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HOOFDSTUK 1

Startpunt
- aan het begin van de huwelijksreis -

Misschien ga je binnenkort trouwen of ben je net 
getrouwd. Misschien heb je al een aantal jaren lief 
en leed gedeeld. Het is goed om (opnieuw) stil te 
staan bij het begin van de huwelijksreis. Dat begin 
ligt/lag niet op je trouwdag, maar in de hemel: ‘En 
Hij bracht haar tot Adam’. 

 Bijbelstudie
 Lees Genesis 2:7-9, 15, 18-25.
1.  Wat valt je op aan de schepping van de eerste 

mens (vers 7-9)?
2.  Welke opdracht krijgt hij (vers 15, zie ook Genesis 

1:28)?
3.  Wat maakt God ter voltooiing van Zijn schepping 

voor de mens en wat betekent dat (vers 18)? 
4.  Wanneer kreeg Adam verlangen naar iemand 

naast zich (vers19, 20)?
5.  Wat valt je op aan de schepping van de vrouw 

(vers 21, 22a)?
6.  Wat raakt jou in de woorden ‘En Hij bracht haar 

tot Adam’ (vers 22b)?
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7.  Hoe reageert Adam (vers 23)?
8.  Welke algemene uitspraak doet vers 24? Wat 

betekent dit?
9.  Wat leer je van vers 25?

 Basis
 God sluit het eerste huwelijk. Hijzelf is Degene 
Die Eva bij Adam brengt en haar aan hem geeft. Zo 
hebben jullie elkaar ook gekregen. De huwelijksreis 
begint bij de Heere. Het huwelijk is geen menselijk 
idee, maar een goddelijke instelling.
Het is zeer goed, daar in het paradijs (Genesis 1:31). 
Adam heeft de Heere als zijn Werkgever. Psalm 8: ‘Gij 
doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij 
hebt alles onder zijn voeten gezet.’ Adam bouwt en 
bewaart de hof van Eden die God hem heeft gegeven. 
Hij dient de Heere. Volmaakt. Volledig in harmonie 
met God en met de schepping.

Helper
Adam krijgt van de Heere iemand naast zich, om 
samen voor de Heere te leven en te werken. God 
zegt: ‘Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem 
over zij.’ De Hebreeuwse woorden voor ‘hulpe’ en 
voor ‘als tegen hem over’ hebben een diepe betekenis 
(zie Bijbelstudie). Adam krijgt een krachtige helper 
naast zich, die een klankbord voor hem is. De 
kanttekening zegt: ‘Dat is, die altijd zij gelijk in zijn 
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tegenwoordigheid, hem wel gelijkende, en bereid tot 
zijn hulp en dienst’. Als schepselen van God zijn Adam 
en Eva gelijkwaardig. Maar in de menselijke huishouding 
geeft de Heere man en vrouw een eigen plaats. Over 
deze (volg)orde in het huwelijk kun je meer lezen in 
het volgende hoofdstuk als het gaat over de verschillen 
tussen man en vrouw. In dit hoofdstuk ligt de nadruk 
op de eenheid. De vrouw past aanvullend bij de man 
en staat hem terzijde. Ze zijn er met en voor elkaar. 
Het gaat om samen doen en samen delen. Samen 
praten en samen leven voor Gods aangezicht. Samen 
de Heere dienen. Dat was het doel van hun schepping. 
Dat is het eerste doel van het huwelijk. Niet allereerst 
oog voor elkaar hebben, maar oog voor de Heere. Hij 
staat op de eerste plaats. Daarna komt je man of 
vrouw. En pas dan allerlei andere mensen of dingen 
(zie ook hoofdstuk 8). 

Opdracht
Het huwelijk van Adam en Eva in het paradijs loopt uit 
op een opdracht: ‘Daarom zal de man zijn vader en 
zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij 
zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24). Deze tekst 
wordt drie keer aangehaald in het Nieuwe Testament 
(Mattheüs 19, Markus 10 en Efeze 5). Hieruit blijkt dat 
elk echtpaar voor drie taken staat: het ouderlijk huis 
loslaten, zich aan elkaar vasthechten en één worden. 
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Het ouderlijk huis loslaten
Je ouders verlaten betekent niet dat je hen aan hun 
lot overlaat. Het vijfde gebod geldt ook voor getrouwde 
kinderen. Het wil wel zeggen dat je een eigen ver-
antwoordelijkheid krijgt, dat je eigen gezin vóór je 
ouders gaat. Vóór het huwelijk stonden – na de Heere 
– je ouders op de eerste plaats. Door het huwelijk is 
dat je vrouw of man geworden. Je bent geen 
verantwoording meer schuldig aan je ouders, maar 
aan elkaar. Waren het vóór je huwelijk je ouders die 
voor je zorgden, nu ga je zelf zorg dragen voor een 
ander. De opdracht wordt met name tot de man 
gericht, omdat hij het hoofd van een nieuw gezin 
geworden is (zie hoofdstuk 2). Een psycholoog wijst 
erop dat het misschien niet voor niets is dat deze 
opdracht juist tot mannen gericht wordt, omdat veel 
mannen dit zorgen voor hun vrouw moeilijk vinden en 
zich liever laten verzorgen. Hij stelt dat heel wat 
mannen hun moeder hebben ingewisseld voor hun 
vrouw. Dit is een ontwikkeling om alert op te zijn en 
samen over te praten. Laten we als man en vrouw ons 
ouderlijk huis voldoende los?

Aan elkaar vasthechten
Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met ‘aankleven’ 
wijst op ‘aan iets vastgelijmd worden’. Het geeft de 
nauwe verbinding aan tussen man en vrouw die vanaf 
de trouwdag tot stand komt. Andere betekenissen 
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van het woord ‘aankleven’ zijn: samen lijmen, plakken 
aan, nauw worden samengevoegd. Je kunt het dus 
vergelijken met twee vellen papier die je met twee-
componentenlijm aan elkaar hecht. Daar zit niets 
tussen. Er mag ook niets en niemand tussen komen. 
Dat aan elkaar vasthechten gebeurt niet op de 
trouwdag zelf, maar is een proces waar je vanaf dat 
moment samen aan werkt. Hoe? Door elkaar voort-
durend lief te hebben. De liefde is de lijm. Door tijd 
met elkaar door te brengen, zodat de lijm gelegenheid 
krijgt om te hechten. Door samen te praten en samen 
te doen, elkaar te vertrouwen en verzorgen, samen 
Bijbel te lezen en te bidden, samen de Heere te dienen. 
Hechten is niet wachten tot de ander komt, maar naar 
de ander toegaan. Het is niet passief, maar actief.

Eén worden
‘Tot één vlees zijn’ wijst niet alleen op lichamelijke 
eenwording, zoals vaak wordt gedacht, maar op het 
samen één volledig mens zijn. Het is het proces 
waarvan een man of vrouw na het overlijden van zijn 
geliefde zo schrijnend het resultaat kan voelen: ik ben 
een half mens. Twee worden één: lichamelijk, sociaal 
(in de omgang met anderen), emotioneel (wat betreft 
gevoelens) en ook geestelijk (in de verhouding tot de 
Heere en Zijn dienst). Hoe gebeurt dat? Luister maar 
naar Paulus die de Filippenzen aanspoort om eens-
gezind te zijn, dezelfde liefde te hebben, van één 
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gemoed en één gevoelen te zijn: ‘Doet geen ding 
door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid 
achte de één de ander uitnemender dan zichzelf. Een 
iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook 
op hetgeen der anderen is.’ En dan geeft hij het voor-
beeld van de Zelfopofferende liefde van de Heere 
Jezus (Filippenzen 2). Hij leert je de ander lief te 
hebben als jezelf.

Verbond
De Bijbel noemt de relatie tussen man en vrouw in het 
huwelijk een verbond (Maleachi 2). Een verbond is 
een afspraak tussen twee personen of partijen met 
wederzijdse rechten en plichten. Dit komt tot uiting in 
beloften die je elkaar gedaan hebt en trouw in het 
nakomen daarvan. Het huwelijk is dus niet gebaseerd 
op gevoelens of emoties. Het is belangrijk om je dat 
te realiseren wanneer je bepaalde gevoelens of emoties 
niet (meer) voelt. Het huwelijk is een verbinding voor 
het leven, die pas ontbonden wordt als de dood 
scheiding maakt.
De drievoudige verbinding tussen de Heere, de man 
en de vrouw in het paradijs was volmaakt. Het was tot 
eer van de Schepper en tot welzijn van het schepsel 
en de schepping. Wat heeft de zondeval veel stuk 
gemaakt. De liefde gericht op de Heere en elkaar 
werd eigenliefde. De verbinding tussen de Heere en 
elkaar werd verwijdering. Het eerste huwelijk werd 
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gesloten in het paradijs tussen twee mensen zonder 
zonde. Maar jouw huwelijk is of wordt gesloten buiten 
het paradijs, tussen twee zondige mensen. Veel 
echtparen dromen op de dag van hun huwelijk of daar-
voor over een paradijselijk huwelijk. Het is belangrijk 
om te beseffen dat dit onmogelijk is. Dat geeft aan 
dat je de Heere Jezus nodig hebt in je huwelijk. Hij 
leert mensen die van nature geneigd zijn God en hun 
naaste te haten weer lief te hebben. Hij verbindt 
mensen die voortdurend laten zien dat ze verwijderd 
van God en van elkaar leven. Hij geeft zondaren terug 
wat ze in het paradijs verloren hebben. Alleen door 
Hem kunnen man en vrouw in beginsel het beeld van 
God weer vertonen waarnaar ze geschapen waren en 
in liefde tot God en tot elkaar leven.

