijk in Israël die al in de omliggende volken voorkwam. 
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Jezus leerde duidelijk dat God in het begin het huwelijk anders bedoeld en ingesteld had. “Wat God heeft verbonden, 

mag een mens niet scheiden (ontbinden)!” “God zegt dat Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat” (Maleachi  

2:14-16, HSV).  
 

De Bijbel laat echtscheiding alleen toe in twee gevallen:  

• als gevolg van ontrouw in het huwelijk door bv. seksuele of geestelijke immoraliteit en gewelddadigheid van de 

ander (Matteüs 19:8-9).  

• als gevolg van onverenigbaarheid, wanneer de niet-christen partner niet met de partner die later christen geworden 

is, wil samenleven (1 Korintiërs 7:12-16).  

Maar omdat de relatie tussen God en Zijn volk een levenslang verbond is, moet de relatie tussen een man en zijn vrouw 

ook levenslang blijven.  
 

 (5) Het huwelijk is tijdelijk, alleen voor het leven op deze aarde (Matteüs 22:30).  

Jezus zegt dat bij de opstanding uit de doden de mensen niet trouwen en niet uitgehuwelijkt worden. Dan zullen mensen 

als engelen in de hemel zijn. Daarom is het huwelijk alleen een instelling van God op de tegenwoordige aarde en niet in 

de hemel of op de nieuwe aarde. De eeuwige waarde van het huwelijk moet gezocht worden in de waarde van het 

huwelijk om: 

• Christus te verkondigen en Christus te reflecteren 

• christenen te trainen in karakter en vaardigheden 

• de aarde te vullen met mensen naar het beeld van God  
 

 (6) Het huwelijk is door God bedoeld voor de meeste mensen,  

     maar niet voor iedereen (Matteüs 19:10-12).  

De Bijbel leert dat het huwelijk bedoeld is voor de meeste mensen, ook voor christenen en christen leiders (priesters, 

dominees en voorgangers) (1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2). Maar zowel Jezus Christus (Matteüs 19:10-12) als de 

apostel Paulus (1 Korintiërs 7:32-35) hebben bijzondere aandacht voor hen die ongetrouwd blijven. God roept sommige 

mensen op om ongetrouwd te blijven, hetzij voor een deel van hun leven of voor hun hele leven om een speciale 

bediening met onverdeelde toewijding aan God uit te voeren! God geeft een bijzondere belofte voor de gelovige die 

ongetrouwd blijft: “Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij 

die geen weeën hebt gekend. Want – zegt de HEER –, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan 

die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. 

Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken 

verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult 

niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. 

Want je maker neemt je tot vrouw, HEE R van de hemelse machten is Zijn naam. De Heilige van Israël zal je Bevrijder 

zijn, men noemt Hem God van de hele aarde” (Jesaja 54:1-5)!  
 

Er bestaat een genadegave van de Heilige Geest om ongetrouwd te blijven (1 Korintiërs 7:7,32-35; Matteüs 19:10-12), 

maar deze genadegave mag niet geïnstitutionaliseerd worden in het zogenaamde “celibaat” (opgelegd door sommige 

kerken).  
 

 (7) Het huwelijk is een relatie die in het openbaar gesloten dient te worden (Matteüs 22:9-11).  

God heeft drie onontbeerlijke elementen in het huwelijk ingesteld (Genesis 2:24):  

• De man en de vrouw moeten hun ouders verlaten. Zij mogen niet langer emotioneel aan hun ouders verbonden 

blijven, alleen aan elkaar. Zij mogen niet langer financieel afhankelijk van hun ouders blijven, maar moeten werken 

voor hun eigen inkomen. Zij mogen niet langer onder het gezag van hun ouders blijven staan, maar moeten zich 

onderwerpen aan de gezagsrelaties die God ingesteld heeft. Zij moeten als het kan ook niet langer bij hun ouders 

blijven wonen, maar hun eigen woning betrekken en hun eigen gezin opbouwen.  

• De man en de vrouw moeten aan elkaar gekleefd leven. Zij moeten elkaar trouw beloven voor heel hun leven lang.  

• Zij zullen één lichaam zijn. Hun lichamelijke eenheid hoort de climax te zijn van hun geestelijke, emotionele en 

sociale eenheid. 
 

