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Delta groeistudie – instellingen (4) Kenmerken van het christelijk huwelijk 

 OPDRACHT 

� Bid. Aan het begin en als kring aan het eind. 

� Bestudeer en bespreek. De kenmerken van een christelijk huwelijk. 

� Deel de studie uit. Aan het eind. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

A. HET CHRISTELIJK HUWELIJK IS GODS UITVINDING, VERORDENING EN INSTELLING 

1. Het christelijk huwelijk is een relatie tussen twee mensen van verschillende seks. 

Lees Genesis 1:26-28; Spreuken 5:15-19. Bij de schepping heeft God een plan bedacht om het menselijke geslacht voort te 

planten en te vermenigvuldigen. Hij schiep seks. Samen drukken de man en de vrouw het beeld van God uit. Samen vormen 

zij het kleinst mogelijke familie eenheid, het fundament voor de samenleving. Zijn bedoeling met seks was om de band 

tussen de man en de vrouw sterk te maken, om elkaar te genieten en om het menselijke geslacht voort te planten.  

2. Het christelijk huwelijk is een verordening en instelling van God. 

Lees Genesis 2:18-24; Matteüs 19:4-6; Efeziërs 5:31. Het huwelijk is niet een uitvinding van enig mens of enig cultuur. God 

schiep de mens al vóór de zondeval met een behoefte voor elkaar. Hij bepaalde de huwelijksrelatie. Het moet een 

onscheidbaar relatie tussen één man en één vrouw zijn, een relatie los van hun ouders en een relatie van seks alleen binnen 

het huwelijk. Ook ná de zondeval handhaafde God dezelfde huwelijksinstelling voor alle menselijke culturen op aarde!  

3. Het christelijk huwelijk is een zichtbare illustratie van de relatie tussen God en zijn mensen. 

Lees Jeremia 3:1; Efeziërs 5:22-25. In het O.T. diende de huwelijksrelatie als een herinnering aan de relatie tussen God en 

zijn volk op aarde. Een mens dat zich van God afkeert wordt als een prostituee in de ogen van God. In het N.T. dient de 

huwelijksrelatie als een zichtbare illustratie en getuigenis van de relatie tussen Christus en zijn Gemeente. Hoewel de volken 

in de wereld door de eeuwen heen deze huwelijksrelatie hebben veranderd, blijft God eisen dat het huwelijk terugkeert naar 

Gods oorspronkelijke bedoeling!  

2. HET CHRISTELIJK HUWELIJK MAG GEARRANGEERD WORDEN OF UIT LIEFDE PLAATSVINDEN 

Lees Genesis 24:1-4,67; Genesis 29:16-20; Psalm 127:1-2; Matteüs 19:6. 

In de cultuur van het Westen hebben mannen en vrouwen elkaar eerst lief en dan trouwen ze. Maar in de cultuur van het 

Oosten, Middenoosten en Afrika worden huwelijken gearrangeerd door de familie en leren mannen en vrouwen elkaar 

daarna lief te hebben. In het Westen begint het huwelijk met een uitbarsting van gevoelens die hopelijk gevolgd wordt door 

een toewijding van de wil. Maar in het Oosten, Middenoosten en Afrika begint een huwelijk met een toewijding van de wil 

die hopelijk gevolgd wordt door een opbloei van gevoelens. Wanneer God centraal staat kan beide soorten van huwelijken 

heel goed verlopen!  

3. HET CHRISTELIJK HUWELIJK MOET TUSSEN TWEE GELOVIGE CHRISTENEN ZIJN 

Lees Deuteronomium 7:3-4; 1 Korintiërs 7:16,39; 2 Korintiërs 6:14. God verbiedt een huwelijk tussen een gelovige christen 

en een ongelovige of niet-christen. Als gevolg van de gebrokenheid van de mensheid door de zonde kunnen sommige vrouw-

en en mannen niet een gelovige huwelijkspartner vinden. In plaats van toe te laten dat zij dan met ongelovigen trouwen 

kunnen christenen beter denken aan gearrangeerde huwelijken tussen gelovige christenen en meer aandacht schenken aan 

het winnen van meer mannen en vrouwen tot Christus. Paulus waarschuwt een christen niet te denken dat hij wel met een 

ongelovige kan trouwen en dan in het huwelijk deze persoon voor Christus te winnen. Dit is een verkeerde voorstelling, 

omdat geen mens een ander kan overreden een wedergeboren christen te worden. Dat blijft Gods voorrecht (Johannes 6:44)! 

Daarom mag een christen niet arrogant of ongehoorzaam zijn! Een huwelijk in een ongelijke span bestaande uit een gelovige 

en een ongelovige is tegen Gods wil en kan veel lijden veroorzaken voor de gelovige en hun kinderen! 

4. HET CHRISTELIJK HUWELIJK MOET MONOGAAM ZIJN 

Lees 1 Koningen 11:1-11. De beschrijving van de geschiedenis in de Bijbel kan zowel goed als slecht zijn en is daarom nooit 

normatief voor de christelijke leer of praktijk! De bijbelse geschiedenis vertelt hoe belangrijke mensen als David en Salomo 

meerdere vrouwen tegelijk huwden tegen Gods verordening in Genesis 2:24! Maar in de wereldse culturen veroorzaken 

polygamie (een man die meerdere vrouwen huwt) en polyandrie (een vrouw die meerdere mannen huwt) veel problemen, 

zoals seksuele immoraliteit, jaloezie, discriminatie, afgoderij, geweld, echtscheiding en verstoting! Het onderricht en de 

geboden in de Bijbel voor christelijk geloof en gedrag blijven normatief voor alle culturen en door alle eeuwen heen!  
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Monogamie blijft Gods instelling ook na de zondeval! God heeft nooit gezegd: “En man moet zich hechten aan zijn 

vrouwen (meervoud)”, maar “een man moet zich hechten aan zijn vrouw (enkelvoud) (Genesis 2:24)!” En Jezus en Paulus 

herhalen deze opdracht ná de zondeval (Matteüs 19:5-6; Efeziërs 5:31)! God sluit alle andere mensen buiten de eenheid van 

het christelijk huwelijk en God veroordeelt alle vormen van seksuele immoraliteit vóór en buiten het christelijk huwelijk 