 Bespreken

Vragen
1.  ‘God Zelf brengt de vrouw naar de man’. Hebben 

jullie dit ook zo ervaren? Vertel daar eens wat over 
tegen elkaar!

2.  In Johannes 17 bidt de Heere Jezus om eenheid. 
Wat betekent dat voor ons bidden ten aanzien 
van het huwelijk?

3.  Hoe kun je de huwelijkseenheid op alle terreinen 
van het leven bevorderen? Wees concreet!
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Casus
Floran en Marit zien bij hun onkerkelijke buren hoe zij 
aan het huwelijksleven gestalte geven. Mark en Yvonne 
hebben allebei een fulltime baan en leven hun eigen 
leven. Niet de eenheid tussen man en vrouw staat 
centraal, maar het draait om twee aparte individuen 
met hun eigen persoonlijke doelen. Bewust geven 
Mark en Yvonne elkaar veel ruimte en proberen ze 
elkaars ontwikkeling niet in de weg te staan. Floran 
en Marit zien Mark en Yvonne uit elkaar groeien en 
hebben daarom samen afspraken gemaakt met 
betrekking tot hun eigen huwelijk; niet alleen over het 
dagelijkse leven, maar ook online. Ze hebben gekozen 
voor één mailadres en één Facebookpagina om zich 
ook naar anderen als echtpaar te presenteren.
-  Wat vind je van de keuzes van Floran en Marit?
-  Hoe kunnen ze nog meer de eenheid bevorderen?
-  Waarom staat het huwelijksleven van Mark en 

Yvonne haaks op Gods opdracht aan echtparen? 
-  Wat is het gevaar van deze individualistische 

samenleving voor het huwelijk? Hoe kun je daar 
alert op zijn?

Citaat
Een citaat uit het boek Bijbelse relatievorming in de 
21ste eeuw (ISBN 9789079465484): ‘Zoals er volkomen 
gemeenschap is tussen God de Vader, God de Zoon 
en God de Heilige Geest, zo was er op menselijk 
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niveau volkomen gemeenschap tussen de man Adam 
en zijn vrouw Eva. En met God waren zij in totale 
harmonie. De zonde heeft deze harmonie verstoord. 
Zowel de gemeenschap met God werd verbroken als 
de gemeenschap met elkaar als mens. Adam en Eva 
schaamden zich voor God en voor elkaar. Ze verborgen 
zich en bedekten zich. Ze werden vervuld van zichzelf, 
van hun eigen behoeften en verlangens. Ze stelden 
het geluk van de ander niet meer voorop. (…) De 
harmonie is zwaar geschonden en toch haalt God 
Adam en Eva niet uit elkaar. Twee egocentrische 
zelfbewuste mensen moesten nu verder leven in 
gemeenschap. Het is onmogelijk om weer een twee-
eenheid te zijn zoals het God behaagt, als het 
egocentrische bewuste hart niet is vernieuwd door 
Gods genade. Alleen als we de zelfopofferende liefde 
van de Heere Jezus hebben leren kennen voor een 
goddeloos egocentrisch persoon, zijn we in staat om 
de zelfopofferende liefde uit te delen aan een ander 
persoon die onvolmaakt is.’
-  Kun je de eenheid van Adam en Eva in de 

menselijke huishouding vergelijken bij de Drie-
eenheid in de goddelijke huishouding zoals dit 
citaat doet? Zo ja, wat leert ons dat?

-  Wat veranderde er na de zondeval en wat betekent 
dat voor een huwelijk buiten het paradijs?

-  Waarom hebben echtparen de Heere Jezus nodig 
op hun huwelijksreis?
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 Besluiten
 Ga van echtparen uit de Bijbel na hoe hun huwelijk 
begonnen is. Denk aan Izak en Rebekka, Boaz en 
Ruth, de bruiloft te Kana en dergelijke. Wat kun je van 
hen leren als je terugkijkt naar of vooruitblikt op het 
begin van je eigen huwelijk?


