
Reeds voor de zondeval ontving de mens de gave van het huwelijk. 
Door genoemde zondeval is deze paradijsbloem geschonden en dat is 
niet alleen merkbaar in de samenleving, maar ook binnen de kerk. Hoe 
nodig is het om te waarderen wat is ontvangen, maar ook om er op een 
verantwoordelijke manier mee om te gaan. We hopen dat de geboden 
informatie hiervoor gezegend mag worden.

Thema:

Huwelijk



nodig is? Ben je er voor mij, wat er ook 
gebeurt? 

De stap naar de 
hulpverlening
De stap kan groot zijn om te kiezen 
voor hulpverlening. Schaamte kan 
daarbij een rol spelen. 

Samen werken 
aan je huwelijk

Diaconaat

Tekst: Christine van Gemerden 
Maatschappelijk werker bij stichting Schuilplaats

Bijbels perspectief
De Bijbel geeft ons een heldere bood-
schap over het huwelijk. Man en vrouw 
zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan 
te vullen en te dienen. Man en vrouw 
zijn geschapen naar het beeld van God. 
Dit vraagt in het huwelijk om respect 
voor elkaar. Liefdevolle trouw is daarbij 
erg belangrijk. 

Conflicten
In het huwelijk kunnen echter ook 
problemen voorkomen, waardoor man 
en vrouw niet langer aanvullend zijn 
naar elkaar. In ieder huwelijk komen 
wel eens meningsverschillen of con-
flicten voor. Dat hoort erbij. Meestal 
komen mensen zelf tot een oplossing 
door samen in gesprek te gaan of hulp 
in te roepen van familie of vrienden. 
Soms lukt het niet om een oplossing 
te vinden en blijven bepaalde patro-
nen maar terugkeren. De spanning in 
een huwelijk kan zo groot worden dat 
het huwelijk dreigt te breken. Tegen-
woordig eindigt één op de drie huwelij-
ken in een echtscheiding. 

Veilige verbinding
Relatieproblemen hebben grote invloed 
op het dagelijks leven. Het kan zorgen 
voor spanning, somberheid en stress. 
Er zijn veel verschillende oorzaken voor 
relatieproblemen, zoals onhandige rela-
tiepatronen, een moeizame jeugd of de 
drukte van het leven die teveel beslag 
legt op man en vrouw. De sleutel voor 
een liefdevolle relatie is het gevoel van 
een veilige verbinding tussen liefheb-
bende partners. Met andere woorden: 
kan ik op je rekenen, wanneer dat 

Het is belangrijk om samen te er-
kennen dat er een probleem is. En 
vandaaruit samen te bespreken wat 
er voor beiden nodig is in de relatie. 
Hulpverlening kan in dit proces vaak 
betekenisvol zijn. 

Opnieuw afstemmen
Binnen de hulpverlening leren we 
echtparen om weer open te staan voor 
elkaar en om (opnieuw) op elkaar af te 
stemmen. Daarvoor zijn drie ingrediën-
ten heel belangrijk:
• Toegankelijkheid: kunnen we elkaar 

bereiken?
• Ontvankelijkheid: kunnen we er op 

vertrouwen dat we ons emotioneel 
voor elkaar openstellen?

• Betrokkenheid: weten we dat we 
elkaar in waarde laten en dicht bij 
elkaar blijven?  

Tips
Gebruik de wapens die de Heere God 
geeft om de eenheid en vrede in de 
relatie te bevorderen:
• Dien elkaar door de liefde.
• Vertel elkaar de waarheid en zoek het 

goede voor elkaar.
• Laat je leiden en beschermen door 

Gods Woord.
• Bid voortdurend om de leiding van 

de Heilige Geest.

