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Huwelijksliefde…  
Zondag 2 oktober 2022 – 1e leerdienst n.a.v. het huwelijksformulier 
Schriftlezingen: Genesis 1:26-31 en Genesis 2:18-25 
 

1) … is spanningsvol 
- Het huwelijk is één van de mooiste geschenken die God ons gegeven heeft. 
- Gods grootste geschenk is Christus zelf: Hij is alles!  
- Het huwelijk is dus wel veel, maar níet alles.  
- Er is helaas veel gebrokenheid en pijn op het gebied van huwelijk en seksualiteit. 
- In onze tijd is er sprake van sterke waardevermindering van het huwelijk. 
- Het huwelijk tussen één man en één vrouw, die hun leven lang in liefde en trouw met elkaar 

samenleven als in een veilige en heilige plaats – is niet langer de norm. 
 

2) … is naar Gods orde 
- God is de Architect van het huwelijk. 
- Wij mensen zijn geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk. 
- Dat betekent dat wij als mensen in staat zijn tot relaties met God en met elkaar.  
- Man en vrouw zijn daarin wel gelijkwaardig, maar niet gelijk.  
- Er is verschil tussen man en vrouw, maar juist daarin vertonen ze Gods beeld. 
- Je man-zijn of vrouw-zijn is een geschenk van God dat je dankbaar mag aanvaarden. 
- Ook op dit gebied is er gebrokenheid (genderdysforie, homoseksualiteit, enz.). Laat de gemeente van 

Christus een plek zijn waar bewogenheid is voor hen die daarmee worstelen. 
 

3) … is door God gegeven 
- Man en vrouw ontvangen elkaar uit Gods hand. 
- Eva wordt voor Adam gemaakt ‘als hulp tegenover hem’.  
- ‘Hulp’ is een eretitel voor de vrouw! 
- Dat Eva geschapen werd uit de rib van Adam symboliseert hun eenheid. Zij horen helemaal bij elkaar. 
- God zelf brengt Eva bij Adam. Dat geldt nog steeds: je krijgt elkaar als man en vrouw van de Heere. 
- Dat vraagt afhankelijkheid van God en gebed tot Hem in partnerkeuzes. 
- Vragen t.o.v. partnerkeuzes: 

o kan deze man/vrouw mij dichter bij God brengen? 
o kan hij/zij mij helpen om gelovig door het leven te gaan en God te eren in alles wat we doen? 

- Het gebed om Gods zegen over je huwelijk vraagt erom dat je écht samen voor de Heere kunt buigen. 
- Dat je elkaar uit Gods hand ontvangt, maakt je verantwoordelijk richting God en elkaar.  
- Moeilijke vragen liggen er rondom ‘gemengde’ huwelijken, echtscheiding en ongewild single zijn. Deze 

dingen vragen in elk geval om ootmoed en vertrouwen. Ook hier geldt: Christus is alles. 
 

4) … heeft een diepe bedoeling 
- Adam zingt een indrukwekkend liefdeslied, waarin hij Eva (er)kent in wie zij voor hem is. 
- Dat is het unieke van het huwelijk: je mag elkaar kennen en door elkaar gekend worden. 
- Echte liefde is niet blind, maar ziet scherp. Het heeft oog voor de ander en aanvaard hem/haar. 
- Dit kennen van elkaar begint met de geestelijke kant, niet met de lichamelijke kant. Seksualiteit is 

alleen veilig als dit geestelijke kennen van elkaar er al is. 
- Diep geheim: het echte kennen van elkaar vloeit voort uit het geloof dat God jou kent en om Christus’ 

wil aanvaard.  
- Hij heeft de relatie met Zijn Zoon op het spel gezet om de relatie met ons te redden en om onze 

onderlinge relaties te vernieuwen. 
- Het kennen van Christus maakt je leven, getrouwd of ongetrouwd, rijk en diep. 
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Vragen voor onderling gesprek of om voor jezelf over na te denken: 
 
Mag jij God door genade kennen? Is Christus alles voor jou? Op welke manier stempelt dat jouw leven als getrouwd of 
ongetrouwd mens? 
 
Waarom is de benaming ‘een hulp als tegenover’ een eretitel voor de vrouw? Wat zegt dat voor uw zelfbeeld als 
vrouw? En wat betekent dit voor hoe u als man naar uw vrouw (of naar vrouwen in het algemeen) kijkt?  
 
Een vraag voor als je verkering hebt: kan deze aanstaande man/vrouw mij dichter bij de Heere brengen? Welke 
consequenties verbindt je aan het antwoord op die vraag?  
 
Als je getrouwd bent/verkering hebt: ken jij de ander? En kent de ander jou echt? 
 
Hoe kunnen wij als christelijke gemeente een veilige en heilige plaats zijn voor mensen die gebrokenheid ervaren op 
het gebied van huwelijk en seksualiteit? 
 
Als je niet (meer) getrouwd bent: welke troost geeft het dat Christus jou kent?  


