HC. zo. 41, vr. en antw. 108-109 - 17.10.2021 – Het heilige huwelijk
Het zevende Woord van de Tien Woorden:
Ex. 20:14: U zult niet echtbreken. Deut. 5:18: U zult geen overspel plegen
Vr. 108: Wat leert ons het zevende gebod?
Dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij haar daarom haten, kuis en
ingetogen leven, zowel binnen de staat van het heilige huwelijk als daarbuiten.
Vr. 109: Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?
Omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en
heilig bewaren. Daarom verbiedt God alle onkuis daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de
mens daartoe trekken kan.
Openingstekst: 1 Thess. 4:3-5/ Geloofsbelijdenis: H.C. zondag 41
Preek n.a.v. Gen. 2:18-25
Waarom is het huwelijk heilig?
Het zevende Woord geeft God ter bescherming van het huwelijk.
Waarom spreken we over ‘het heilige huwelijk’ (antw. 108)? Omdat God het zelf heeft gegeven en
ingesteld. Het huwelijk is een goddelijke ordening in de schepping, een scheppingsordening.
Het huwelijk is een heilig geheimenis/mysterie, dat we als een paradijsbloem over hebben gehouden
aan het paradijs. Het huwelijk is weliswaar niet ongeschonden uit het paradijs gekomen.
Verkeert het huwelijk in de crisis?
Grootste boosdoener voor het huwelijk is: de vergaande zelfliefde/het egoïsme. Dit zorgt voor
individualisme, zelfontplooiingsidealen en sterke gerichtheid op eigen genot/lust (seks).
We zien vandaag een aantal zorgwekkende ontwikkelingen die het huwelijk onder druk zetten:
- Een soort Playboy-hedonisme. Seks is overal om ons heen.
- Toenemende digitalisering zorgt voor een ‘pornoficatie van de samenleving’.
- Gevoelscultuur staat open voor de spanning en sensatie van overspel (Second Love).
- Scheiden is juridisch gezien gemakkelijker geworden en ook financieel (we zijn rijker!).
- Door legalisatie van abortus hoef je niet persé om een kind bij elkaar te blijven.
- Onze cultuur van keuze-uitstellen zorgt voor alternatieve samenlevingsvormen.
Gen. 2:18-25: De betekenis van het huwelijk
• God vindt het niet goed dat de mens alleen is (vs. 18).
• Het idee van het huwelijk komt op uit Gods oneindige gedachtewereld. (‘Ik zal’, vs. 18)
• De man ontvangt ‘een bijpassende hulp’. ‘Hulp’ is niet negatief. God wordt in de Bijbel een hulp
genoemd (Ps. 121:2). Vrouw en man zijn gelijkwaardig. Ze vullen elkaar aan.
• De concrete taken voor de vrouw als tegenover zijn:
- Scheppingsopdracht vervullen: meeregeren als koningin over de schepping (Gen. 1:27).
- Met haar vruchtbaarheid de voortplantingsopdracht vervullen (Gen. 1:28).
- Het gezelschap vormen. Niet alleen, maar samen (Gen. 2:18).
• Dat de vrouw ‘een rib uit het lijf is’ van de man laat de diepe man-vrouw-eenheid zien.
• God brengt de vrouw tot Adam. Het huwelijk dat biddend is gezocht en gesloten is van God.
• De man roept verheugd uit dat de vrouw op hem lijkt. Dat doet hij in verbondstaal (vs. 23).
• Vers 24 toont de volgorde: Verlatenà hechten à één vlees zijn. Dat is: zelfstandig worden à
sociaal-emotionele eenheid zoeken à lichamelijke eenheid zoeken. Hou je aan die volgorde.
• Het doel van het huwelijk is om samen aan Christus gelijk te worden en de zonde te weerstaan.
• Het huwelijk is een afspiegeling van Christus en Zijn gemeente (Ef. 5:21-33). Daarom is het
huwelijksformulier ook geloofstaal. Op dat formulier kan je alleen als christen ‘Ja’ zeggen.

