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HET HUWELIJK ALS VERBOND-ENHEID: Mal. 213-16
In het Gevangenismuseum in Veenhuizen kocht ik dit kopje.
Deze aansporing staat op één van de huizen daar.
Het is de positieve vertaling van het 7e gebod: Pleeg geen overspel.
Veel bruiden en bruidegoms kiezen als trouwtekst:
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten…: Spr. 33.
Liefde en trouw kenmerken een verbond.
Verbond is de meest intieme relatie tussen God en mens.
God vergelijkt zijn verbond met ons vaak met het huwelijk tussen man en vrouw.
Geen relatie zó nauw als het huwelijk!
Wat zijn de kenmerken van het huwelijksverbond?
Eén: het is een verbintenis tussen één man en één vrouw.
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder
en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt: Gn. 224.
Het is tegen Gods orde, tegen zijn Woord, het is zonde
-als één man meerdere vrouwen heeft
-als één vrouw meerdere mannen heeft
-als mannen met mannen en vrouwen met vrouwen trouwen.
Eén man, één vrouw, zíjn vrouw: alleen dít verbond weerspiegelt Gods verbond met mensen.
Aan elkaar gelijmd papier kan niet heel los getrokken worden.
Zó sterk is de samenhang van de ene man met zijn ene vrouw.

De twee-eenheid in het huwelijk mag de goddelijke drie-eenheid weerspiegelen.
Een groot geheimenis!
Hoe wondermooi heeft God het huwelijk als hecht verbond geschapen!
Twee unieke mensen één.
Twee: deze ene man en deze ene vrouw zijn voor het leven aan elkaar verbonden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt of man en vrouw hun wederzijdse verplichtingen zullen
nakomen.
De kerkelijke voorganger vraagt dóór of laat het bruidegom en bruid zélf zeggen:
trouw in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte,
totdat Christus terugkomt of de dood hen zal scheiden.
Trouw maakt van de huwelijkssluiting een trouwerij.
Trouw is bedoeld voor het hele leven.
Trouw kan niet worden opgezegd.
Trouw weerspiegelt Gods oneindige liefde.
God zegt zijn liefde niet op, hoe ontrouw Israël en wij ook zijn (geweest).
Geen man of vrouw weet wat er na hun trouwdag komt.
Ze weten wél: God doet de toekomst open.
Daarom blijven ze hand in hand gaan, déze toekomst tegemoet.
Echtscheiding, laat staan echtbreuk/overspel, is met het huwelijk als verbond in strijd.
Trouw beloof je ook voor slechte tijden.
Niet voor zolang de liefde duurt.
Maar juist door ontrouw en liefdeloosheid heen.
Gód, altijd trouw aan zijn verbond, doet de toekomst open.
Dat mag hoop en moed en uitzicht geven als je huwelijk het zwaar te verduren krijgt.
Geef de liefde niet op, geef de beloofde trouw aan elkaar door onder biddend opzien naar God,
de getuige van je jawoord, die oproept:
Roep Mij te hulp in tijden van nood…
en belooft:
…Ik zal je redden, en je zult Mij eren.’
Liefde en trouw zorgen ervoor dat conflicten in het huwelijk worden doorleefd ipv dat die het huwelijk
ontbinden.
In zijn verbond met ons geeft God verzoening en vergeving.
Hierbij gaat Hij tot het uiterste: het bloedig offer in de kruisdood van zijn eigen lieve enige Zoon.
Ga tot het uiterste bij pijn, moeite en zorg, vanaf dat de eerste haarscheuren in uw huwelijksverbond
zichtbaar worden.
Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft: Ef. 432.
En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt: Koll. 314.
Ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als
offer…: Ef. 52.
Want: alleen in trouw ligt een belofte, een toekomst, een oogst.
Liefde en trouw maken van het huwelijk een verbond.
Elke andere relatievorm tussen man en vrouw is hier niet mee te vergelijken:
-samenwonen zonder afspraken
-samenwonen met een samenlevingscontract
-samenwonen met geregistreerd partnerschap.
Deze vormen kennen voorbehouden waar het huwelijk verder gaat.
Zij kennen niet de trouw tot Christus’ komst/de dood.
Zij vertekenen Gods liefdesverkeer en verbondstrouw met zijn volk.
Drie: genoemde vormen zijn privé.
Gods verbond met mensen gebeurt niet in een achterafkamertje.
Hemel en aarde zijn getuigen: Dt. 3019 Js. 12.
God is getuige van de man die zijn vrouw trouwt: Mal. 214.
Getuigen treden in het openbaar op.
Gehuwden vormen een gemeenschap binnen een gemeenschap:

familie, maatschappij, kerk.
Je speelt geen verstoppertje.
Je treedt naar buiten, sámen.
Vier: het huwelijk is geen uitvinding van mensen, maar een instelling van God: huw.-form.
Hij schept de mens als man en vrouw.
Hij doet Eva uit Adam ontstaan en brengt haar bij hem.
Zoals Hij hemel en aarde schiep en tot op de dag van vandaag in stand houdt,
zo ook het huwelijk.
Gód maakt het tot een unieke levenseenheid, een rechtsgeldig verbond.
Wat verbeelden wij ons dan eraan te sleutelen naar ons goeddunken?
Gód wil niet dat man en vrouw uit elkaar gaan.
Gód neemt ontrouw hoog op.
Lees Maleachi 213vv.
Hij verafschuwt het.
Je bevuilt je met onrecht en speelt met je leven.
Een ontuchtige, echtbreker e.d. blokkeert voor zich het kdh: 1 Kor. 69 Gl. 519vv
De trouwe God van het verbond straft trouweloosheid.
Niet in eigen kracht: door de kracht van de Heilige Geest zijn m/v in staat hun trouwverbond
te handhaven, ook in kwade dagen.
Onderschat de kracht van het gebed, van de voorbeden voor elkaar niet!
U bent schoon, geheiligd, rechtvaardig verklaard in Jezus’ naam en door Gods Geest: 1 Kor. 6 11.
Een uitstekend uitgangspunt om uw trouw te doen blijken!
De eeuwig trouwe God beloont trouw met trouw!
Vijf: God heeft man en vrouw voor elkaar geschapen. Dus is ook seks iets van God.
Alleen wie vrijt trouwt, alleen wie trouwt vrijt: Ex. 2216, Dt. 22.
Wie ’s nachts weet van vissen, moet overdag weten van trouwjurk breien. 1
Waar staat in de Bijbel dat je geen seks voor het huwelijk mag hebben?
Er staat zoveel niet in de Bijbel.
Dat God drie en tegelijk één is, één en tegelijk drie, de kinderdoop, de afschaffing van de slavernij
staan ook niet in de Bijbel.
Veeg met de vraag ‘Waar staat…?’ niet het straatje schoon van doen waar jezelf zin in hebt
zonder écht te willen luisteren naar God.
Dus niet:
-het is mijn lichaam, ik maak zelf uit met wie ik het doe
-seks is fijn, dus begin er zo vroeg mogelijk mee.
Als je seks toestaat omdat je bang bent voor ‘muts’ of ‘loser’ uitgescholden te worden,
dán ben je pas écht een ‘loser’.2
God wil een ring van trouw zien om de intieme liefde: huw. form.
Ga in de leer bij hem en haar van Hooglied!
Niks geen gerommel met condoom en pil.
Maar je verzadigen midden tussen paradijselijke kleur en fleur en geur!
zingen: GK gz. 176b:7 (blz. 693)
HET HUWELIJK ALS EENHEID 1 Kor. 612-20
Er is niets nieuws onder de zon.
Net als wij kende Korinte een vrije seksuele moraal.
Alles is mij toegestaan: ook op seksueel gebied.
Maar niet alles is goed voor u!
Scheiding, echtbreuk, incest, pedofilie, verkrachting enz. beschadigen.
1
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Adrian Verbree in ND za. 040709
I want U. Uitgave: St. Gemeenteopbouw.

Dat je als een kladbriefje wordt gebruikt geeft je een wegwerpgevoel en draagt niet bij aan
eigenwaarde.
Zelfbeheersing, ook als het gaat bv. om zelfbevrediging, is een groot goed.
Bid God hierom, oefen je erin in de kracht van de Geest.
Je lichaam is niet van jou.
Het is van de Heer.
Een getrouwd lichaam is nóg minder van jezelf: het is van je m/v: 1 Kor. 74.
Je lichaam is voor de Heer: Jezus Christus, en Hij voor je lichaam.
Je hoort bij zíjn lichaam: zijn gemeente.
Gemeenschap is geen optelsom, maar een keer som.
Één man x één vrouw is één levenseenheid.
Een christelijk huwelijk is ingebed in de christelijke gemeente.
Het is onbestaanbaar als christen, gehuwd of niet, de rosse buurt in te gaan.
Je verbreekt niet alleen de huwelijkse eenheid,
maar ook de eenheid van de gemeen-te en die met Christus.
Seksuele zonde tast de lichamelijke integriteit aan als geen andere zonde,
maar is ook inbreuk op de gemeenschap der heiligen en die met Christus.
Dit bederf van het mooiste is het slechtste.
Je lichaam is niets minder dan een heiligdom: tempel van de heilige Geest.
Hij woont in je en is je gegeven door God.
Als je hier goed over nadenkt: wat een wonder, een heerlijkheid, een groot geheimenis!
Dan rotzooi je maar niet wat aan met je lichaam, zap je niet langs pornozenders en –sites.
Je ontvlucht als Jozef Potifars verleidende vrouw en je beheerst je als Jozef tegenover Maria.
Je bent gekocht en betaald, weet je?
Je ziel én lichaam is van God.
Christus heeft zijn lichaam laten stuk ranselen, kruisigen en doodbloeden, ook voor uw/jouw lichaam.
Christus’ lichaam is verheerlijkt, ook mho op uw/jouw lichaam:
gehuwd, on-/niet meer gehuwd, potent of niet (meer), vruchtbaar of niet (meer).
Pleeg geen overspel.
Bewijs God eer met uw lichaam: 20.
Leef in verbondenheid met Hem, in eenheid met Hem.
Dan zal Hij zijn Geest niet van u/jou wegnemen.
De glorie van Christus’ verheerlijkt lichaam straalt op u af als voorbode van volkomen luister.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan
ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en
openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten]
is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl

