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Inleiding 

 

Deze brochure is bedoeld om een helder beeld te geven van wat de 
Bijbel ons leert over het huwelijk en allerlei zaken die daarmee te 
maken hebben. We willen daarbij vooral en in de eerste plaats laten 
zien hoe goed en mooi God het heeft bedoeld. Tegelijkertijd zijn er heel 
veel vragen. Waarom geloven wij in het huwelijk en niet in samen-
wonen? Wat zegt de Bijbel over seks voor het huwelijk? Hoe zit dat met 
een huwelijk van een gelovige en een ongelovige? 

 
Op veel van dit soort vragen is niet zomaar een kant-en-klaar antwoord 

te geven. Juist omdat het vaak om heel persoonlijke zaken gaat, is het 
belangrijk om van hart tot hart met elkaar in gesprek te gaan. Ook 
blijkt in de praktijk, dat je door verschillende interpretaties van 
bijbelteksten tot verschillende conclusies kunt komen. De inhoud van 
deze brochure moet dan ook zeker niet worden gezien als het laatste 

woord over dit onderwerp of het enige ware bijbelse standpunt.  
 
Tegelijkertijd geloven we dat het belangrijk is om als gemeente 
duidelijk te zijn over hoe we met al dit soort vragen in de praktijk van 
het gemeenteleven om willen gaan. Het gaat daarbij niet om een 
pakket van regeltjes en wetjes, maar wel dat we van elkaar weten waar 

we staan en waar we elkaar dus ook op mogen aanspreken. We 

handelen daarbij uit liefde voor God en voor elkaar. De regels die God 
heeft gegeven zijn bedoeld voor het welzijn van mensen.  
 
Deze brochure is opgebouwd uit een aantal hoofdstukjes. Eerst willen 
we je iets laten zien van wat de Bijbel ons leert over het huwelijk. In 
hoofdstuk 2 kun je lezen hoe je je daarop persoonlijk kunt voorbereiden 

en hoe we je als gemeente daarin willen helpen. In hoofdstuk 3 krijg je 
een heleboel praktische informatie over de huwelijksdienst en alles wat 
daarbij komt kijken. Tot slot gaan we in hoofdstuk 4 in op een aantal 
veel gestelde vragen rondom het huwelijk.  
 

Wil je doorpraten over de inhoud van deze brochure? Dan kun je mailen 
naar huwelijk@jozua.nl   

 
Evangelische Gemeente Jozua 
 
 

mailto:huwelijk@jozua.nl
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Aanbevolen literatuur 

 

Aanraders… 
 
De vijf talen van de liefde 
Gary Chapman 

Uitgeverij Medema (ISBN 9789063536961) 
 
Liefde en respect 
Emerson Eggerichs 
Uitgeverij Gideon (ISBN 9789060678770) 

 
Het Huwelijk  

Tim Keller & Kathy Keller 
Uitgeverij van Wijnen (ISBN 9789051944402) 
 
Tussen de lakens 
Dr. Kevin Leman 
Uitgeverij Medema (ISBN 9789063536428) 
 

Wat je ook nog kunt lezen… 
 

Huwelijk: verbond voor het leven 
Gary Chapman 

Uitgeverij Jongbloed (ISBN 9789063534486) 
 
Seks in de kerk 
Prof. Dr. Willem J. Ouweneel 
Uitgeversgroep Jongbloed (ISBN: 9789063534714) 
 
Vonk of Vuur - Als je verliefd wordt 

Drs. Alie Hoek-van Kooten 
Uitgeverij Jongbloed (ISBN: 9789058295668) 
 

Wat mannen moeten weten over… (ISBN 9789085200888) 
Wat vrouwen moeten weten over… (ISBN 9789085200376) 
Shaunti Feldhahn 

Uitgeverij Barnabas   
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1. De Bijbel over het huwelijk 

  

De Bijbel doorlezend kom je veel dingen tegen die met het huwelijk te 
maken hebben. Het begint al wanneer God de mens Adam schept. Van 
alle scheppingsdaden lezen we: ‘En God zag dat het goed was’, maar 
als Hij naar Adam kijkt, denkt Hij: ‘Het is niet goed dat de mens alleen 
is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past’. (Gen. 2:18) Dan 
brengt God Adam in een diepe slaap en bouwt Hij uit één van zijn 
ribben een vrouw. Deze wordt aan Adam geschonken als zijn helper. 

Met deze afrondende scheppingsdaad van God wordt het huwelijk 
ingesteld. Want nadat Eva aan Adam is voorgesteld lezen we: ‘Zo komt 

het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht 
aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt.’ (Gen. 2:24) 
 
Een helper 
Eva wordt door God als een helper aan Adam geschonken. In oudere 

vertalingen wordt hier het woord ‘hulp’ gebruikt. Voor alle duidelijkheid: 
daar wordt niet mee bedoeld dat de vrouw het ‘hulpje in de 
huishouding’ is! Wat hier wel wordt bedoeld is dat de vrouw aanvullend 
is op de man. Zij maakt de man compleet. En andersom niet minder. 
Als een man en een vrouw samen als een eenheid door het leven willen 
gaan, dan maken ze elkaar compleet. Ze schenken elkaar wat de ander 

mist. En om het nog duidelijker te maken dat er met de vrouw als 

‘helper’ of ‘hulp’ niets minderwaardigs wordt bedoeld: In psalm 121 
wordt beleden dat onze ‘hulp’ van de HEER komt en in Hebr. 13:6 staat 
dat we vol vertrouwen mogen zeggen dat de Heer onze ‘helper’ is.  
 
Losmaken 
De tekst uit Gen. 2:24 wordt wel omschreven als de goddelijke 

instelling van het huwelijk. Er is in deze tekst sprake van drie opeen-
volgende processen. In de eerste plaats gaat het hier over een man die 
zich losmaakt van zijn vader en moeder. En dat geldt natuurlijk net zo 
goed voor de vrouw. Wat betekent dit? Dat wederzijdse ouders nu 
worden afgedankt? Nee, maar wel dat het de bedoeling is dat je in je 

voorbereiding op het huwelijk op eigen benen komt te staan. Dat je ook 
emotioneel niet langer afhankelijk bent van je vader en/of moeder, 

maar in staat bent om samen met je man of vrouw zelfstandig het 
leven te leven. Dit klinkt gemakkelijker dan het in de praktijk soms is. 
Het gebeurt maar al te vaak dat een man of een vrouw nog zo 
emotioneel vastzit aan de ouders, dat het zelfs verlammend kan 
werken.  
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Hechten 

In de tweede plaats gaat het hier over een man die zich hecht aan zijn 
vrouw. En ook dit is natuurlijk een wederzijds iets. Dit is een wel heel 
mooie omschrijving van die bijzondere band tussen een man en een 
vrouw binnen het huwelijk. Een man en een vrouw die zich aan elkaar 
hechten. Dat betekent dat je aan elkaar gehecht wordt en ook aan 
elkaar gehecht raakt.  

 
In de NBG-vertaling wordt hier gesproken over het elkaar ‘aanhangen’. 
Dat betekent dat je elkaars aanhanger wordt. Een ander woord 
daarvoor is ‘supporter’. Een heel belangrijk aspect van het huwelijk. Dat 

je elkaar gaat supporten. Door dik en dun. In goede en in slechte 
tijden. Elkaar aanvuren. Elkaar bemoedigen. Wees een goeie supporter 
voor elkaar! 

 
De oude en vaak plechtige Statenvertaling gebruikt hier weer een ander 
woord: aankleven. Elkaar aankleven, dat wil zeggen dat je aan elkaar 
wordt vastgelijmd. Met lijm die zo sterk is dat je onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden wordt. Het is de lijm van de LIEFDE. Daarom 
veroorzaakt een scheiding altijd zoveel pijn. Moet je eens twee velletjes 
papier aan elkaar vastlijmen, even laten drogen en dan weer uit elkaar 

trekken. Je houdt twee gescheurde velletjes papier over. Scheiden doet 

lijden en is dus ook nooit Gods bedoeling.  
 
