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HET HEILIG HUWELIJK (7a) – wederzijdse verplichtingen
hjms
Geliefde broeders en zusters, in onze studie over het huwelijk zal ik nu wat dieper op de
wederzijdse verplichtingen van man en vrouw ingaan. In dit Deel 7a komen de verplichtingen
van de man aan de orde. In Deel 7b de verplichtingen van de vrouw.
Het Nederlands burgerlijk wetboek stelt dat echtgenoten elkander getrouwheid, hulp en
bijstand zijn verschuldigd en verplicht zijn om elkander het nodige te verschaffen. Als in een
goddeloos land als Nederland reeds deze voorwaarden worden gesteld, hoeveel te meer zal
God dan getrouwheid en wederzijdse hulp van de huwelijkspartners afeisen, als zij kinderen
Gods zijn.
In een christelijk huwelijk doen de echtgenoten alles voor elkaar en zij hebben alles
gemeenschappelijk. Want zij zijn samen één vlees, één been, één geest geworden. Er is
geen privé meer, zelfs niet een eigen bankrekening voor de vrouw omdat ook zij buitenshuis
werkt, doch zij dienen zichzelf volledig aan elkaar prijs te geven. In het christelijk huwelijk
smelten man en vrouw volkomen samen.
De apostel Petrus roept specifiek juist de mannen op om met verstand bij hun vrouwen te
wonen. 1 Petr. 3:7a – “Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende,……………..”.
Daarom én omdat de man het hoofd van het gezin is, zal ik met de mannen beginnen.
Geliefde broeders (de zusters noem ik nu even niet), ik wil u eerst in herinnering roepen dat
er voor het aangaan van een (huwelijks)verbond een prijs moest worden betaald. Zie Deel 4
van deze studieserie. Er moest een leven worden neergelegd. In de tijd van het Oude
Testament moest een offerdier zijn leven geven om het verbond te bekrachtigen. Dat dier
werd door Gods grote Liefde en Genade vervangen door het goddelijke Offerlam, Jezus
Christus. Maar dat Offer moet u willen accepteren om uw verbond geldig te doen zijn. U
moet aanvaarden dat Jezus voor u de prijs betaalde aan het kruis van Golgotha en bereid
zijn om uw eigen leven neer te leggen voor uw vrouw teneinde een succes van uw
huwelijksverbond te maken. Maar dé vraag is, of u die prijs in volkomen afhankelijkheid van
Gods genade ook wilt betalen.
Overheers uw vrouw niet
Laat ik eerst de stelling poneren, dat wij mannen niet moeten denken dat wij méér zijn dan
onze vrouwen en een superieure positie in Gods raadsplan zouden innemen. Ook al zegt
1 Cor. 11:3, dat de man het hoofd is van de vrouw! Hetzelfde vers zegt ook, dat Christus het
hoofd is van iedere man. En de man die bereid is aan Christus onderdanig te zijn, zal nooit
en te nimmer zijn vrouw overheersen, want Christus leert hem juist om zijn vrouw te
koesteren en lief te hebben. Deze man leert wel de (eind-)verantwoordelijkheid in het
huwelijk te dragen, want dát is de oproep van 1 Cor. 11:3.
Ja maar, zullen sommigen broeders wellicht nu zeggen, de bijbel zegt toch dat de vrouwen
aan hun mannen onderdanig moeten zijn? Ja, dat is waar, dat zegt de bijbel!
Efez. 5:22-24, het belangrijke schriftgedeelte over het huwelijk, is daar heel duidelijk over.
Maar heeft u ooit ook vers 21 van Efez. 5 gelezen? Dus het vers dat nét aan Efez. 5:22-24
vooraf gaat en een algemene oproep aan alle kinderen Gods doet! Leest u met mij mee:
“Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods”.
De ene broeder moet dus onderdanig zijn aan de andere broeder, de ene zuster aan de
andere, de jonge broeder aan de oudere, de oudere broeder aan de jongere, het gemeentelid aan de ouderling, maar de ouderling aan het gemeentelid, de broeder aan de zuster en
andersom. De vrouw moest aan haar eigen man onderdanig zijn én de man op grond van
vers 21 dus óók aan zijn vrouw.
