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Dit mysterie is groot! Gods bedoeling met het huwelijk (1)
Ik tel tot tien: zevende gebod
Efeziërs 5:31-32
Het zevende van de Tien Woorden zet ons op het spoor van
het huwelijk en Gods bedoeling daarmee. Als we starten bij
onze eigen ervaringen met het huwelijk, gaat er een wereld
open van enerzijds liefde en trouw en geluk, en anderzijds
van gebroken dromen, onvervulde verlangens en pijn. Het
maakt nogal wat uit of je het evangelie van het huwelijk
hoort als iemand die (on)gelukkig getrouwd, single, alleengaand, homo of gescheiden is.
Mega-mysterie
Efeziërs 5 is misschien wel het belangrijkste Bijbelgedeelte
over het huwelijk. Een centrale gedachte is dat het huwelijk
een mysterie is. Mysterie is in het Nieuw Testament steeds: de
wonderlijke en onverwachte waarheid die God openbaart door
zijn Geest. Dat gaat dan over Gods verlossingswerk dat in het
evangelie openbaar wordt gemaakt (zie ook Efe. 3:8-9 en Kol.
2:25-27). Het huwelijk is dus geen ‘boterbriefje’ maar maakt
deel uit van Gods reddingsplan om het leven hier op aarde
weer echt leven te maken.
Christus
‘Dit mysterie is groot - en ik betrek het op Christus en de kerk.’
Laten we ook rond het huwelijk bij elkaar het verlangen aanwakkeren om Jezus - die vriend, die vreemdeling, die soms
dichtbij is maar vaak ook ver weg - het begin te laten zijn van
alles. We kunnen niks zinnigs over het huwelijk zeggen en niks
zinnigs voor ons huwelijk doen zonder Jezus. Het huwelijk is
ervoor bedoeld om iets zichtbaar te maken van Christus. Soms
zien we het huwelijk als de plek waar je jezelf beter moeten
kunnen ontplooien, waar je vooral ook moet zorgen dat je nog
een eigen stukje leven overhoudt. Of we zien het huwelijk als
de plek waar het juist gedaan is met je vrijheid. Of we zien het
huwelijk als de plek waar de ander gevormd moet worden naar
jouw beeld. Maar het huwelijk is bedoeld als de plek waar je
elkaar mag helpen om te groeien in Christusgelijkvormigheid,
waar je praktisch en liefdevol vorm en inhoud geeft aan discipelschap. Wat er tussen Christus en de kerk gebeurt - het is de
bedoeling dat dat ook in het huwelijk gebeurt tussen man en

vrouw. Het christelijk huwelijk is altijd allereerst een eenheid,
een verbondenheid waarvan Christus de bron is. Laten we
hem zien, aanbidden en bewonderen, dat is het beste begin.
En dan zien we Christus vooral als degene ‘die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige
gave voor God’ (Efe. 5:1-2). Hier zien we dat neerwaartse pad
van Christus, die de weg van de liefde is gegaan. Dat betekende voor hem heel concreet: zichzelf geven als een offer. Hij
heeft zichzelf opgeofferd. Hij is voor ons gekruisigd. Hij heeft
onze schuld op zich genomen. Het oordeel dat wij hadden
moeten ondergaan heeft hij gedragen. En zo bracht hij een
diepe eenheid tussen hem en ons gebracht. En dát, zegt Paulus, is de sleutel om het huwelijk te begrijpen en te beleven.
Het huwelijk is één van de plaatsen waarvoor geldt: ‘Ontwaak
uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen’
(Efe. 5:14). En ook: we kunnen het huwelijk niet begrijpen als
we niet met de Geest zijn vervuld (Efe. 5:18).
De man als hoofd
Deze uitspraak in Efeziërs 5:22-23 kan weerstand oproepen:
‘Vrouwen, erken het gezag van uw man 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.’ De man
als hoofd? Dat betekent niet: hij is de baas. Jezus is ook niet
‘de baas’. Over Christus wordt gezegd: hij heeft de kerk liefgehad en zich voor haar prijsgegeven. Zó is hij hoofd van de
kerk. Christus voedt en koestert de kerk en heeft echt alles
voor haar over gehad. Het is Gods bedoeling van het huwelijk
dat een vrouw in haar man iemand ziet die het neerwaartse
pad van Christus gaat, iemand die alles voor haar over heeft.
Zo iemand wil ze graag volgen. Het is Gods bedoeling dat
mannen op de manier van Christus vooropgaan, liefdevol,
zichzelf gevend als een geurige gave voor God. Zo geef je gestalte aan Gods reddende werk. Het huwelijk is een uitbeelding van Gods verlossingswerk. En wat zou het geweldig zijn
als dat ook echt zo werkte in het huwelijk dat we hebben of
waar we naar verlangen. Nogmaals: ‘Dit mysterie is groot’.
Neem de tijd om het te verkennen. Zoek Jezus en zijn Geest.

Om te lezen
Efeziërs 5:1-33
Voor een geloofsgesprek
1. Hoe landt het thema ‘huwelijk’ in
jouw leven? Wat zijn je eerste eigen gedachten?
2. Stel elkaar vragen: ‘Hoe is het in
jullie huwelijk?’ Of: ‘Hoe is het voor
jou om alleen te zijn?’ Of: ‘Welke
worsteling ervaar jij rond relaties,
verkering, homo-zijn?’
3. ‘Dit mysterie is groot.’ Herken je
dat? Wat betekent ‘mysterie’ in de
Bijbel? Waar gaat dat over?
4. Christus is de bron van het huwelijk zoals God dat heeft bedoeld.
Hoe kun je daar inhoud aan geven?
5. Bespreek wat er in Efeziërs 5:1-33
allemaal over Christus wordt gezegd.
6. ‘Het is Gods bedoeling van het
huwelijk dat een vrouw in haar
man iemand ziet die het neerwaartse pad van Christus gaat,
iemand die alles voor haar over
heeft. Zo iemand wil ze graag volgen.’ Wat vind je hiervan? Wat
vraagt dit van de man?
7. Hoe kun je als vrouw in je huwelijk
Christus weerspiegelen?
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