De verbintenis van het huwelijk is bedoeld als een verbintenis voor het 
leven. Wanneer een man en een vrouw elkaar liefde en trouw beloven is 
dat ongeacht de omstandigheden een belofte voor de rest van het 

leven. Jezus voegt aan de tekst uit Gen. 2:24 dan ook toe: ‘Ze zijn dan 
niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens 
niet scheiden.’ (Matt. 19:6) 
 
Tot één lichaam 
Dan het derde. Wanneer een man en een vrouw zich hebben 
losgemaakt van hun vader en moeder en aan elkaar vastgelijmd 

worden, dan is de lichamelijke eenwording de bezegeling van deze 
versmelting. Zoals het hier staat, lijkt het dan vooral te gaan om de 
lichamelijke eenheid die je in dat mooie huwelijkscadeau van God – de 
seksualiteit – met elkaar mag beleven. Bedoeld om van te genieten. 
Dat wordt hier ook zeker bedoeld, maar niet alleen. Want om werkelijk 
de diepe vreugde van seksuele gemeenschap met elkaar te kunnen 
beleven, is het nodig om ook op emotioneel en geestelijk gebied een 

eenheid te zijn. Wie dat overslaat maakt van seks een platte beleving, 
die een surrogaat is van wat God heeft bedoeld.  
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Hier wordt bedoeld dat je als man en vrouw zo’n diepe eenheid met 

elkaar mag gaan vormen, dat daar niets meer tussen kan komen. Dat 
je zo open en vertrouwelijk met elkaar mag omgaan dat er geen 
schaamte meer is. Geen dingen die je achterhoudt. Je geeft je helemaal 
aan elkaar. Je durft dan letterlijk en figuurlijk naakt voor elkaar te zijn.  
 
Bij die emotionele eenheid mag je gaan leren om samen te genieten 

van de mooie dingen. Samen lachen, maar ook samen huilen. Samen 
de pijn – die het leven soms zo met zich meebrengt - dragen en 
verwerken. Ook dat is weer zoiets bijzonders van het huwelijk. Jouw 
pijn wordt zijn pijn. Jouw verdriet wordt haar verdriet. 

 
Dan mag je ook komen tot een geestelijke eenheid. Je mag nu samen 
God gaan dienen en hart hebben voor anderen: samen bidden, samen 

groeien in je relatie met Christus, samen je plaats innemen in de 
gemeente, samen een huis zijn waar anderen welkom zijn en liefde en 
troost mogen vinden. 
 
Een open haard 
Dit opschrift lijkt een aankondiging te zijn van een romantisch advies: 
zorg voor een open haard, want zeker voor de intieme momenten van 

je huwelijk is een open haard toch wel een extra stimulans. Of niet 

soms? Het mooie is dat het huwelijk eigenlijk zelf als een open haard is. 
Wat we hiermee bedoelen? In Hooglied 8:6b lezen we: ‘De liefde is een 
vlammend vuur, een laaiende vlam.’ Als je dit hele gedeelte leest, 
wordt wel duidelijk dat het hier heel specifiek gaat om het vuur van de 
hartstocht. Wie weet wat het is om in vuur en vlam te staan voor je 

(aanstaande) man of vrouw, hoeft bij deze omschrijving geen verdere 
uitleg.  
 
Vuur kan tot heel verschillende resultaten leiden. Het vuur van een 
open haard geeft warmte, licht en gezelligheid. Het vuur van een 
uitslaande brand is echter verwoestend en kan tot diepe verwondingen 
leiden. Het verschil wordt bepaald door de mate waarin het vuur wordt 

beschermd. God heeft het huwelijk bedoeld als een veilige plek – een 
open haard – waarbinnen het vuur van de liefde kan branden, zonder 
dat het tot (emotionele) brandwonden leidt. Daarom geloven we in het 
huwelijk als een verbond voor het leven en niet in het vrijblijvende van 
een samenlevingscontract.  
 
Een verbond 

De Bijbel spreekt over het huwelijk als een verbond. Dat is echt wat 
anders dan een contract, waarbij je een aantal zakelijke afspraken met 
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elkaar maakt. Een verbond gaat dieper en heeft levenslange 
consequenties. Het is een verbond waarbij niet twee, maar drie partijen 

betrokken zijn. In de al eerder aangehaalde tekst uit Matt. 19:6 leert 
Jezus ons dat wat God heeft verbonden niet door een mens mag 
worden gescheiden. Dat maakt duidelijk dat God dus betrokken is bij de 
verbondssluiting van het huwelijk. Daarom is een huwelijksinzegening 
niet een verplicht of romantisch onderdeel van een trouwdag, maar hèt 
geestelijke hoogtepunt van de dag. Als man en vrouw mag je komen 

voor het aangezicht van God en is Hij getuige van het verbond dat jullie 
met elkaar sluiten. En over dit gesloten verbond roepen we Gods zegen 
aan, vanuit het besef dat je in het huwelijk Gods hulp en zegen zo 
nodig hebt. 

 
Dat het huwelijk een verbond is, wordt niet letterlijk zo genoemd, maar 
is wel een bijbelse gedachte. God sloot een verbond met zijn volk 

Israel, dat vervolgens regelmatig wordt omschreven als een huwelijk. 
Denk aan Jes. 62:12 waar het volk Israel ‘Gods Geliefde’ wordt 
genoemd of aan Hosea 3:21-22 waar God letterlijk zegt: ‘Ik zal je 
voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door 
liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en 
jij zult de HEER toegewijd zijn.’  
 

Deze en andere gedeelten uit het Oude Testament geven belangrijke 

basisprincipes voor het huwelijk. In Jes. 55:3 staat dat God zijn 
verbond met David (Israel) sloot als een ‘bevestiging van zijn liefde.’ 
Het verbond van het huwelijk is een bevestiging van de liefde die een 
man en een vrouw voor elkaar hebben. In Jer. 16:8 lezen we: ‘Ik zwoer 
je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER -  en je 

werd de mijne’. Een verbond sluiten met elkaar betekent dus dat je 
elkaar trouw belooft en je tegen elkaar kunt zeggen: ‘Jij bent nu van 
mij – en ik ben nu van jou!’ 
 
Christus en zijn gemeente 
Ook de relatie tussen Christus en de gemeente wordt omschreven als 
zowel een verbond als een liefdesrelatie. Paulus trekt vanuit de relatie 

die Christus heeft met de gemeente een directe lijn naar de relatie 
tussen een man en een vrouw. Met weer een verwijzing naar die tekst 
uit Gen. 2:24 schrijft hij: ’Daarom zal een man zijn vader en moeder 
verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen tot één 
lichaam zijn. Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de 
kerk.’ (Efez. 5:31) Let op: dit hoofdstuk gaat voornamelijk over het 
huwelijk, waarbij de manier waarop Christus zijn kerk heeft liefgehad 

en waarop de kerk Christus dient als voorbeeld wordt neergezet hoe je 
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als man en vrouw met elkaar om moet gaan. En hoe wordt ook deze 
relatie tussen Christus en de kerk omschreven? Als het nieuwe verbond.  

 
Gebaseerd op liefde 
Het verbond met Christus en zijn gemeente wordt gekenmerkt door 
twee zaken. In de eerste plaats is het een verbond dat is gebaseerd op 
liefde. In datzelfde hoofdstuk lezen we de oproep aan mannen om hun 
vrouw op zo’n manier lief te hebben, zoals Christus de kerk heeft 

liefgehad. (Efez. 5:25)  
 
Wat is liefde? Het lijkt voor velen een uitgehold begrip te zijn. Voor 
sommigen is het zelfs een woord geworden met een hele vieze 

bijsmaak. Christus heeft ons laten zien wat echte liefde is en hoe je 
elkaar binnen het huwelijk ook mag leren liefhebben. 
 

Liefde wordt nog wel eens verward met verliefdheid. Natuurlijk hebben 
deze twee alles met elkaar te maken, maar tegelijkertijd is het zaak 
deze niet te verwarren. Verliefdheid is het gevoel van de bekende 
vlinders in de buik. Het zet je op de roze wolk en doet je bijna het zicht 
op de werkelijkheid verliezen. Is er iets mis met verliefdheid? Nee, het 
is geweldig om verliefd te zijn. Maar het is en blijft een gevoel dat soms 
heel sterk is en soms ook wat naar de achtergrond schuift.  