Twee mensen bereiden zich voor om hun ouders te verlaten door hun aanstaande huwelijk aan te kondigen en de 

huwelijksbevestiging (trouwdag) voor te bereiden. Hun huwelijk begint pas bij de huwelijksbevestiging (trouwdag). Zij 

verlaten hun ouders definitief bij de huwelijksbevestiging. Tijdens de huwelijksbevestiging zijn de families van beide 

kanten, de broeders en zusters van hun gemeenten en hun vrienden getuigen dat zij elkaar trouw beloven voor heel hun 

leven, elkaar lief te blijven hebben en elkaar te helpen onder alle omstandigheden van het leven.  
 

In de Bijbel is het huwelijk nooit een individuele, privé of geheime gebeurtenis! Het huwelijk was altijd een gebeurtenis 

waarin de families van de bruidegom en bruid een belangrijke rol vervulden. In de oudheid sloot “ondertrouw” (dat wil 

zeggen, “de belofte om met elkaar te trouwen”) (Matteüs 1:18; Lukas 2:5) het volgende in: de keus van een vrouw voor 

de man (Genesis 21:21), soms het geven van een compensatie aan de familie van de bruid (Genesis 29:18, Genesis 

34:12) en het geven van een bruidschat of bruidegomschat (Genesis 24:59,61; 1 Koningen 9:16). Niettemin zijn 

dergelijke giften niet een Bijbels vereiste.  
 

De huwelijksceremonie was een openbare aangelegenheid. De huwelijksceremonie sloot de volgende elementen in: 
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• De bruid en bruidegom hadden speciale kleren aan (Psalm 45:13-14) 

• Zij werden vergezeld door bruidsmeisjes en vrienden van de bruidegom (Psalm 45:14, Johannes 3:29) 

• Zij liepen in een bruidsstoet om de bruid op te halen en naar het huis van de bruidegom te begeleiden (Matteüs  

25:1-13) 

• Het meest plechtige onderdeel van het huwelijk was het sluiten van het huwelijksverbond met God Zelf als de Grote 

Getuige (Maleachi 2:14; Spreuken 2:17; Ezechiël 16:8)!  

• Er was een huwelijksfeest dat soms een week lang doorging (Matteüs 22:1-14; Johannes 2:1-10; Richteren 14:17).  

• Pas ná de huwelijkssluiting vond huwelijksgemeenschap plaats (Genesis 29:21-23; Deuteronomium 22:13-21).  
 

 (8) Het christelijke huwelijk wordt bepaald door de relatie tussen Christus en de Gemeente  

     (Efeziërs 5:22-33).  

De Bijbel beveelt de man om zijn vrouw te dienen door leiding te geven aan zijn vrouw en kinderen (zoals Christus de 

Gemeente leidt) en zijn vrouw lief te hebben (zoals Christus de Gemeente liefheeft). De Bijbel beveelt de vrouw haar 

man te dienen door zijn gezag te erkennen (zoals de Gemeente het gezag van Christus aanvaardt) en ontzag voor haar 

man te hebben. Het christelijke huwelijk is een zichtbare demonstratie en hoorbare verkondiging van de relatie tussen 

Christus en de Gemeente (Efeziërs 5:22-33). 
 

Het christelijk huwelijk is een dagelijks verkondiging van Jezus Christus aan de wereld. Door een christelijk huwelijk 

goed te observeren, leren de mensen in de wereld meer over Jezus Christus en christenen. Zij horen niet alleen over de 

liefde van Christus voor hen, maar zien dat liefde geïllustreerd in het christelijke huwelijk. Zij horen niet alleen over de 

vreugde van een groeiende relatie met de Levende God, maar zien die vreugde in het christelijke huwelijk, enz. Het 

christelijke huwelijk is een krachtig getuigenis van de werkelijkheid en attractie van een relatie met Jezus Christus! Elk 

christelijk huwelijk heeft dus een zendingsopdracht en dient een open huis te hebben met de uitnodiging: “Kom en zie!” 

hoe een christelijk gezin functioneert!  
 

 

5:22-25 

Vraag 2. Wat zijn de door God gegeven verantwoordelijkheden van de christenman en de 

christenvrouw? 
 