(Hebreeën 13:4). Hij verbiedt polygamie, polyandrie, een bijzit, echtbreuk en echtscheiding (Maleachi 2:14-16; Markus 

10:10-11). Hij verafschuwt flirten, omdat het doet alsof er liefde is en de echte liefde naar beneden haalt in een sfeer van 

onoprechtheid, schijn, zelfzucht en gebrek aan zelfbeheersing (2 Korintiërs 11:1-2; 2 Timoteüs 3:1-6). 

5. HET CHRISTELIJK HUWELIJK IS LEVENSLANG 

1. God plakt een man en een vrouw samen voor heel het leven op aarde.  

Lees Spreuken 2:17; Matteüs 19:3-6. Omdat de huwelijksrelatie een verbond is, hoort het christelijk huwelijk ook een 

levenslange relatie van trouw te zijn. Wanneer God de huwelijksrelatie gesloten heeft, mag geen mens dat weer verbreken!  

2. Echtscheiding wordt alleen in een paar gevallen toegestaan. 

Lees Spreuken 2:17; Maleachi 2:14-16; Matteüs 19:9; Markus 10:10-11; 1 Korintiërs 7:12-16. God beschouwt 

echtscheiding als een daad van geweld tegen de huwelijkspartner. God haat echtscheiding en God haat geweld in het 

huwelijk. Maar als gevolg van de zonde en gebrokenheid in de wereld, laat de Bijbel alleen in twee gevallen echtscheiding 

toe: in ontrouw en in onverenigbaarheid in het huwelijk. Ontrouw in het huwelijk wordt uitgedrukt in geestelijke 

immoraliteit (afgoderij, occultisme en culten), seksuele immoraliteit en sociale immoraliteit (extreem geweld in het huwelijk) 

(Matteüs 19:8-9). En onverenigbaarheid in het huwelijk komt voor wanneer de ongelovige of niet-christen huwelijkspartner 

weigert om langer met de gelovige christen in het huwelijk verbonden te blijven (1 Korintiërs 7:12-16).  

6. HET CHRISTELIJK HUWELIJK IS ALLEEN OP DE AARDE 

1. Het christelijk huwelijk is levenslang. 

Lees Romeinen 7:2; 1 Korintiërs 7:39. Paulus leert dat het christelijk huwelijk duurt zolang de huwelijkspartner leeft. 

Wanneer een huwelijkspartner sterft, dan mag de ander weer een ander christen gelovige trouwen.  

2. Het christelijk huwelijk is Gods instelling alleen op de aarde, niet in de hemel. 

Lees Matteüs 22:23-32. Jezus leert dat mensen ná hun opstanding uit de dood niet meer zullen trouwen. Dan zullen mensen 

zijn als de engelen in de hemel. Niettemin zullen alle relaties op de aarde (ook de huwelijksrelatie) meer betekenisvol en 

bevredigend zijn in de hemel, omdat allen een volmaakt leven zullen hebben in Gods directe tegenwoordigheid! Zo blijft het 

huwelijk alleen Gods instelling op de aarde en niet meer in de hemel. De eeuwige waarde in het christelijk huwelijk op de 

aarde mogen we zoeken in het vormen van karakter, het weerspiegelen van de relatie tussen Christus en zijn Kerk en in de 

uitbreiding van het menselijke geslacht dat voorbestemd is voor eeuwig met God te leven.  

7. HET HUWELIJK IS NIET ALTIJD HET BESTE VOOR IEDEREEN 

Lees Jesaja 54:1-5; Matteüs 19:10-12; 1 Korintiërs 7:8-9,25-35.  

In de Bijbel wordt het christelijk huwelijk beschouwd als normaal voor de meeste christenen. Ook voor de leiders in de Kerk 

(1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2; 4:3).  

Maar ongetrouwd blijven is geen vloek of straf. En kiezen voor het celibaat is niet meer geestelijk dan te trouwen! Het 

celibaat is een geestesgave met een specifiek doel (1 Korintiërs 7:7,32-35; Matteüs 19:10-12), maar het celibaat mag nooit 

geïnstitutionaliseerd worden (afgedwongen worden op anderen)!  

De profeet Jesaja (Jesaja 54:1-5), de Heer Jezus Christus (Matteüs 19:10-12) en de apostel Paulus (1 Korintiërs 7:32-35) 

hebben speciale woorden van bemoediging voor mensen die ongetrouwd blijven. God roept sommige mensen ongetrouwd 

(of kinderloos) te blijven voor een bepaald periode van hun leven of voor hun hele leven ten einde een speciale taak voor 

God uit te voeren. God roept hen om Hem te dienen met onverdeeld toewijding! En God geeft hen een speciale belofte: zij 

zullen heel vruchtbaar zijn in het werk van Gods Koninkrijk en zij zullen meer geestelijke kinderen hebben dan zij die 

fysieke kinderen hebben (Jesaja 54:1-5)!  