 

Wanneer je op iemand verliefd wordt, betekent dat nog niet dat er ook 
die diepe liefde is waar je een levenslang huwelijk op kunt bouwen. 
Daarom is het ook goed om niet al te snel te trouwen. Neem de tijd om 
de eerste golf van verliefdheid over je heen te laten komen en ontdek 
dan of de diepere laag van liefde aanwezig is. Teveel mensen zijn alleen 

maar getrouwd op basis van verliefdheid en daarmee in de problemen 
gekomen.  
 
Liefde is een keuze en heeft te maken met je wil. Wanneer een man en 
een vrouw elkaar de liefde verklaren, dan staat dat boven wat je wel of 
niet voelt. Het is een keuze om elkaar trouw te blijven en met elkaar 
dat verbond te sluiten. Een keuze die je iedere dag mag/moet 

maken om het een vast fundament in je relatie te laten zijn. Het 
huwelijk is geen vakantietrip, maar een gezamenlijke levensreis.  
 
Een prijskaartje 
Het tweede wat we kunnen leren uit die tekst uit Efez. 5:25 is dat 
Christus zich in zijn liefde voor de kerk voor haar heeft prijsgegeven. 
Dat kostte Hem uiteindelijk zijn leven. Hij gaf uit liefde alles wat Hij 

had. Op deze manier wil God dat je als man je vrouw liefhebt en ook 
weer andersom. Dat betekent dat er dus een flink prijskaartje aan een 
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huwelijk hangt. En de prijs? Dat ben jezelf. In klassieke huwelijks-
formulieren wordt aan de man en vrouw de vraag gesteld: ‘Neemt gij 

tot wettige echtgenoot of echtgenote…?’ Deze vraag is eigenlijk niet 
goed. Wanneer een man en vrouw trouwen nemen ze niet elkaar tot 
wettige echtgenoot of echtgenote, maar geven ze zichzelf weg aan de 
ander. Zoals Christus dat heeft gedaan aan zijn kerk. 
 
Man en vrouw 

Over de positie en rolverdeling van de man en de vrouw binnen het 
huwelijk zijn veel discussies. Belangrijk is dat je hierin samen wilt 
luisteren naar wat het Woord van God hierover zegt. In de Bijbel lezen 
we geen gedetailleerde instructies over wat door de man en wat door 

de vrouw moet worden gedaan of besloten. God schat ons hoog genoeg 
in om daar zelf en vooral samen invulling aan te geven. Er zijn wel een 
paar basisprincipes die daarbij het uitgangspunt moeten zijn.  

 
We blijven nog even bij Efez. 5 om te ontdekken dat er binnen het 
huwelijk bij zowel de vrouw als bij de man verschillende accenten 
worden genoemd. Allereerst lezen we hoe vrouwen worden opgeroepen 
om het gezag van hun man te erkennen als dat van de Heer, want een 
man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de 
kerk, het lichaam dat hij gered heeft. (Efez. 5:22-23) Eerlijk 

toegegeven, aan deze tekst hangt een luchtje. Te vaak hebben mannen 

deze tekst gebruikt om hun verkeerde houding naar hun vrouw toe te 
rechtvaardigen. Laat dit echter geen excuus zijn om het principe van 
deze tekst naast je neer te leggen. 
 
In het al eerder genoemde vers 25 van Efez. 5 lezen we wat bij de man 

vooral het accent moet zijn:  ‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus 
de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven’. Mannen 
die deze tekst serieus nemen, zullen nooit tot een misbruik kunnen 
komen van de verzen 22 en 23. Hoe zou je ooit vanuit liefde en de 
bereidheid jezelf prijs te geven je vrouw kunnen minachten, vernederen 
of zelfs misbruiken? Dat gaat niet samen. Trouwens: Christus die in de 
man leeft, kan nooit uit harmonie raken met Christus die in de vrouw 

leeft. 
 
Waarom worden vrouwen hier vooral opgeroepen hun man te erkennen 
en mannen vooral hun vrouw lief te hebben? Dat heeft te maken met 
het volgende. 
 
Erkenning en geborgenheid 

De bekende christen-psycholoog Larry Crabb schrijft in zijn boek 
‘Bouwen aan een gezond huwelijk’ dat ieder mens naast eten, drinken 
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en dat soort zaken twee emotionele basisbehoeften heeft. Voor 
vrouwen zijn dat ‘geborgenheid en erkenning’ en voor mannen zijn dat 

‘erkenning en geborgenheid’. Het verschil zit ‘m in de volgorde.  Het 
huwelijk is bij uitstek de plaats waar een man en een vrouw elkaar deze 
erkenning en geborgenheid mogen geven. Het zijn twee basis-
voorwaarden voor een gezond en gelukkig huwelijk. 
Een vrouw heeft dus in de eerste plaats geborgenheid nodig en daarop 
volgend erkenning. Hoe mooi sluit dit aan bij de oproep van Paulus aan 

mannen om vooral en in de eerste plaats hun vrouw lief te hebben. 
Want is het niet de diepe zekerheid van het ‘geliefd zijn’ die je dat 
gevoel van geborgenheid geeft? Het is Naomi die haar beide 
schoondochters toewenst dat ze allebei geborgenheid zullen vinden in 

het huis van een man. (Ruth 1:9) 
 
De erkenning, die vooral voor een man zo belangrijk is, heeft te maken 

met respect voor wie je bent en waardering voor wat je doet. Hoe goed 
heeft God dat toch weer aangevoeld om daarom juist de vrouwen op te 
roepen om natuurlijk ook lief te hebben, maar vooral die erkenning te 
geven die voor de man zo belangrijk is.  
 
Tot slot van dit hoofdstuk – voor de diepgravers onder ons – nog 
een paar belangrijke kenmerken van het huwelijk als verbond.  

 

Een verbond schept verplichtingen met een juridische basis 
Het ‘verlaten, aanhangen en één vlees worden’ uit Gen. 2:24 schept 
verplichtingen en verwachtingen naar elkaar. De verplichtingen die man 
en vrouw naar elkaar toe hebben, speelden ook al in bijbelse tijden 
welke ook in de wetgeving van Mozes terug te vinden zijn. Tot op de 

dag van vandaag zijn in de wetgeving van ons land rechten en plichten 
binnen het huwelijk vastgelegd en bieden juridische bescherming.  
 
Paulus zal dit ook in zijn gedachten hebben gehad, toen hij schreef in I 
Kor. 7: 3 (NBG) De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke 
verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. Als je trouwt, 
zeg je: ‘Ik beloof je om van je te zullen houden, ik beloof je om 

liefdevol, zorgzaam en trouw te zullen zijn. Onder alle omstandigheden, 
totdat ik zal sterven!’ Die verplichting tot trouw aan de ander ga je aan. 
Het woord ‘trouw’ in trouwen kan dit niet beter onderstrepen. 
 
Voor een verbond geldt dat het onverbrekelijk is 
Een eenmaal gesloten verbond mag niet verbroken worden. Als dit 
verbond wordt gesloten betekent dit een volledige onherroepelijke 

toewijding aan elkaar, ongeacht de omstandigheden. In de burgerlijke 
huwelijksvoltrekking zoals we die kennen worden deze omstandigheden 
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opgenoemd, zoals ‘in voor en tegenspoed, in ziekte en gezondheid etc… 
tot de dood ons scheidt’. In het verbond bind je jezelf aan je eigen 

woorden en gemaakte beloften.  
 
Een verbond wordt publiekelijk (in aanwezigheid van getuigen) gesloten 
Essentieel voor een verbond is dat de verbondspartners zich in een 
belofte naar elkaar toe uitspreken en vastleggen. In de verbonden die 
je terugleest in de Bijbel werden deze gesloten ten overstaan van 

meerdere getuigen.  Een verbond is een inwijdingsritueel en die zijn 
altijd ten overstaan van de gemeenschap. Daarom kan een huwelijks-
verbond ook nooit in een achterkamertje gesloten worden. Het is een 
publiekelijke aangelegenheid, waar getuigen bij aanwezig zijn, zoals 

ook door onze huwelijkswetten nog steeds wordt vereist. 
 
In een verbond worden beloftes uitgesproken 

In het verbond worden eden of geloften afgelegd. Toen het verbond 
tussen God en het volk gesloten werd, beloofde God voor altijd trouw. 
Trouw in zorg, in genade en vergeving, in uitredding in liefde. Ezechiël 
16 verwoordt Gods liefde, zelfs bij een trouweloos volk. Zoals God 
middels een verbond zijn liefde en trouw aan ons vastlegt, zo nodigt Hij 
ons uit in zijn kracht hetzelfde te doen aan elkaar! De ander liefhebben 
zonder de ander trouw te beloven is Bijbels gezien dan ook zonder 

betekenis. God houdt zich aan zijn woord, maar Hij houdt zich ook aan 

onze woorden. Daarom neemt God een uitgesproken belofte zeer 
ernstig en verbindt er vergaande consequenties aan. Lees in dit 
verband maar eens de volgende bijbelgedeelten: Deut. 23:22-23, 
Numeri 30:2 en Prediker 5:4.  
 

Voor een christen is het huwelijk niet alleen een verbond met elkaar 
maar ook waar je God als belangrijkste getuige er als het ware bij in 
sluit. Zo’n verbond, bestaande uit drie verbondsleden, is als een sterk 
snoer dat niet eenvoudig verbroken wordt (Pred. 4:12)! 
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2. Een goede voorbereiding is het halve werk 

 
Uit het voorgaande hoofdstuk is wel duidelijk geworden dat je in het ja-
woord dat je naar elkaar toe uitspreekt een keuze maakt voor de rest 
van je leven. Er kunnen weliswaar omstandigheden zijn die een 
echtscheiding onontkoombaar lijken te maken, maar dan nog gaat het 

in tegen Gods bedoeling. Het ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ klinkt 
misschien wat sprookjesachtig in de oren, maar het is wel helemaal 
Gods plan voor het huwelijk. Hij heeft het huwelijk bedoeld als een 
plaats van vreugde en geluk.   
 
Een paar voorbeelden uit de Bijbel die deze gedachte onderstrepen. In 

Spreuken 18:22 staat dat wie een vrouw gevonden heeft, iets goeds 
heeft gevonden, hij ontvangt de gunst van de Heer. Een huwelijkswet 
uit het Oude Testament bepaalt dat als een man pas een vrouw heeft 
getrouwd, hij niet onder de wapens hoeft te gaan of enige dienst in het 
leger hoeft te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag 
thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken. (Deut. 24:5) 
 

God is ook voor jouw leven uit op een gelukkig en gezond huwelijk. Dat 
komt echter niet vanzelf. Het is erg belangrijk je samen goed voor te 
bereiden op het huwelijk. Daarom in deze brochure ook een aantal tips 
hoe je je het beste kunt voorbereiden op jullie huwelijk. 

 
Wees ontspannen 
De verkerings- en verlovingstijd is vooral een tijd waarin je op een heel 

ontspannen manier elkaar mag ontdekken en leren kennen. Het kan er 
soms heel krampachtig aan toegaan. Voldoe ik wel aan de verwachting 
van de ander? Word ik nu wel echt gelukkig? Zou hij of zij wel te 
vertrouwen zijn? Probeer op een ontspannen manier te genieten van 
het geluk. 
 

Het risico van zo’n kennismakingsperiode is natuurlijk dat je op een dag 
tot de ontdekking komt dat je toch niet helemaal bij elkaar past. Wees 
ook dan ontspannen en durf ook ‘gewoon’ te stoppen. Doorgaan of zelfs 

trouwen omdat het ‘zo zielig is voor de ander’ of omdat je ‘bang bent 
anders zelf over te blijven’ is een slechte basis voor een huwelijk.  
 
Wees eerlijk 

Je hoeft je eerste verkeringsweek natuurlijk niet gelijk alles over je 
eigen leven te vertellen, maar hoe dichter je naar elkaar toegroeit en 
zeker als er het voornemen is samen te gaan trouwen, des te 
belangrijker is het dat je eerlijk bent. Wie met geheimen het huwelijk 
ingaat, zal deze altijd als een zware last met zich meedragen. Wees 
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eerlijk over vorige relaties of over zaken die in je leven hebben 
gespeeld. Wees eerlijk over wat je van elkaar vindt en waarin je soms 

ook moeite met elkaar kunt hebben.  
 
Wees ook eerlijk over je toekomstverwachtingen en ook van wat je van 
elkaar in het huwelijk verwacht. Soms kan het uitspreken van dromen 
en verwachtingen zoals wel of geen kinderen, verhuizen naar een 
zendingsland of in Nederland blijven, en nog veel meer van dit soort 

zaken erg belangrijk blijken. Probeer er achter te komen of je ook in de 
roeping die je ervaart over je leven, of in de doelen die je gesteld hebt, 
bij elkaar past. 
 

Omgaan met verschillen 
Ervaar elkaars verschillen niet als een bedreiging, maar kijk hoe je 
elkaar juist kunt aanvullen en van elkaar kunt leren. Lukt je dat niet in 

je verkeringstijd, dan zal het je tijdens je huwelijk waarschijnlijk ook 
niet lukken. Denk aan de kleuren van kleding. Soms kunnen twee totaal 
verschillende kleuren juist heel goed bij elkaar passen. Maar het kan 
ook gebeuren dat twee verschillende kleuren ‘vloeken’ met elkaar. Dan 
kun je maar beter besluiten de ‘combinatie’ niet langer te dragen. 
 
Stel grenzen en praat over seksualiteit 

Een onderwerp waarbij de kloof tussen wat wij er met elkaar van 

vinden en wat de Bijbel hierin laat zien, enorm groot is geworden. Wij 
geloven dat God het huwelijk als een veilige plaats heeft gegeven, 
waarbinnen het vuur van de liefde – de seksualiteit – mag branden. Het 
is belangrijk hier samen over te praten en eerlijk met elkaar te 
bespreken, waar je grenzen liggen. Help elkaar om je daaraan te 

houden. Wat je daarin kan helpen is de zaken ook naar elkaar toe op 
papier te zetten. De beste manier om te voorkomen dat je de grens 
overgaat, is ver genoeg van de grens vandaan te blijven. Mocht het 
nodig zijn, herinner elkaar regelmatig aan de gemaakte afspraken. 
Liefde betekent ook respect voor elkaars lichaam en terughoudendheid 
in hoe ver je met elkaar wilt gaan.  
Lees verder over dit onderwerp in hoofdstuk 5 ‘Veel gestelde vragen 

over…’ aan het einde van deze brochure. 
 
Samen leven met God 
De beste investering in je relatie is samen te spreken over God en wat 
het voor jou betekent om te geloven. Als het goed is, hebben de zaken 
van Gods koninkrijk prioriteit in je leven en als dat niet een 
gezamenlijke prioriteit is, kun je juist op dit punt zomaar uit elkaar 

groeien. Neem de tijd om samen uit de Bijbel te lezen en om samen te 
bidden. Dat zal je niet alleen helpen om elkaars hart nog meer te zien, 
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maar je ook beschermen voor alles wat je relatie en aanstaande 
huwelijk bedreigt. Want weet, dat er juist vanuit het rijk van satan alles 

aan wordt gedaan om (aanstaande) huwelijken kapot te maken. In 
Efeziërs 6:11 lezen we de oproep om de wapenrusting van God aan te 
trekken om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dit 
geldt ook zeker voor hoe je samen in het leven mag staan. 
 
Neem de tijd 

Ook al ben je er misschien na een paar maanden al zeker van dat je 
met de ander wilt trouwen, neem dan toch de tijd om jezelf en de ander 
de gelegenheid te geven een goed fundament te leggen. Gevoelens van 
verliefdheid kunnen soms wel langer dan een jaar standhouden, maar 

zijn toch als de golven van de zee. Ze blijven komen en gaan en, als 
het goed is, weer opnieuw komen. Voor een gezond huwelijk is de 
keuze van de liefde nodig. Hoelang moet je verkering hebben? Daar 

kun je geen algemeen tijdpad voor geven. Dat is afhankelijk van 
bijvoorbeeld je leeftijd of van andere omstandigheden. Als je maar de 
tijd neemt, die je samen nodig hebt.  
 