Wat betekent dit dan? Elkaar “onderdanig” zijn?
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Deze term komt van het Griekse woordje “hupo’tasso” dat een Griekse militaire uitdrukking
was met de betekenis van "zich op militaire wijze onder het bevel van een leider plaatsen".
Maar in niet-militair gebruik was het "een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, gehoor schenken aan iemands vermaning of raadgeving, verantwoordelijkheid
aanvaarden en een last dragen".
Elkaar onderdanig zijn, betekent dus het naar elkaar willen luisteren. Aandacht schenken
aan de ander. Elkaar tegemoet komen. Luisteren en nadenken of die ander wellicht iets
waardevols heeft te zeggen of heeft gezegd. Niet altijd maar gelijk willen hebben, maar je
ook vrijwillig schikken naar de mening van de ander. Elkanders lasten en moeilijkheden
dragen. Niet op je eigen strepen gaan staan met een arrogante houding van: “ik heb een
hogere positie, ik ben het hoofd van de vrouw, dus jij moet juist naar mij luisteren.”
Paulus bereidt dus als het ware de man in Efez. 5:21 voor op hetgeen in de verzen daarná
volgt met betrekking tot het onderdanig zijn van de vrouw. Paulus maakt aan de man
duidelijk, dat hij nooit goed met de onderdanigheid van zijn vrouw zal kunnen omgaan, als hij
niet zélf op een geestelijke manier bereid is om onderdanig aan haar te zijn, door naar haar
te luisteren en aandacht aan haar mening te schenken en haar lasten te dragen.
En geliefde broeder in Christus, indien uw vrouw niet aan u onderdanig is, zou de oorzaak
dan wellicht niet kunnen zijn, dat u zélf niet aan Christus onderdanig bent en zélf uw vrouw
niet op de juiste wijze liefhebt?
Ook óverigens hebben de mannen géén positie die superieur is aan die van hun vrouwen.
Leest u maar eens 1 Cor. 11:11-12 – “Nochtans is noch de man zonder de vrouw , noch de
vrouw zonder den man, in den Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook
de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.”
Het Boek geeft een wat duidelijker uitleg dan de Statenvertaling van hetgeen de apostel
Paulus hier bedoelde, namelijk dat de man niets is zonder zijn vrouw én vice versa:
“Maar vergeet nooit dat in het leven met de Here de vrouw niets is zonder haar man en de
man niets zonder zijn vrouw. Want hoewel de eerste vrouw uit de man is genomen, wordt
iedere man uit een vrouw geboren. En de oorsprong van alles is God.”
Leest u echter de Amplified Bible, dan leest u dat de man niet apart van en onafhankelijk van
de vrouw is en vice versa. Want hij wordt uit een vrouw geboren, terwijl de eerste vrouw uit
de man werd genomen. Beiden komen echter uit God als hun Schepper.
Dus hoewel God de man als het hoofd van de vrouw in het huwelijk en gezin heeft geplaatst
(Efez. 5:23; 1 Cor. 11:3), is de man niet méér dan zijn vrouw. Zowel de man als de vrouw zijn
beiden arme, eens diep verloren schepsels, die door Gods genade en Jezus’ kostbare Bloed
zijn gered.
Indien God aan ons, mannen, in Zijn wijsheid de positie van hoofd van de vrouw in het
huwelijk heeft gegeven, vraagt dat van ons ook een grote verantwoordelijkheid. Paulus riep
ons in 1 Thess. 4:4 op om ons vat te bezitten in heiligmaking en eer. Dat vat wijst niet alleen
op het eigen lichaam, maar het verwijst ook naar onze vrouw (1 Petr. 3:7). Koester haar in
heiligmaking en eer. Zoals we in het begin van deze les reeds lazen, riep de apostel Petrus
de mannen in 1 Petr. 3:7 op tot het volgende: “Gij mannen, insgelijks, woont bij haar (NB, uw
echtgenote) met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook
mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd
worden.”