Het zijn maar vier woorden. Voor 
ons overbekende woorden, van-

uit de heilige wet van God. Woorden, 
die ons allereerst herinneren aan Zijn 
volmaakte schepping in het paradijs. 
Waar Hij de instelling van het huwe-
lijksverbond tussen man en vrouw ons 
gegeven heeft. Om daarin als man en 

vrouw elkaar te helpen en bij te staan 
in alle dingen die tot het tijdelijke en 
eeuwige leven behoren; om de kin-
deren die Hij (mogelijk) geeft op te 
voeden tot eer van Hem, in de vrees 
van Zijn Naam; en om daarin seksua-
liteit als gave van Hem te ontvangen. 
Woorden, die ons nog stééds wijzen op 

Gij zult niet 
echtbreken 

Opleiding

Tekst: ds. G. Kater



waardevolle bijeenkomsten. Het was 
mooi om te ervaren dat jonge stellen zich 
open en  kwetsbaar durfden op te stellen 
en van elkaar konden leren. Leerzaam 
om met elkaar te spreken over man en 
vrouw in Bijbels perspectief. Hoe heeft 
God het huwelijk bedoeld? Hoe gaan we 
om met elkaar? Hoe ga je om met gezins-
vorming? Hoe respecteer en waardeer je 
elkaar? Hoe spreek je dat uit tegen el-
kaar? Zomaar wat vragen die aan de orde 
kwamen en om antwoorden vroegen. Het 
huwelijk is een teer en kwetsbaar ver-
bond waar de boze zijn pijlen op richt. 
Tegelijk is het huwelijk een geschenk 
van God. Een geschenk waar we God 
dankbaar voor mogen zijn en van mogen 
genieten. Van harte wil ik de huwelijk-
stoerusting  aanbevelen.’

Neem voor meer informatie contact 
op met het secretariaat van de HHJO: 
secretariaat@hhjo.nl of 0381-505541. 

Huwelijkstoerusting
Jacoline Roon

Binnen het jeugdwerk 
ontmoeten jongeren 

elkaar. Sommigen van 
hen worden door Gods 
hand samengebracht in 
een relatie van liefde en 
trouw. Het huwelijk is 
door de Heere ingesteld. 
Maar omdat liefde en 
trouw vandaag de dag 
niet meer vanzelfspre-
kend zijn, stranden veel 
huwelijken na kortere of 
langere tijd.

Aan een hechte en ster-
ke relatie moet je samen 
werken. Op weg naar 
het huwelijk, maar ook 
na de huwelijksdag. Een 
stukje onderwijs hierin is 
onmisbaar. In het afgelopen jaar heeft 
de HHJO een reader ‘huwelijkscate-
chese’ ontwikkeld. Deze reader biedt 
handreikingen om huwelijkstoerusting 
vorm te geven binnen de kerkelijke 
gemeente. In vijf hoofdstukken wordt 
aandacht besteed aan de Bijbelse visie 
op het huwelijk, communicatie, rolver-
deling, seksualiteit en huisgodsdienst. 

In de Hersteld Hervormde gemeente te 
Sint-Annaland vond huwelijkstoerus-
ting plaats aan de hand van de reader. 
Ouderling P. den Ouden kijkt met 
dankbaarheid terug op vijf onvergetelij-
ke avonden:

‘In het afgelopen winterseizoen is er in 
onze gemeente een aantal bijeenkom-
sten geweest rond het thema ‘huwelijk-
stoerusting’. De insteek was vooral het 
versterken van het huwelijk in Bijbels 
licht. Samen met cursusleider Steven 
Middelkoop kunnen we terug zien op 

de wil van de Schepper voor het leven 
van elk mens. Want de werkelijkheid 
van onze diepe zondeval doet niets af 
van Gods eis voor ons leven. Woor-
den, die ons nu echter óók ontdekken 
hoe verwoestend de gevolgen van de 
zondeval op dit terrein zijn, als we 
denken aan alle actuele zonden tegen 
dit gebod, én de gevolgen ervan. En 
niemand kan daarbij zeggen onschuldig 
te zijn aan dit gebod, als we bedenken 
dat dit niet alleen onze daden betreft, 
maar evenzeer ook onze woorden en 
gedachten, zie Matth.5:28. Woorden, 
die ons uiteindelijk óók willen uitdrij-
ven tot de gekomen Zaligmaker van 
zondaren. Hij droeg als Borg de volle 
last van Gods toorn tegen de zonde, 
óók van het zevende gebod. Hij vervul-
de Gods heilige wet volmaakt, tot de 
laatste jota en tittel, óók in het zevende 
gebod. Hij is een machtige én gewillige 
Zaligmaker, voor zondaren onder de 
vloek van Gods wet. Ziet u Hem zitten 
bij de fontein van Jacob? Daar trekt Hij 
de Samaritaanse vrouw, schuldig aan 
het zevende gebod, tot Zijn vergevende 
genade; zodat ze verwonderd over Hem 
belijdt: Komt, ziet een Mens Die mij 
gezegd heeft alles wat Ik gedaan heb; is 
Deze niet de Christus? En Hij nodigt 
nog steeds de grootste van de zondaren 
tot Zich: Komt herwaarts tot Mij... Zijn 
bloed reinigt al Zijn gelovigen van alle 
zonden, ook van zonden tegen het ze-
vende gebod. Zijn Geest vernieuwt het 
leven van al Gods kinderen, naar het 
heerlijk evenbeeld van Hem. En le-
venslang blíjft het hun gebed: O Zoon, 
maak mij Uw beeld gelijk. Is dat ook 
uw gebed? Wat vree heeft elk die Uwe 
wet bemint! Zij zullen aan geen hinder-
paal zich stoten...