Bij twijfel niet inhalen 
Het is in het verkeer een beproefd advies: bij twijfel niet inhalen. Dat 
geldt ook zeker voor de keuze om te gaan trouwen. Als je nog twijfelt, 

ga dan samen op zoek naar de oorzaak van de twijfel en indien nodig, 

spreek daar met anderen over. Het is wijs om andere mensen, waarbij 
jullie beiden ervaren dat zij geestelijk en emotioneel volwassen zijn, te 
betrekken in jullie zoektocht. Eerlijke raad is zo belangrijk. Probeer ook 
de levenswijsheid van ouderen in je afwegingen te betrekken. Dit zijn 
ook mensen die God aan jullie wil geven. Benut deze!  

 
Natuurlijk vraag je je in de voorbereiding op je huwelijk wel eens af of 
het echt allemaal zo zal worden als je nu denkt. Dat is een gezonde 
twijfel, die je alleen maar moet aansporen er helemaal voor te gaan. 
Maar als je diep van binnen niet zeker weet of je de rest van je leven 
echt met de ander je leven wilt gaan delen, dan toch nog maar even 
niet ‘inhalen’.  
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3. Huwelijksvoorbereidingscursus 
 

Juist omdat we zo geloven in gezonde en gelukkige huwelijken willen 
we je met een huwelijksvoorbereidingscursus een aantal bouwstenen 
aanreiken die nodig zijn om samen te gaan bouwen. Onder leiding van 
het diakenechtpaar huwelijk wordt deze cursus vanuit de gemeente 
aangeboden. Omdat we het zo belangrijk vinden je goed voorbereid het 
huwelijk in te laten gaan, is deze cursus een vast onderdeel van de 
huwelijksvoorbereiding. Op het moment dat jullie serieus overwegen 

om te gaan trouwen kun je via www.jozua.nl het aanmeidingsformulier 
downloaden en sturen naar huwelijk@jozua.nl. Het diakenechtpaar 

huwelijk neemt dan contact met jullie op over de cursus en zijn het 
aanspreekpunt in het traject tot aan de trouwdag. We ontvangen dit 
formulier graag minimaal een halfjaar voor een eventuele 
trouwdatum, zodat we genoeg tijd hebben om samen de 
huwelijksvoorbereiding te doorlopen. 

 
Visie: opstarten van de Pre-Marriage Course 
Omdat wij het heel belangrijk vinden om samen met een aanstaand 
echtpaar te bouwen aan een stevig fundament voor een goed huwelijk, 
willen wij de Pre-Marriage Course gaan aanbieden. Deze cursus bestaat 
uit 5 lessen en wij verwachten dat ieder aanstaand echtpaar deze 

cursus volgt. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 

✓ Communiceren: effectief praten en effectief luisteren  
✓ Toewijding: waarom zou je je aan elkaar verbinden, tijd 

doorbrengen met elkaar, verandering in loyaliteit 
✓ Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, verschillen accepteren, 

financiën, elkaar vergeven 
✓ Liefde levendig houden: vriendschap ontwikkelen, elkaars behoefte 

ontdekken, seksualiteit 
✓ Gedeelde doelen & waarden: wat zijn dat?, een gelijkwaardige 

relatie opbouwen 
Je kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of je deze cursus op 5 
avonden of op 2 zaterdagen wilt volgen. Omdat wij het belangrijk 

vinden dat elk aanstaand echtpaar deze cursus volgt, bieden wij deze 
cursus kosteloos aan! 

 
Wanneer de Pre-Marriage Course zal plaatsvinden, kan je lezen op de 
website www.jozua.nl > wat doen wij > huwelijk. 
Als er geen Pre-Marriage Course gepland staat, zullen er 
voorbereidingsgesprekken gepland worden met het ‘diakenechtpaar 
huwelijk’. 

  

http://www.jozua.nl/
mailto:huwelijk@jozua.nl
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4. De huwelijksinzegening 

 

Voor het inzegenen van een huwelijk gaan we er vanuit dat jullie allebei 
– of in ieder geval één van jullie beiden – lid zijn van de gemeente of 
voornemens zijn dat op korte termijn te worden. Mocht dit laatste van 
toepassing zijn is het raadzaam om je zo snel mogelijk op te geven 
voor de Introductiekring. Dat is een welkomscursus voor mensen die 
voornemens zijn of al hebben besloten lid te worden van de gemeente. 
Zie hierover verder de brochure ‘Lid worden van de gemeente’. 

 
De volgende stap is een voorbereidingsgesprek met het diakenechtpaar 

huwelijk. Zij checken of de gewenste trouwdatum mogelijk is en zijn 
jullie aanspreekpunt tot de trouwdatum. 
In de tussentijd is het de bedoeling, dat jullie de Pre-Marriage Course 
volgen. 
 

Als er na het eerste gesprek geen bezwaren zijn om het huwelijk binnen 
Jozua in te laten zegenen, zal het diakenechtpaar huwelijk een 
vervolgafspraak maken om na te praten en om een aantal praktische 
zaken door te spreken. Denk daarbij aan de aankleding van de zaal en 
het podium, de catering, eventueel een receptie, de muzikale 
begeleiding van de dienst, de financiën, etc. 

 

Ongeveer twee maanden voorafgaand aan de trouwdatum zal een 
(nader) kennismakingsgesprek plaatsvinden met de spreker of de 
oudste die jullie huwelijk gaat inzegenen. Daarnaast zal de oudste van 
dienst de invulling van de trouwdienst met jullie bespreken.  
 
We zijn ons ervan bewust, dat we met deze gesprekken en de 

huwelijks-voorbereidingscursus best wel wat tijd en energie van elkaar 
vragen. Dat doen we, omdat we geloven in gezonde en sterke 
huwelijken en daar hebben we graag wat voor over! 
 
 

De trouwdienst 
De invulling van de trouwdienst vindt plaats in overleg met de 

voorganger of de oudste die is gevraagd om jullie huwelijk in te 
zegenen. We vinden het belangrijk dat het een dienst wordt die 
helemaal bij jullie past. Natuurlijk is er een aantal vaste onderdelen, 
maar ook is er ruimte om een geheel eigen invulling aan de dienst te 
geven. De keuze van de liederen en een bijbelgedeelte of tekst voor de 
preek ligt bij voorkeur bij jullie zelf.  
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De eerste vraag is wie de dienst gaat leiden en de huwelijksinzegening 
gaat voltrekken. In de meeste gevallen zal dat de voorganger van de 

gemeente zijn, maar het is ook mogelijk één van de oudsten hiervoor te 
vragen. Bij de inzegening worden soms ook familieleden of vrienden 
betrokken.  
 
Namens de gemeente Jozua zal een trouwbijbel worden geschonken. 
Dit kan door een oudste, diaken of een kringleider van de gemeente 

worden gedaan. Ook hierin kun je je eigen voorkeur aangeven. 
 
Voor de begeleiding van de samenzang moet door het bruidspaar of de 
ceremoniemeester zelf zorg worden gedragen voor een muziekgroep 

(incl. vocalisten). Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de leden 
van het aanbiddingteam. Een actuele lijst van deelnemers is hiervoor 
beschikbaar. Zeker in een tijd waarin veel huwelijksinzegeningen 

plaatsvinden wordt er soms veelvuldig beroep gedaan op de leden van 
het aanbiddingteam. Wees er dus op tijd bij en wees niet teleurgesteld 
als mensen aangeven niet beschikbaar te zijn. Het is voor iedereen iets 
wat naast werk of studie wordt gedaan. Zeker voor de middagdiensten 
is dit vaak een probleem. Het beste is daarom je huwelijksinzegening 
vanaf 18.00 uur plaats te laten vinden. 

Let op: Op vrijdagavond moet de grote zaal vanaf 19:00 uur 

weer beschikbaar zijn, vanwege de wekelijkse repetitie van het 
aanbiddingteam. 