Aantekeningen. God schiep elke man en elke vrouw. God schiep de huwelijksrelatie toen Hij de vrouw schiep (Genesis 

2:18-24). Daarom heeft God ook het recht om de verantwoordelijkheden van de man en van de vrouw in het huwelijk te 

bepalen. Hij weet het beste hoe zij het beste kunnen functioneren. Alleen wanneer een man en een vrouw deze door 

God gegeven verantwoordelijkheden gehoorzamen, kunnen zij een fantastisch huwelijk hebben.  
 

God geeft aan beide de man en de vrouw gezag en verantwoordelijkheid, namelijk, elkaar te dienen (en niet over elkaar 

te heersen). Maar God heeft de man en de vrouw verschillend geschapen en heeft bevolen dat zij hun door God gegeven 

gezag en verantwoordelijkheden op verschillende manieren uitdrukken en uitoefenen. Hij bepaalde dat de man zijn 

dienstbaarheid uitdrukt door vooral het initiatief te nemen in de huwelijksrelatie. En Hij bepaalde dat de vrouw haar 

dienstbaarheid uitdrukt door vooral haar man uit te nodigen tot een warme en sterke relatie. 
 

 (1) De door God gegeven verantwoordelijkheid van de man tegenover zijn vrouw zijn: 

     haar lief te hebben en haar te leiden. 
 

De man moet zijn vrouw dienen door haar lief te hebben. Hij moet haar liefhebben zoals Christus de Gemeente 

liefheeft. Liefhebben door een onzelfzuchtig interesse in haar en haar belangen, 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 zelfopofferende 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.  

(1) De liefde die geduldig is, kan wachten om liefde te bewijzen en dringt zich niet op aan de ander.  

(2) De liefde die vriendelijk is, zoekt naar elke kans om te helpen en goed te doen.  

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

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

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

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

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

uitoefenen van rechten.  

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

veroorzaakt.  

(9) De liefde die het kwaad niet toerekent, is vergevensgezind, vooral als de relatie niet goed loopt.  

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

mislukkingen.  
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De 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 zoals een leraar door haar te helpen de 

waarheden van de Bijbel te begrijpen en na te leven. Hij moet haar leiden zoals een dienaar, vooral op de gebieden waar 

zij hem het meest nodig heeft.  
 

 (2) De door God gegeven verantwoordelijkheden van de vrouw tegenover haar man zijn: 

     hem lief te hebben en te helpen.  
 

De 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 haar man te erkennen opdat het Woord van God in ere gehouden wordt (Titus 2:4-

5). De liefde blijft hem trouw in alle omstandigheden: wanneer het goed of slecht gaat en in ziekte of gezondheid.  
 

De 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 te respecteren en te volgen. “Zich 

onderwerpen” betekent niet zoals een slaaf dat doet, maar zoals 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, advies, 

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).  
 

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. Haar liefde blijft hem trouw in alle omstandigheden: wanneer het 

goed of slecht gaat en in ziekte of gezondheid.  
 

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.  
 

 

5:26-27 

Vraag 3. Wat betekent: “haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden”? 
 

Aantekeningen. Christus heeft eens en voor altijd de Gemeente (Kerk) geheiligd, gereinigd met het waterbad door het 

Woord. Dit is een verwijzing naar de doop met water, die een zichtbaar teken en zegel is van de onzichtbare doop met 

de Geest (dat wil zeggen, wedergeboorte door de Heilige Geest) (Johannes 3:5; Titus 3:5) in samenhang met het 

verkondigde Woord (dat wil zeggen, het evangelie) (zie Efeziërs 1:13-14; 1 Petrus 1:22-23).  
 

Christus gaat door met het heiligen en reinigen van christenen door zijn woorden toe te passen in hun harten en levens, 

door middel van de Heilige Geest, heel hun leven lang (Efeziërs 6:17). Zijn doel is om alle christenen in de Gemeente 

bij Zijn wederkomst volkomen heilig, zuiver en stralend bij Zich te hebben. Zo is Hij nu al bezig om zijn Gemeente als 

zijn Bruid voor te bereiden op de komende “bruiloft van het Lam” bij zijn wederkomst. Ook de Gemeente (de Bruid) is 

bezig haar voor te bereiden op deze komende bruiloft van het Lam (Openbaring 19:7-8). Bij deze gelegenheid zullen 

Christus en Zijn Gemeente (de Kerk) voor eeuwig verenigd zijn in een gemeenschap van liefde en volmaaktheid op de 

nieuwe aarde (Openbaring 21:9-10). 
 

