72. Het HUWELIJK,
een verbond voor
het LEVEN!

- Het idee van het huwelijk komt volledig bij God vandaan.
Niet Adam, maar God besloot dat de man een vrouw
nodig had.
- Het was God die Eva vormde voor Adam. Alleen Hij wist
wat voor partner Adam nodig had.
- Het was God die Eva bij Adam bracht. Adam hoefde haar
niet te gaan zoeken.
- Het was God die bepaalde op welke wijze Adam en Eva
met elkaar een relatie zouden beleven. Het einddoel van
hun relatie was volmaakte eenheid.

God wil graag dat man en vrouw SAMEN heersen over de aarde

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar
het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk
en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende
hen en God zei tegen hen:
Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde
en onderwerp haar, en heers over de vissen
van de zee, over de vogels in de lucht en over
al de dieren die over de aarde kruipen!
Genesis 1:27-28 HSV

God vond het niet goed dat een mens alleen is, daarom maakte hij een vrouw
voor de man zodat ze volledig één zijn. Dit doet Hij uit de rib van een man, dat
is een beeld van gelijkwaardigheid

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is;
Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
Vers 21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen,
zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot
de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib
die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht
haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn
beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd
worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man
zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:18,21-24 HSV

Bij een huwelijk wordt een verbond gesloten tussen man en vrouw waarin ze elkaar
trouw beloven tot in de dood. Dit ging vaak samen met het tussen 2 dode dieren
lopen (een bloedverbond)

Hij zei: Heere HEERE , waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal
krijgen? Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe,
een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge
duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden
en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter
niet.
Genesis 15:8-10 HSV
En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie,
er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die
stukken doorging. Op die dag sloot de HEERE een verbond met
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:
Genesis 15:17-18 HSV

Twee zijn beter dan één, een drievoudig snoer (een huwelijk waar God in
betrokken is) wordt niet snel gebroken!

Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een
goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen,
helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene
die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te
helpen.
Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte,
maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand
de één overweldigt, zullen die twee tegen hem
standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel
gebroken.
Prediker 4:9-12 HSV

Het huwelijk wordt als beeld van God en de Gemeente voorgesteld, dit is
een groot geheimenis

Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de
Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus
Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het
lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig
is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen
onderdanig te zijn.
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de
gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het
waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor
Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als
hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft
zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees
gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere
de gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van
Zijn vlees en van Zijn gebeente.
Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich
aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees
zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog
op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in
het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf;
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
Efeze 5:22-33 HSV

Samen bidden is van cruciaal belang als je een huwelijk succes wil maken!

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt,
zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de
aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde
iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun
ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de
hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
Mattheüs 18:18-20 HSV

8 richtlijnen voor het krijgen van een goed huwelijk
- 1 Leef vanuit het Woord van God

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Psalm 119:105 HSV
- 2 Heb gemeenschap met elkaar door in het licht van Jezus te wandelen

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is,
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus
Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1:7 HSV
- 3 Laat je leiden door de Heilige Geest

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden,
die zijn kinderen van God.
Romeinen 8:14 HSV

- 4 Laat geen verkeerde gedachten in je hart binnenkomen

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de
bron van je leven.
Spreuken 4:23 NBV
- 5 Wees geduldig in je keuzes, laat het de tijd van God zijn

Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, men heeft het
niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o
God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.
Jesaja 64:4 HSV
- 6 Weer bereid te sterven en weer op te staan om veel vrucht te dragen

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel
vrucht.
Johannes 12:24 HSV

- 7 Verzamel wijze Godvrezende mensen om je heen

De weg van de dwaas is juist in zijn eigen
ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.
Spreuken 12:15 HSV
- 8 Streef altijd naar de goedheid van God, dan zal hij je je partner geven

Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets
goeds gevonden, en de goedgunstigheid van
de HEERE verkregen.
Spreuken 18:22 HSV

Jezus verwees naar Adam en Eva toen Hij aangaf dat Gods plan voor het huwelijk
nog steeds even geldig was dan als toen God dit instelde aan het begin van de tijd

En de Farizeeën kwamen naar Hem toe om Hem te
verzoeken en zeiden tegen Hem: Is het een man
toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te
verstoten? En Hij antwoordde en zei tegen hen:
Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt
heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk
gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man
zijn vader en 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.

Zij zeiden tegen Hem: Waarom heeft Mozes dan
geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar
te verstoten?
Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de
hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te
verstoten; maar van het begin af is het zo niet
geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot
anders dan om hoererij en met een ander trouwt,
die pleegt overspel, en wie met de verstotene
trouwt, pleegt ook overspel.
Mattheüs 19:3-9 HSV

In de tweede plaats doet u dit: het altaar van de
HEERE bedekken met tranen, met geween en
gekerm, omdat Hij Zich niet langer tot het
graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw
hand aanneemt. Dan zegt u: Waarom?
Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de
vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos
handelt, terwijl zíj toch uw metgezellin en de
vrouw van uw verbond is. Heeft Hij er niet
maar één gemaakt, hoewel Hij nog geest
overhad?

En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk
nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw
geest, en handel niet trouweloos tegen de
vrouw van uw jeugd.
Want de HEERE , de God van Israël, zegt dat
Hij het wegsturen van de eigen vrouw haat,
hoewel men het geweld bedekt met zijn
gewaad, zegt de HEERE van de legermachten.
Wees dus op uw hoede met uw geest en handel
niet trouweloos.
Maleachi 2:13-16 HSV

Overige vragen:
-

Ben je voor God automatisch getrouwd als je seks hebt gehad?

De tekst van Deuteronomium 22 lijkt te suggereren
dat een man de vrouw waarmee hij seks had gehad
direct tot vrouw moest nemen en nooit meer mocht
scheiden, maar de onderstaande tekst uit Exodus 22
laat zien dat de vader van het meisje het huwelijk ook
mocht verbieden. Je bent voor God dus niet
automatisch getrouwd als je seks hebt gehad
Deuteronomium 22:28-29, Exodus 22:16-17

-

Wat zegt de Bijbel over het trouwen met een ongelovige? (Zie de
video: wat zegt de Bijbel en de wetenschap over seks?)

Wat zegt de Bijbel over seks hebben voor het huwelijk? (Zie de
video: wat zegt de Bijbel en de wetenschap over seks?)

Wat zegt de Bijbel over hoe mannen met hun vrouw dienen om
te gaan en vrouwen met hun man? (Zie de video: wettisch of
feministisch)

- Gaat een ongelovige naar de hemel door een huwelijk met een
gelovige?

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de
ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren
immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
1 Korinthe 7:14 HSV
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