Het is uiteraard ook toegestaan muzikanten en vocalisten of een hele 
groep van buiten de gemeente te vragen. Het advies is om naast de 

muziekgroep ook een aanbiddingleider (van binnen of buiten de 
gemeente) aan te stellen. Afspraken over eventuele financiële 
vergoedingen en de afhandeling daarvan zijn ook de 
verantwoordelijkheid van het bruidspaar. 
 
De techniek (licht, geluid, beamer en eventueel video-opnamen) mag 
alleen worden verzorgd door technici van het Jozuateam. Voor verdere 

details en de kosten die hieraan verbonden zijn verwijzen we je naar 
het diakenechtpaar huwelijk. 
 
Bij de samenstelling van de liturgie wordt uitgegaan van een dienst van 
maximaal anderhalf uur. Het advies is echter het te beperken tot 
ongeveer één uur en een kwartier. Dan houd je nog wat speelruimte. 

 
Vaste elementen van een trouwdienst zijn: 

- Samenzang (4 à 5 liederen) 
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- Prediking (max. 25 minuten) 
- Trouwbeloften en de huwelijksinzegening 

- Uitreiken van de trouwbijbel 
 

Daarnaast is het voor het bruidspaar mogelijk om direct na de 
inzegening (tijdens het zingen van een lied) gezamenlijk het Avondmaal 
te vieren. 
 

Belofte van liefde en trouw 
Een hoogtepunt in de trouwdienst is het moment waarop je elkaar de 
belofte van liefde en trouw mag geven. Ter inleiding op deze 
trouwbelofte en inzegening van het huwelijk willen we tijdens de dienst 

graag een paar dingen zeggen over de instelling en de aard van het 
huwelijk. Hierbij de dan voor te lezen tekst: 
 

Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van ....... en ........ voor 
Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen een zegen 
te vragen. 
 
De gemeente van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk door God is 
ingesteld als een gemeenschap voor het hele leven, waarin het aan een 
man en een vrouw wordt gegeven elkaar te verblijden, elkaar te dienen, 

liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en in 

tegenspoed. 
 
Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de naam van de 
Heer spreken zij tezamen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen 
toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. 

Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven. 
Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin. 
Samen zullen zij de kinderen, als God hen die geeft, voorgaan in het 
leven met de Here en zijn gemeente. 
Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man 
en vrouw. 
Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het verbond tussen 

Christus en zijn gemeente. 
 
Daarom, ......... zul je je vrouw  ............. liefhebben en dienen, zoals 
Christus zijn Gemeente heeft liefgehad en gediend tot de dood. Wees, 
in navolging van Christus, een priester voor je gezin. 
 
En daarom, .......... zul je je man  ........ trouw en toegewijd liefhebben 

en dienen. Zoals de Gemeente Christus dient en liefheeft. 
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Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Here, die Zichzelf 
aan ons heeft verbonden en ons roept tot het grote bruiloftsfeest. 

 
Mag ik jullie verzoeken elkaar de rechterhand te geven. 
 
 ........... en ............., 
 
Belijden jullie voor God en zijn gemeente dat jullie in dit huwelijk door 

God zelf geroepen bent, 
en beloven jullie liefde en trouw aan elkaar. 
In goede en in slechte dagen, 
in voorspoed en in tegenslag, 

in gezondheid en in ziekte, 
tot de dood jullie zal scheiden  
of Jezus Christus terug zal komen. 

En willen jullie samen in zijn Naam de verantwoordelijkheid aanvaarden 
voor elkaar en als echtpaar jullie plaats innemen in de gemeente en in 
de samenleving? 
 
  ..........., wat is hierop jouw antwoord? 
 
............., wat is hierop jouw antwoord? 

 

Soms wil het bruidspaar elkaar de belofte van liefde en trouw met eigen 
woorden geven. Dat is inderdaad wel zo persoonlijk. Dat kan eventueel 
als antwoord op de gestelde vraag of later bij het wisselen van de 
ringen.  
 

Aankleding van de zaal 
Het is mogelijk dat de kerkzaal speciaal voor jullie trouwdienst wat 
wordt aangepast. Denk daarbij aan een andere zaalopstelling, maar het 
is ook mogelijk om met doeken de zaal wat te verkleinen en het podium 
te versieren. Voor  bloemstukken e.d. moet je uiteraard zelf zorgen. 
Tijdens het gesprek met het diakenechtpaar huwelijk kun je hier in 
detail afspraken over maken. We verwachten daarin natuurlijk ook 

ondersteuning (zowel voor als na afloop van de dienst) van vrienden of 
familie van het bruidspaar.   
 
Liturgieën 
Het is de bedoeling dat je zelf zorg draagt voor het drukken van 
eventuele liturgieën. Mocht dit om één of andere reden niet mogelijk 
zijn, dan kunnen we vanuit Jozua eventueel zorg dragen voor het 

kopiëren van een liturgie op eenvoudig 80 grams papier. Hou dan wel 
rekening met een beperkte kwaliteit. Willen jullie zelf zorg dragen voor 
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mensen die gasten welkom kunnen heten en de liturgieën kunnen 
uitdelen? Het is ook mogelijk om de te zingen liederen met de beamer 

te projecteren op de muren.  
 
Receptie en catering 
Het is mogelijk om voorafgaand of na afloop van de dienst een 
familiebijeenkomst of eenvoudige receptie te organiseren. Hierbij 
kunnen broodjes e.d. worden geserveerd en uiteraard koffie, thee en 

frisdranken. Alcoholische dranken worden in het gebouw niet geschon-
ken. Uiteraard worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. 
Verdere details kunnen worden besproken in het overleg met het 
diakenechtpaar huwelijk. 

 
Financiën 
De voorbereiding en uitvoering van een trouwdienst kost niet alleen 

veel tijd, maar brengt ook nogal wat kosten met zich mee. Als 
tegemoetkoming in al deze kosten wordt van het bruidspaar een vaste 
bijdrage van €375,- gevraagd. Hiervoor ontvangen jullie te zijner tijd 
een rekening. 
 
Bekendmaking in de gemeente 
Een huwelijksinzegening is in de eerste plaats een zaak van het bruids-

paar en de naaste familie, maar ook als gemeente willen we graag 

betrokken zijn bij zo’n feestelijk moment. Daarom willen we graag de 
gemeente op de hoogte brengen van jullie aanstaande trouwdag. Mocht 
hier geen prijs op worden gesteld, verzoeken we jullie dit in het gesprek 
met de diakenen duidelijk aan te geven. De bekendmaking zal als volgt 
plaatsvinden: 

- Vanaf een half jaar voorafgaand aan de trouwdatum en na het 
gesprek met het diakenechtpaar huwelijk zal de trouwdatum op de 
website van Jozua worden vermeld. 

- Mail je trouwkaart naar info@jozua.nl of stuur je trouwkaart naar: 
Evangelische Gemeente Jozua, Sikkelstraat 2,  3319 LJ Dordrecht. 
Zodra de trouwkaart binnenkomt, wordt in het Jozua Nieuws een 
mededeling opgenomen.  

- De zondag voorafgaand aan de trouwdag zal de trouwdatum in de 
agenda van het Jozua Nieuws worden opgenomen en wordt er 
vanaf het podium voorbede voor jullie gedaan. Wij ontvangen graag 
een foto van jullie samen om deze op de beamer te laten zien. Mail 
deze foto naar info@jozua.nl o.v.v. de trouwdatum en jullie namen.  

 

mailto:info@jozua.nl
mailto:info@jozua.nl
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5. Veel gestelde vragen over…  

 

• Trouwen of samenwonen? 
Het is voor velen normaal dat je, voordat je wellicht ooit gaat trouwen, 
eerst met elkaar gaat samenwonen. Ook onder christenen lijkt deze 
gedachte steeds meer aanvaard. Maar is het ook een Bijbelse 
gedachte? Ook hiervoor geldt weer, dat je in zo’n brochure niet voor 
elke situatie zomaar een pasklaar antwoord kunt geven. Er zijn vaak 
zulke persoonlijke omstandigheden en ervaringen die je tot een 

bepaalde keuze kunnen brengen, dat je daar ook persoonlijk met elkaar 
over in gesprek zult moeten gaan.  