Jongeren



‘Voor wat hoort wat’
Tekst: Rien Geluk

Vrouwenbond

Dit gaat echter in tegen onze natuur 
en tegen het maatschappelijk den-

ken. Het is mooi dat de kerk de taak op 
zich neemt om zorg te dragen voor het 
huwelijk, zoals verwoord in ordinantie 
12 van onze kerkorde. Denk aan de 
wekelijkse prediking waarin de gevende 
liefde van de Heere aan bod komt, als 
voorbeeld voor de liefde tussen man 
en vrouw. Of aan de aandacht voor 
relaties in de catechisatie. Aan huwe-
lijkscatechisatie als voorbereiding op 
het huwelijk of als ondersteuning aan 
gehuwden. Aan het organiseren van 
een huwelijksconferentie.

U wilt waar voor uw geld! Als u een 
tientje bij de viskraam uitgeeft, 

dan verwacht u goede vis. Als de vis 
niet vers blijkt, geeft u de volgende 
keer geen cent uit bij die betreffende 
kraam. En als u uw werk doet, ver-
wacht u uw salaris.

En in uw relatie? U geeft liefde en 
u verwacht minstens zoveel liefde 

terug. Toch? En als u dit aan uw part-
ner vraagt, zal die er wellicht net zo 
over denken. Je investeert om er iets 
voor terug te krijgen. En bij geen ge-
hoor investeert u de volgende keer wat 
minder of uiteindelijk niets meer.

Is dat wat u beloofd hebt op de mooi-
ste dag van uw leven? ‘Ja, ik zal van 

je houden, als je maar net zoveel of 
meer van mij blijft houden?‘ Heeft u 
een contract afgesloten met afspraken 
in de sfeer van ‘voor wat hoort wat’? 
Nee, sterker nog. Met het beantwoor-
den van de vragen uit het huwelijks-
formulier heeft u aan God en voor de 
gemeente beloofd het goede voor de 
ander te zoeken. En niet in de eerste 
plaats aan elkaar. 

In het dagelijks leven zijn relaties 
gebaseerd op een balans in opbrengst 

en kosten. Hoe anders is het christe-
lijke huwelijk. U beloofde aan God om 
het goede voor de ander te zoeken en 
de ander bij te staan, onafhankelijk 
van wat u er voor terug zou krijgen. 
Dit vormt een belangrijke sleutel voor 
huwelijksgeluk. Want in tijden van 
tegenslag of als er een negatieve spiraal 
in het huwelijk gekomen is, helpt deze 
belofte van trouw. 

Misschien denkt u wel dat u het 
niet nodig heeft. Maar vergist u 

zich niet. De invloed van onze natuur 
en van alle geluiden om ons heen zijn 
groot. Misschien denkt u wel dat het te 
laat is. Dat er in uw huwelijk geen red-
den meer aan is. Mag ik u dan wijzen 
op de volgende passage uit het huwe-
lijksformulier? ‘De Heere Jezus Chris-
tus heeft het huwelijk zo hoog geëerd 
met Zijn tegenwoordigheid, giften en 
wondertekenen te Kana in Galiléa. Hij 
heeft daarmee betuigd, dat het huwe-
lijk door allen in ere gehouden behoort 
te worden, en dat Hij de gehuwden 
Zijn hulp en bijstand altijd wil bewij-
zen, ook wanneer men dat allerminst 
verwacht.’