 

5:32   

Vraag 4. Wat is het grote mysterie?  
 

Aantekeningen. Het “mysterie” is geen verwijzing naar de relatie tussen een man en een vrouw. Het christelijke 

huwelijk is geen “sacrament” in de zin van “een gewijde handeling alleen door de ambten van de Kerk waardoor een 

bijzondere genade wordt aangeduid of gegeven”! Het christelijke huwelijk is wel een instelling van God of Christus 

waaraan Gods zegen verbonden is.  
 

Het “mysterie” hier verwijst naar de vergelijking tussen het christelijke huwelijk enerzijds en de eenheid tussen Christus 

en zijn Gemeente anderzijds. Het verlossingswerk van Jezus Christus wordt nu door de Heilige Geest in de levens van 
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mensen gedaan. Zij verdienen het niet, maar toch worden zij Zijn Bruid (de Gemeente) genoemd. De Heilige Geest 

woont in hen en dit is zo bijzonder intiem dat geen andere vergelijking op aarde het kan beschrijven. Omdat de relatie 

tussen Christus en zijn Gemeente zo diep en sterk is, kan het christelijke huwelijk functioneren zoals het moet en veel 

vreugde aan het echtpaar bezorgen. Het christelijke huwelijk brengt ook veel zegen aan andere mensen en verheerlijkt 

God.  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Efeziërs 

5:22-33.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Efeziërs 5:22-33.  
 

5:22. Voor beiden. Vrouwen dienen het gezag van hun mannen te respecteren. Maar er zijn ook situaties waarin 

mannen het gezag van hun vrouwen dienen te respecteren (Efeziërs 5:21). Maak een studie hoe de Gemeente 

zich aan het gezag van Jezus Christus onderwerpt. Pas het dan toe op je huwelijk.  

5:23. Voor mannen. Maak een studie hoe Jezus Christus zijn Gemeente dient door leiding te geven als “Hoofd van 

de Gemeente”. Pas het dan toe op je relatie met je vrouw. 

5:25. Voor mannen. Maak een studie over hoe Jezus Christus de Gemeente liefheeft en Zich voor haar overgeeft. Pas 

het dan toe op je relatie met je vrouw. 

5:26-27. Voor mannen. Maak een studie hoe Jezus Christus de Gemeente heiligt, reinigt en stralend maakt door zijn  

Woord zodat de Gemeente meer gelijkvormig wordt aan Jezus Christus. Pas het dan toe op je relatie met je 

vrouw.  

5:29. Voor mannen. Maak een studie hoe Jezus Christus zijn Gemeente voedt en verzorgt. Pas het dan toe op je 

relatie met je vrouw.  

5:31. Voor beiden. Onderzoek jezelf en evalueer in welke mate je je ouders echt verlaten hebt. Help elkaar je ouders 

te verlaten en je aan elkaar te hechten.  

5:33. Voor vrouwen. Maak een studie over hoe de gemeente ontzag voor Jezus Christus toont. Pas het dan toe op de 

relatie met je man.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Efeziërs 5:22-33. 
 

Voor mannen. Ik maak een nieuwe toewijding een leider als Jezus Christus te zijn. Ik wil mijn vrouw dienen waar zij 

mij het meest nodig heeft. Ik wil voor haar gezondheid en geestelijke welzijn zorgen. Ik wil haar beschermen en haar 

door haar moeilijkheden helpen. Ik wil haar volkomen onbaatzuchtig blijven dienen.  
 

Voor vrouwen. Ik heb “onderwerping aan het gezag die God gesteld heeft” beter begrepen. Ik wil mijn man liefhebben 

en helpen als het beste lid van zijn team zonder zijn leiderschap in het gezin te bedreigen. Natuurlijk moeten mannen 

onthouden dat vrouwen dat beter kunnen wanneer hun mannen hen onbaatzuchtig liefhebben!  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Efeziërs 5:22-33.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                        [VOORBEDEN] 

BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)            [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 
 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 
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1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van Efeziërs 5:22-33 

     met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Romeinen 1 - 4.  

    Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. (4) Gemeenschap. 1 Johannes 1:7.  

    Repeteer elk nieuw Bijbelvers elke dag gedurende 5 weken.  

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

5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie, Bijbelstudie en deze opdracht.  

 