 
Dat neemt niet weg dat er vanuit de Bijbel wel een aantal sterke 
argumenten zijn aan te voeren om niet ongehuwd te gaan 
samenwonen, maar heel bewust te kiezen voor het huwelijk. In 
hoofdstuk 1 wordt het al genoemd. Het huwelijk is in Gods ogen een 

verbond en bij een verbond hoort een (openbare) verbondssluiting. Het 
huwelijk is niet iets vrijblijvends, terwijl juist de reden waarom mensen 
vaak besluiten te gaan samenwonen is, dat je dan eventueel ook weer 
zonder rompslomp uit elkaar kunt gaan. Dan bouw je dus vooraf al in, 
dat je wellicht ook weer kunt stoppen met je relatie. Daarmee ga je al 
helemaal in tegen Gods visie op het huwelijk. Dat is een verbond voor 

het leven! 

 
Ook heb je in hoofdstuk 1 kunnen lezen hoe de relatie tussen een man 
en een vrouw als een afspiegeling bedoeld is van de relatie die Christus 
heeft met zijn kerk. Weet je wat er staat te gebeuren voordat we voor 
altijd bij Christus mogen komen wonen? Dan gaat er eerst een bruiloft 
plaatsvinden. Je leest daarover in Openbaring 19:7-8. Jezus nodigt ons 

niet uit om vrijblijvend met Hem te gaan samenwonen, maar Hij nodigt 
ons als gemeente uit om zijn bruid te zijn. Niet alleen voor dit leven, 
maar zelfs voor de eeuwigheid! 
 
In 1 Kor. 7 wordt uitgebreid ingegaan op allerlei aspecten rondom het 

huwelijk. In het hele hoofdstuk wordt geen enkele keer gerept over de 
mogelijkheid van samenwonen. Voor God is er duidelijk maar één optie: 

trouwen! Ook Jezus zelf spreekt in Lucas 20 over mensen die huwen of 
ten huwelijk worden genomen. Niets over het alternatief van 
samenwonen.  
 
Samenwonen is een manier van leven met elkaar, waarbij sprake is van 
een verhoogde mate van intimiteit. Je deelt eigenlijk je hele hebben en 

houden met elkaar. In die situatie is het ondenkbaar, dat je alles deelt 
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met elkaar en niet voor de verzoeking zwicht om ook elkaars lichaam te 
delen. En dan is de Bijbel duidelijk: seks is bedoeld voor binnen het 

huwelijk en alles wat daarbuiten valt is niet Gods bedoeling en dus 
zonde.  
 
Wat nu als je al samenwoont en je besluit te gaan trouwen en je wilt 
ook graag dat je huwelijk wordt ingezegend? Dan nodigen we je van 
harte uit om daarover met ons in gesprek te gaan. Wat we als 

gemeente dan van je verwachten is, dat je – indien mogelijk – het 
samenwonen stopt en tot aan de huwelijksdag naar een andere 
oplossing zoekt en je in ieder geval te onthouden van seksuele 
gemeenschap.  

 
• Wel of geen seks voor het huwelijk? 

Opnieuw een onderwerp waarbij de kloof tussen wat wij er met elkaar 

van vinden en wat de Bijbel hierin laat zien, enorm groot is geworden. 
De moraal van onze tijd ten aanzien van seks voor het huwelijk is met 
twee zinnen samen te vatten: vrij veilig en doe alleen waar je samen 
aan toe bent. Hoe spannend en vrij zo’n moraal ook lijkt te zijn, de 
werkelijkheid is dat het vele (jonge) mensen verward en zelfs kapot 
maakt. Denk nog maar eens aan het voorbeeld van het vuur in de open 
haard of het vuur als een uitslaande brand.  

 

Wij geloven dat God het huwelijk als een veilige plaats heeft gegeven, 
waarbinnen het vuur van de liefde – de seksualiteit – mag branden. 
Alles wat daar buiten plaatsvindt, heeft het risico brandwonden te 
veroorzaken. Los van de Bijbelse argumenten – daarover straks meer – 
zijn er ook een aantal emotionele argumenten te noemen waarom je 

met seks maar beter kunt wachten tot je huwelijksnacht. Met seks 
bedoelen we hier geslachtsgemeenschap. Natuurlijk groei je daar in je 
verkeringstijd samen naar toe, maar ook dan is het belangrijk om daar 
met elkaar duidelijke grenzen in af te spreken. 
 
Waarom geen seks voor het huwelijk? Wie met een ander naar bed gaat 
en daadwerkelijk geslachtsgemeenschap heeft, geeft het meest 

persoonlijke en intieme van zichzelf weg. Je kunt dat in principe maar 
één keer doen. Als daarna de relatie om wat voor reden dan ook 
uitgaat, krijg je dat meest persoonlijke nooit meer terug. Bovendien is 
de geslachtsgemeenschap niet alleen een uiting van liefde, maar ook 
van trouw. Je maakt daarmee duidelijk dat je nu zo’n eenheid met 
elkaar bent geworden dat je de rest van je leven samen wilt zijn. Is het 
niet beter om dat pas te doen, nadat je met elkaar dat verbond van het 

huwelijk hebt gesloten?  
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Als een verkering waarbinnen seks heeft plaatsgevonden uitgaat, blijft 
er vaak een vieze smaak van schaamte en schuld achter. Daar kun je 

misschien wel over heen praten, maar daarmee blijft deze wel. Denk 
ook maar eens aan een mogelijke nieuwe relatie. Hoe zou hij of zij dat 
vinden? Om dan nog maar niet te spreken over het risico van 
ongewenste zwangerschappen, waardoor je je misschien verplicht voelt 
om te gaan trouwen. Een abortus kan daarbij nooit een alternatief zijn. 
 

Het mysterie van seks is dat het niet alleen lichamelijk bindt aan de 
ander, maar ook geestelijk. Zo heeft God het ook bedoeld! Door 
wisselende seksuele relaties raak je ook geestelijk gebonden aan die 
mensen, terwijl je tegelijkertijd je steeds minder het vermogen bezit 

om je echt ‘vast te binden’ aan één partner voor het leven. Denk nog 
maar even terug aan het voorbeeld uit hoofdstuk 1 over ‘aankleven’, 
waar gesproken werd over twee stukje papier die aan elkaar worden 

geplakt. Net als die gele ‘post-it’ stickertjes: na 10 keer ergens 
opgeplakt te hebben, plakt het niet meer. In de Bijbel wordt dan ook 
vaak in dit verband gesproken over onreinheid (als gevolg van 
overspelige relaties / wisselende seksuele contacten). Onreinheid is niet 
enkel een lichamelijke vuiligheid, maar ook een geestelijke vuiligheid, 
veelal in verband gebracht met occulte bindingen. De seksuele vrijheid 
van mensen leidt tot een enorm grote geestelijke gebondenheid die je 

afhoudt van een gezond geestelijk leven. 

 
De Bijbel geeft een aantal teksten waaruit duidelijk wordt dat seks echt 
binnen de veiligheid van het huwelijk thuishoort. In Deut. 22:14 lezen 
we over een voor ons nogal vreemde situatie dat een man trouwt met 
zijn vrouw en er dan in de huwelijksnacht achter komt dat ze geen 

maagd meer is. Valt het je op? Hij komt er pas in de huwelijksnacht 
achter. De conclusie is niet moeilijk te trekken.  
 
Nog een ander voorbeeld: De jonge Maria (waarschijnlijk een jaar of 
16) krijgt op een dag bezoek van een engel die haar vertelt dat ze 
zwanger zal worden en een Zoon zal baren. Weet je wat dan de reactie 
is van Maria, die op dat moment al in ondertrouw is? Ze zegt: ‘Hoe zal 

dat ooit gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een 
man gehad?’ (Luc. 1:34) 
 
Nog een laatste tekst hierover. In het al eerder genoemde 1 Kor. 7 
lezen we over iemand die (om het maar even met ons taalgebruik te 
zeggen) een sterke begeerte voelt om met zijn vriendin naar bed te 
gaan. Wat is dan het advies van Paulus? Dat hij niet zo moeilijk moet 

doen en gewoon met zijn vriendin naar bed moet gaan? Nee, zijn 
antwoord is heel duidelijk: ‘Het is beter te trouwen dan te branden van 
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begeerte.’ (1 Kor. 7:9) In vers 36 wordt het nog explicieter gemaakt: 
Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te 

misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan 
gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Dat dient dan te 
gebeuren. Het is geen zonde. Als hij zich zou misdragen door wel 
seksuele gemeenschap met haar te hebben, dan is dat dus wel zonde. 
 