Petrus snijdt de grote tekortkoming van veel mannen aan. Zij gebruiken hun verstand niet als
het gaat om het op de juiste manier omgaan met hun vrouw. Zij realiseren zich niet de tederheid en de gevoeligheid van het vrouwelijke karakter en haar afhankelijkheid van haar man.
Mannen spuien vaak hun woorden maar raak, zonder dat het hun iets scheelt hoezeer hun
vrouw gekwetst wordt. En eer geven? “Moet ik eer geven aan mijn huisvrouw? Kom zeg!”
Hoe vaak gebruiken mannen op feestjes niet de kwetsende woorden: “Het enige recht van
mijn vrouw is het aanrecht en haar plicht is de zwijgplicht”. Zij gebruiken deze woorden vaak
met een lachend gezicht en op schertsende toon als om te vergoeilijken, dat zij het eigenlijk
niet zo menen. Maar zij vergeten dat elk geuit woord bestaansrecht heeft, want het komt uit
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de diepte van hun eigen hart. Die woorden verontreinigen hun hart (Matt. 15:16-20). Maar
ook kwetst elk woord hun vrouw diep in haar hart.
Mannen die hun vrouwen in het openbaar kwetsen, zondigen én tegen God én tegen hun
vrouwen. Want deze mannen zijn zeker niet het beeld en de heerlijkheid van God, zoals zij
zouden moeten zijn. Niet alleen kan God hun gebeden, zoals Petrus zegt, niet verhoren,
maar zij verhinderen ook hun eigen vrouwen om de heerlijkheid van de man uit te stralen.
1 Cor. 11:7 – “Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de
heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.”
Jezus is de Vervuller van de Bruid. Zij is de vervulling van Hem (Efez. 1:23). In schaduwbeeld is dus de man de vervuller van zijn vrouw. Zij is daarom de heerlijkheid van haar man.
Waardeer uw vrouw
Geliefde broeders, de aard, emoties en behoeften van de vrouw verlangen een regelmatige
bevestiging van de liefde van haar man voor haar.
Schenkt u wel regelmatig aandacht aan haar? Respecteert u haar en bent u hoffelijk en
teder? Toont u aan haar uw liefde? Helpt u haar wel als ze het zo druk heeft? Voelt uw
vrouw zich wel waardevol en door u gewaardeerd?
Weet u wel, dat God dat van u vraagt? We hebben reeds in 1 Cor. 11:3 gelezen, dat de man
het hoofd is van zijn vrouw, terwijl Christus het Hoofd van de man is. Maar lazen wij niet
tevens, dat God de Vader het Hoofd van Christus is? Gaf God niet het goed voorbeeld met
betrekking tot de verhouding met Zijn Zoon? God wil dat ieder Zijn Zoon eert, zoals zij Hem
eren (Joh. 5:23). God Zélf eert Zijn Zoon (Efez. 1:22a) en heeft Hem verhoogd (Fil. 2:9-11).
God wenst dat de man zijn vrouw op dezelfde manier behandelt.
Broeders, ik wil u oproepen om uw vrouw te waarderen en u niet steeds weer aan haar te
ergeren en haar niet af te katten, zoals veel mannen regelmatig doen. Niet steeds maar weer
kritiek op haar te hebben: “Wat is vandaag het eten zout! Je moet veel meer aandacht aan
het koken schenken! Je hebt de kruiden veranderd in dit gerecht, dat moet je alleen doen als
ik het zeg! Wanneer ga je nu eens stofzuigen?”
Altijd maar kritiek en kritiek en kritiek op haar. En de duivel speelt daar heel handig op in,
want op het laatst ziet de man alleen nog maar de negatieve kanten van zijn vrouw. Heel
veel mannen signaleren altijd heel snel de zwakten en onafheden van hun vrouwen. Vaak
ook nog op een onvriendelijke manier. Maar zou het niet zo kunnen zijn, dat de tekortkomingen van hun vrouwen hun eigen fouten weerspiegelen?
Luk. 6:41-42 – “En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw
eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik
den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij
geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen,
die in uws broeders oog is.”
