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De gouden huwelijksregels

En op de derde dag was er een bruiloft te Kana 
in Galiléa; en de moeder van Jezus was aldaar. 
En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, 
tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide 
de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben 
geen wijn. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat 
heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet 
gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: 
Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. En 
aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, 
naar de reiniging der Joden, elk houdende twee 
of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de 
watervaten met water. En zij vulden ze tot 
boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu en 
draagt het tot de hofmeester. En zij droegen 
het. Als nu de hofmeester het water dat wijn 
geworden was, geproefd had (en hij wist niet 
vanwaar de wijn was; maar de dienaren die 
het water geschept hadden, wisten het), zo 
riep de hofmeester de bruidegom, en zeide tot 
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hem: Alle man zet eerst de goede wijn op, en 
wanneer men wel gedronken heeft, alsdan de 
mindere; maar gij hebt de goede wijn tot nu 
toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft 
Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn 
heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen 
geloofden in Hem. Daarna ging Hij af naar 
Kapernaüm, Hij en Zijn moeder en Zijn broe-
ders en Zijn discipelen, en zij bleven aldaar 
niet vele dagen.

Johannes 2:1-12

Geliefde vrienden! 
Nu u deze woorden uit het Evangelie ge-
hoord hebt, wil ik tot troost van de echt-
genoten, als ook voor hen die echtgenoten 
willen worden, het een en ander over het 
huwelijk zeggen. Indien wij dit ter harte 
nemen en bewaren, dan is er de troostvolle 
verwachting dat het niet zonder vrucht en 
nut zal zijn voor ons lichaam en onze ziel. 
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Ik wil in deze preek de volgende vier delen 
behandelen:
1. De grote eer van de huwelijke staat;
2. Wat degenen die echtgenoten willen wor-

den, zowel mannen als vrouwen, moeten 
doen; hoe zij hun echtelijke staat godzalig 
moeten beginnen;

3. Hoe de personen die echtgenoten gewor-
den zijn, in hun huwelijk christelijk moe-
ten leven;

4. Of man en vrouw ook weer van elkaar 
mogen scheiden.

1. De grote eer van de huwelijke staat

Wij willen ten eerste spreken over de eer van 
de huwelijke staat. Deze wordt niet zonder 
reden een heilige orde of stand genoemd, die 
God met eer heeft begiftigd. Deze eer bestaat 
volgens de Heilige Schrift uit acht delen.

De eerste eer is dat de huwelijke staat niet 
door een engel of mens is gesticht of voorge-