Wat als je hierin andere keuzes hebt gemaakt? Misschien heel bewust 

of vanuit een zwak moment, waarin je hebt toegegeven aan je 
verlangen om met de ander naar bed te gaan? Ben je dan voor altijd 
schuldig? Nee, God wijst ons een weg van belijdenis van schuld en dan 
is Hij een God van vergeving en genade. Bij Hem is altijd weer een 

nieuw begin mogelijk. Mocht je het helemaal niet als zonde ervaren, 
dan zou het goed zijn hierin samen nog eens opnieuw na te denken 
over wat de Bijbel hierin leert. We willen je bij een aanvraag voor 

huwelijksinzegening in ieder geval vragen je tot aan de huwelijksdag te 
onthouden van geslachtsgemeenschap. 
 
• Kan ik trouwen met een ongelovige? 

Hierover kunnen we kort zijn. Hoe zouden we de zegen van God over 
een huwelijk van een gelovige en een ongelovige kunnen vragen, terwijl  
de Bijbel zo duidelijk zegt dat het in Gods ogen niet kan? Hoe zou je 

ooit samen voor Gods aangezicht kunnen komen om Hem en elkaar het 

ja-woord te geven, als één van de twee niet gelooft in God of geen 
persoonlijke relatie met Hem wenst? Hoe zou je samen kunnen leven, 
als er zo’n groot verschil is? Als kind van God maak je deel uit van het 
koninkrijk van Jezus Christus en wie niet gelooft maakt deel uit van het 
rijk van de duisternis.  

 
Paulus schrijft in 2 Kor. 6:14 dat je als gelovige niet in één en hetzelfde 
span kunt lopen met ongelovigen en in vers 15 stelt hij de vraag: ‘Wat 
hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?’ Het gaat in dit 
gedeelte niet specifiek over het huwelijk, maar als dit al een algemeen 
principe is, hoe zeer moet dit dan niet gelden voor het huwelijk? Ook in 
1 Kor. 7 komt het erg duidelijk naar voren. Daar wordt in vers 39 

gesproken over een weduwe, die graag wil hertrouwen. Dat is 
toegestaan, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.  
 
Een veel gebruikt argument is dat je door de relatie de ander wellicht 
tot het geloof in Jezus mag brengen. Dat kan voor jou een heel oprecht 
argument zijn, maar de praktijk is dat het vaker ten koste gaat van het 
geloof van de gelovige dan dat de ongelovige tot geloof komt. Kortom: 

maak van je relatie geen evangelisatieproject. Daar is het niet voor 
bedoeld. Bovendien: Tijdens de inzegening leggen bruid en bruidegom 
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een belofte af aan elkaar en beloven tegenover God elkaar trouw te 
blijven. Hoe kan je iemand vragen dit te beloven, als hij God niet als 

Heer over zijn leven heeft aanvaard? 
 
Een vraag om huwelijksinzegening, waarbij één van de twee niet 
gelovig is, zal dan ook niet kunnen worden gehonoreerd. Niet omdat de 
ongelovige minder is of omdat zo’n huwelijk per definitie gedoemd is 
om te mislukken. Wel omdat we toch moeilijk een zegen kunnen vragen 

over iets waarvan God zelf zo duidelijk zegt, dat Hij dat niet goedkeurt. 
 
• Over echtscheiding en hertrouwen 

Het gebeurt regelmatig dat er verzoeken binnenkomen voor een 

huwelijksinzegening waarbij één van (of soms allebei) de partners al 
een eerdere relatie achter de rug heeft. In met name hoofdstuk 1 
hebben we duidelijk gezien dat het niet Gods bedoeling is dat een 

huwelijk eindigt in een scheiding. Al zijn er helaas ook situaties waarbij 
echtscheiding onvermijdelijk lijkt te zijn. Als echtscheiding niet Gods 
bedoeling is, kun je dan als voorganger over een tweede of soms zelfs 
een derde huwelijk wel een zegen van God vragen of uitspreken? Dat is 
een lastige afweging, waarbij allerlei factoren een rol spelen. Er is een 
aparte brochure over dit onderwerp verkrijgbaar, waarin we duidelijk 
willen maken welke zaken meespelen in de uiteindelijk afweging of een 

huwelijk in zo’n geval wel of niet kan worden ingezegend. De brochure 

‘echtscheiding en hertrouwen’ is gratis te downloaden op www.jozua.nl  
 
• Over homoseksualiteit 

In Genesis 2:18 staat, dat het niet goed is dat een mens alleen is. 
Verlangens naar liefde, geborgenheid, vriendschap, lichamelijke 

aandacht en seksualiteit zijn legitieme verlangens, die alle mensen met 
elkaar delen. Ze maken ons mens. Tegelijkertijd leert de Bijbel ons, dat 
alleen binnen het huwelijk van man en vrouw seksualiteit naar Gods 
bedoeling een plaats heeft. Dat betekent voor ons, dat we als gemeente 
relatievormen, waarbinnen seksualiteit plaatsvindt buiten het huwelijk 
niet kunnen onderschrijven. Dit geldt ook voor homoseksuele relaties. 
Onderzoekers tasten in het duister naar wat de oorzaak is van 

homoseksualiteit. De één zegt dat het genetisch is aangelegd (nature), 
de ander zegt dat het ergens in iemands leven kan ontstaan (nurture). 
We weten het gewoon niet… Belangrijk is dat we erkennen, dat ook een 
homofiel legitieme verlangens heeft naar liefde, geborgenheid en 
lichamelijke aandacht. We geloven dat deze broeders en zusters in de 
navolging van Jezus Christus zich wel dienen te onthouden van seksuele 
relaties. Dit is geen eenvoudige opgave en het is belangrijk dat de 

gemeente hen in deze dappere keus ondersteunt en een thuis vormt, 
waarin ze mogen ervaren dat ze op zo’n intense wijze met Jezus 

http://www.jozua.nl/
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Christus zijn verbonden, dat die verbondenheid alle menselijke relaties 
te boven gaat (1 Kor. 6:15).   

 
• Lidmaatschap van de gemeente 

Het komt regelmatig voor dat we vragen krijgen van mensen die nog 
geen lid zijn van de gemeente, maar dat wel willen worden. Het is goed 
om daar in deze brochure ook duidelijk over te zijn. Eerst willen we 
daarbij benadrukken dat het wel of niet toekennen van lidmaatschap 

geen waardeoordeel en  - indien er geen toekenning plaatsvindt – geen 
veroordeling is. Ieder mens heeft de vrijheid om naar eigen inzicht 
keuzes te maken en is daar zelf verantwoordelijk voor. Tegelijkertijd 
hebben we als gemeente met alle leden de afspraak gemaakt dat we 

elkaar mogen aanspreken op onze levenswandel. Als er dan keuzes 
worden gemaakt die niet goed zijn, dan is dat niet vrijblijvend, maar 
dragen we daarin als gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 
Deze begint bij de aanvraag voor het lidmaatschap. Soms gebeurt het 
dat mensen die ongetrouwd samenwonen graag lid willen worden van 
de gemeente. Hoe graag we ook nieuwe mensen welkom willen heten in 
ons midden, in dit geval zal het antwoord zijn dat we dan eerst graag 
zien dat er getrouwd gaat worden. Mocht dat niet het geval zijn, wordt 
de aanvraag voor lidmaatschap niet gehonoreerd. 

 

Tot slot de vraag of je je huwelijk bij Jozua kunt laten inzegenen zonder 
dat je lid bent van de gemeente. Huwelijksinzegening is alleen mogelijk 
voor leden van de gemeente of voor mensen die lidmaatschap hebben 
aangevraagd. Als één van de twee partners lid is van de gemeente, zal 
eerst moeten worden bekeken waarom één van de twee geen lid is of 

gaat worden. 
 