Voor de goede orde, het woordje “broeders” komt van het Griekse “adelphos” en betekent
“broeders én zusters”. Dus met één woord worden net zoals in het Duits met “Geschwister”
zowel de broeders als de zusters aangeduid. “Adelphos” is een verbinding van de letter “a
(alfa)”, als een verbindend voorvoegsel en “delphus” dat “baarmoeder” betekent. Wij komen
oorspronkelijk allen uit dezelfde baarmoeder. Allen stammen wij af van Adam en Eva die in
zonde vielen. Dus zowel de splinter als de balk zijn van hetzelfde hout gemaakt.
Geliefde broeders in Christus, weet u wat Jezus van u verlangt als u zich herkent in deze
houding? Begint u om in uw gebeden vergeving aan God te vragen en Hem te danken voor
alle goede eigenschappen van uw vrouw. Noemt u ze allemaal één voor één op. “Mijn vrouw
is zo geduldig, zo vlijtig, zo matig, zo rein, zo behulpzaam, zo lief, etc. Dank u, Heer, dat U
mij zo’n fantastische vrouw hebt gegeven.”
Weet u wat er dan gebeurt? Er verandert iets in uw hart, zeker als u dit regelmatig doet aan
Jezus’ voeten. De liefde voor uw vrouw begint in uw hart te groeien. Gaat u dan vervolgens
naar uw vrouw toe en vraag haar om vergeving. En in het vervolg bewijst u in het leven van
alle dag regelmatig in de kleine dingen uw liefde voor haar. U zult ontdekken dat uw huwelijk
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(en uw gezin) als een hemel op aarde kan worden (Deut. 11:21b). U zult ontdekken dat er op
aarde nog maar één vrouw voor u is, namelijk die vrouw die God u heeft gegeven.
Laten we nú samen Spr. 31:28-29 lezen: “Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Vele dochteren hebben deugdelijk
gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.”
Mannen, u dient uw vrouwen te prijzen en te roemen. Een betere beloning kunt u haar niet
geven, want er is geen enkel salaris hoog genoeg voor alles wat zij doet. U hebt helemaal
niets om haar te betalen dan alleen uw liefde en uw waardering. Spreekt u regelmatig uw
waardering voor haar uit, op alle fronten. En U zult uiteindelijk in de volle overtuiging van uw
hart kunnen zeggen, dat uw vrouw de beste en de liefste van alle vrouwen is. Geen andere
vrouw kan met haar worden vergeleken.
En u zult beslist gaan ervaren hoeveel uw vrouw van u houdt en hoeveel zij u waardeert. Oh,
dan zal ook haar liefde voor u gaan groeien.
Ook dit is een van de grote geheimen van de verborgenheid van het christelijk huwelijk, want
leest u maar in het boek Hooglied (onder andere Hoogl. 4:1-14 en 5:10-16) hoe de bruidegom zijn bruid prijst en hoe zij hem prijst. Beiden zijn een beeld van Jezus, onze Hemelbruidegom en de Gemeente, Zijn Bruid. Zij bekritiseren elkaar niet! Neen! Zij koesteren
elkaar met tedere liefde en zorg.
En één ding is zeker, een man die deze geweldige ervaringen heeft in zijn huwelijk, die zal
niet snel naar een andere vrouw omkijken.
Koester uw vrouw
Ja broeders, het respecteren, eren, prijzen en waarderen van onze vrouwen is slechts één
aspect van wat het Woord van God van ons mannen vraagt. Want het Woord roept ons in
Efez. 5:29 op om onze vrouwen te “voeden en te onderhouden” als ons eigen vlees. En
broeders, we zijn écht wel zuinig op ons eigen vlees, is het niet? We eten en drinken goed,
we sporten, we wassen ons regelmatig, we doen een lekker geurtje op, we slapen goed.
Wat heeft Efez. 5:29 aan ons, mannen, te zeggen? “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees
gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.”
Het woordje “voeden” komt van het Griekse “ek’trepho” en benadrukt het geestelijk tot
volwassenheid brengen, namelijk “grootbrengen, opvoeden, tot volwassenheid brengen” .
Maar dit woord is wél afgeleid van “‘trepho”, dat het lichamelijk grootbrengen benadrukt,
namelijk “voeding geven, onderhouden, grootbrengen, koesteren” .
De man moet zijn vrouw dus twee soorten voeding geven. Niet alleen het voedsel voor het
lichaam, maar ook het geestelijke voedsel voor de ziel. Zoals de Heer Jezus de Gemeente
als Zijn Bruid voedt met het levende Brood uit de hemel, het Woord van God, zo rust op de
man eveneens de taak om zijn vrouw geestelijk met het geestelijke Brood te verzorgen.
Als wij eerlijk zijn, broeders, dan zijn wij ons niet echt van deze taak bewust.
Het door Paulus gebruikte woord “onderhouden” is het Griekse “thalpo” dat primair “zacht
maken door warmte” of “verwarmen” betekent. Maar omdat dit woord afstamt van “thallo”
betekent het ook: “warm houden zoals vogels hun jongen bedekken met hun vleugels”.
De man moet zijn vrouw warmte bieden en koesteren. En deze warmte, geliefde broeders, is
niet de warmte van de kachel of de centrale verwarming! Neen, het is de warme liefde die
rechtstreeks uit uw hart moet komen. Die liefde moet haar verwarmen en koesteren.
Wanneer u Deut. 22:6 leest, dan ontdekt u dat onze Heer hier bijzonder veel aan gelegen is!
Want Hij schenkt zelfs aandacht aan vogeltjes met jongen in hun nest. Zoals Hij ook Zijn
Bruid met Zijn vleugels wil beschermen. Ps. 91:4 – “Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en
onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.”
God vraagt van ons, mannen, niet meer en niet minder dan dat wij Zijn voorbeeld navolgen.
Paulus had deze opdracht van God goed begrepen, want hoewel hij niet gehuwd was,
koesterde hij de gemeenteleden die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. 1 Thess. 2:7 –
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“Maar wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen
koestert;”
De allerbelangrijkste taak van de man is dus het voeden en onderhouden van zijn vrouw.
We zouden ook kunnen zeggen, dat hij haar in elk aspect moet verzorgen, beschermen en
koesteren. Beschermen zouden we kunnen omschrijven als het bieden van geborgenheid.
De man moet zijn vrouw ook geborgenheid bieden, en wel op élk terrein. Maar vooral op
emotioneel en sociaal gebied. De man moet er voor zorgen, dat zijn vrouw zich geen zorgen
hoeft te maken of zich onzeker hoeft te voelen. Hij moet bereid zijn om te geduldig te
luisteren naar haar problemen. Hij moet ervoor zorgen dat zij zich geen zorgen hoeft te
maken om de financiën. Het is zijn verantwoording om zijn vrouw in staat te stellen haar
huishoudelijke taak te vervullen. Er zijn helaas ook mannen die élke verantwoordelijkheid
aan hun vrouwen overdragen. Zij moet koken én de huishouding doen én ook nog alleen
voor de kinderen zorgen. En vaak moet zij dan ook nog de financiële zaken regelen. De
zorgen groeien haar als het ware boven het hoofd.
Terwijl haar egoïstische man als hij van het werk thuiskomt zijn voeten op tafel legt en de
krant leest. Of zich alleen maar om zijn hobbies bekommert en álles aan zijn vrouw overlaat.
Hij laat haar maar zwoegen en sjouwen en steekt geen hand uit. Die man zou eigenlijk voor
zijn vrouw de klappen op moeten vangen. Geliefde broeders, wie niet goed voor zijn vrouw
zorgt (terwijl dat wel binnen zijn vermogen ligt), heeft eigenlijk volgens 1 Tim. 5:8 zijn geloof
verloochend.
Ook die mannen die bijvoorbeeld steeds maar schulden maken om hun dure hobbies te
bekostigen, waardoor hun vrouwen de huishouding niet draaiende kunnen houden, zijn
egoïstisch. En dan hoort men hen vaak ook nog tegen hun vrouw zeggen, dat zij voor de
financiën meer op God moeten vertrouwen. God voorziet toch immers! En volgens hun
mening dus ook nog, terwijl zij steeds maar weer onverantwoord met hun geld omgaan.
Deze mannen zijn er de oorzaak van, dat hun vrouwen ten prooi vallen aan onzekerheid en
zich niet meer geborgen voelen. Zelfs als het salaris gering is, dan nóg heeft de man een
grote verantwoording. Hij moét er voor zorgen dat zijn vrouw rond kan komen met het
huishoudgeld. Dan is hij verplicht om er een ernstige gebedszaak van te maken. Dan moet
hij de Heer zoeken.
Mannen die hun vrouwen willen koesteren en met hun financiële nood bij de Heer komen,
zullen van Hem hulp en wijsheid ontvangen. Maar geliefde broeders, één ding moet mij wel
van het hart. Één van de grote oorzaken voor de financiële problemen is het niet brengen
van de tienden van alle inkomsten zoals God heeft geboden (Mal. 3:8-10). Zij die weten aan
God te geven, zullen niet in onoverkomelijke financiële problemen geraken. Tenzij door hun
eigen schuld of onverantwoordelijkheid.
Broeders, uw vrouw gaat alle anderen te boven
Geliefde broeders in Christus, we hebben reeds enige aandacht geschonken aan Spr. 31:
28-29 uit het hoofdstuk waarvan een groot gedeelte aan de huisvrouw is gewijd.
De uitspraken in het boek Spreuken zijn overigens van koning Salomo. Salomo betekent
“vreedzaam, rijk aan vrede”. Hij is een typebeeld van Jezus Christus, de Vredevorst, die ook
onze Hemelbruidegom is.
Desondanks begint Spreuken 31 met de woorden: “De woorden van den koning Lemuël;….“
De meeste bijbeluitleggers zien in Lemuël een symbolische bijnaam van Salomo, want de
naam “Lemuël” ( lawml ) was onbekend. En een koning van deze naam was zelfs volstrekt
onbekend. De naam betekent evenals Laël (Num. 3:24) waarschijnlijk "de aan God toebehorende, de aan God gewijde, voor God". De naam Lemuël verwijst dus net als de naam
Salomo naar Jezus, Die aan God toebehoorde en Hem volkomen was toegewijd.
Koning Salomo realiseerde zich in het bijzonder hoe waardevol een goede echtgenote is. En,
broeders, wij moeten ons realiseren dat zijn woorden door Gods Geest werden ingegeven.
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Spr. 31:10-11 – “Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre
boven de robijnen. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal
ontbreken.”
Een goede en deugdelijke huisvrouw is in Gods ogen dus blijkbaar heel erg schaars, niet
gemakkelijk te vinden en uiterst kostbaar.
Spr. 31:28-29 – “Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en
hij prijst haar, zeggende: Vele dochteren hebben deugdelijk gehandeld; maar gij gaat die
allen te boven.”
Een goede huisvrouw gaat álle anderen te boven. Dat wil zeggen dat zij de énige is. In overdrachtelijke zin betekent dit, dat de Gemeente de énige Bruid voor Jezus is.
Als de man in het huwelijk uit genade heeft ontdekt dat zijn vrouw alle andere vrouwen te
boven gaat, zal een andere (en eventueel tweede) vrouw nooit meer aan haar kunnen
tippen. Op welke andere vrouw zal zijn hart ooit nog zoveel kunnen vertrouwen en welke
andere vrouw zal hij ooit nog zo kunnen liefhebben? Want zijn (eerste) vrouw was zó
fantastisch en dergelijke vrouwen zijn volgens de Heilige Geest uiterst schaars. Al zou die
man schatten vol robijnen meenemen, dan nog zou hij haar nóóit meer kunnen vinden.
Spr. 31:10-11 – “…………? Want haar waardij is verre boven de robijnen……………..”
Geliefde broeders, waarom vindt u nooit meer zo’n fantastische vrouw als uw eerste vrouw?
Omdat God, toen u met uw eerste vrouw in het huwelijk trad, uw (geestelijke) zijde heeft
genomen en daarvan uw vrouw, dw.z. de door God speciaal voor u bestemde vrouw, heeft
gemaakt (Gen. 2:21-24). Spr. 19:14 – “………………..; maar een verstandige vrouw is van
den HEERE . Leest u Deel 3b van deze studie.
Een nieuwe echtgenote zal God niet meer van uw zijde kunnen maken, want u kunt immers
slechts éénmaal een zijde weggeven. Dáárom is zij kostbaarder dan robijnen.
Weet u wat ik heb gelezen over robijnen? De robijn is de steen sardius. En één van de
fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus, is geheel versierd met
sardius (Openb. 21:20). Daarom is de sardius ook één van de twaalf edelstenen in de
vierkante borstlap (als beeld van het Nieuwe Jeruzalem) van de hogepriester (Ex. 28:17). De
robijn heeft een rode kleur, welke met geen enkele andere rode kleur te vergelijken is, omdat
zij volstrekt enig in de natuur is. De beste kleur rood waarmee de hoogste kwaliteit robijn
vergeleken kan worden is volgens deskundigen de kleur van duivenbloed. Deze dieprode
robijnen zijn heel zeldzaam en nog kostbaarder dan diamanten. Ze zijn zo mooi, dat in
Openb. 4:3 het aanzien van God met de steen sardius (robijn) en jaspis wordt vergeleken.
Er zijn ook bijbeluitleggers die aan de steen sardius de betekenis van “de waarde van het
Bloed van Jezus” geven onder andere op grond van Gen. 49:11-12 en Hoogl. 5:12.
Als dan Salomo als typebeeld van de Hemelbruidegom zegt, dat zijn huisvrouw een waarde
heeft die ver boven die van robijnen is, dan betekent dit dat Jezus Zijn Bruid van veel hogere
waarde acht dan Zijn eigen Bloed. Dáárom gaf Hij Zijn Bloed voor haar aan het kruishout van
Golgotha. Ja, broeders en zusters, zó lief had Hij haar.
Broeders, de Heilige Geest benadrukt zo intens de onbeschrijfelijke waarde van uw vrouw in
het huwelijk. Begrijpt u nu dat het voor de tweede maal trouwen, óók al betreft het een door
God toegestaan tweede huwelijk na het overlijden van een echtgeno(o)t(e), nooit conform
Gods oorspronkelijk plan met het huwelijk kan zijn? Jezus acht Zijn Bruid, Zijn eerste Vrouw,
van hogere waarde dan Zijn eigen Bloed. Met Zijn voorbeeld dat wij dienen na te volgen, is
een tweede vrouw niet makkelijk te verenigen.
Geliefde broeders in Christus, bent u blij met de vrouw die God aan u heeft gegeven?
Spr. 5:18 zegt tegen de man: “Uw springader zij gezegend; en verblijd u vanwege de
huisvrouw uwer jeugd;”.
De huisvrouw uwer jeugd wijst op uw eerste echtgenote. U mag zich in haar verheugen. God
gaf speciaal haar aan u. Hij wist wie u nodig had. Geniet van de huisvrouw van uw jeugd,
want zij is uw deel in het leven (Pred. 9:9). Zij is de vreugde die God u heeft geschonken. En
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wist u overigens dat God ten aanzien van Israël ook als de huisvrouw der jeugd spreekt, die
Hij trouw blijft (Jes. 54:6)? Daarom vraagt Hij ook van u getrouwheid in uw huwelijk.
Geliefde broeders, laten we aan de voeten van de Heer komen en de grote fouten die wij in
ons huwelijk gemaakt hebben belijden. Als wij met een diep berouw komen, zal Hij ons niet
verachten, net zo min als onze echtgenote ons zal afwijzen, als wij onze zonden aan haar
belijden. U zult zien, dat uw huwelijk zal opbloeien.
In het volgende deel van deze studie zullen de verplichtingen van de vrouwen aan de orde
komen. Moge de Heer u deze week rijkelijk in uw huwelijk zegenen. Amen.
(wordt vervolgd met “HEILIG HUWELIJK (7b) – vervolg wederzijdse verplichtingen”)

