
 

 

Jos Douma, 5 oktober 2008 
Efeziërs 5:21-33 

 

Door Jezus wordt duidelijk 
dat u de nieuwe mens moet 

aantrekken. 
Efeziërs 4:24 

 

DIT MYSTERIE IS GROOT 

Verbinding maken met elkaar in 
het huwelijk (3) 

 
We moeten in de gemeente van Christus 
ons denken over en onze ervaring van 
het christelijke huwelijk door Gods 
Woord laten kleuren. Dat van groot 
belang voor iedereen (gehuwd of 
ongehuwd) omdat alleen een Bijbelse 
visie op het huwelijk ons leert om te 
gaan met onze seksualiteit, ons alleen-
zijn of ons zoeken naar een partner. Het 
huwelijk is een van de ‘etalages van 
Gods glorie’ (Gert Hutten)! 
 

Het nieuwe leven 
Om te begrijpen wat Paulus zegt over 
man en vrouw in het huwelijk is het 
nodig om te zien dat hij spreekt over het 
nieuwe leven (4:25-6:9). Nog verder 
moeten we terug (4:20-24): u hebt 
Christus leren kennen! Door Jezus wordt 
duidelijk dat u de nieuwe mens moet 
aantrekken! Vlak voor het deel over het 
huwelijk gaat het over de vervulling met 
de Geest (5:18)!Zonder de Geestelijke 
focus op Christus en bewondering voor 
zijn stralende glorie kunnen we Paulus’ 
onderwijs niet begrijpen, roept dat 
onderwijs zelfs weerstand en verzet op. 
 

De erkenning van de vrouw 
In vers 21 worden álle gemeenteleden 
(mannen en vrouwen) nog 
aangesproken: ‘aanvaard elkaars gezag’. 
Gezag aanvaarden (‘onderwerping’) is 
niet slaafse onderdanigheid maar 
vrijwillige dienstbaarheid. De eerbied 
voor Christus vormt daarvoor de bron. 
Dan gaat Paulus dat toepassen op de 
man-vrouw-relatie in het huwelijk. De 
vrouw (5:22-24) wordt opgeroepen 
toegewijd te zijn aan haar eigen man. 
Zijn gezag is dat van de Heer (wat 
inhoudt: de man laat zich volledig leiden 
door Christus). Paulus baseert zich niet 
op culturele gewoonten, maar fundeert 
zijn uitspraken op de verhouding tussen 
Christus en zijn gemeente. Het zal voor 
een christenvrouw niet moeilijk zijn het 
gezag van haar christenman te erkennen 
als hij meer en meer op het hoofd 
Christus lijkt. Zijn leven en zijn woorden 
zullen dan vol van Jezus zijn. Het hoofd-
zijn van de man houdt in: 1) er is een 
diepe levenseenheid tussen hoofd en 

lichaam; ze kunnen niet zonder elkaar; 2) 
de man heeft een grote 
verantwoordelijkheid voor het welzijn 
van zijn vrouw. De vrouw erkent in alles 
het gezag van haar man: ze is hem 
volkomen toegewijd (niets 
uitgezonderd), zoals hij dat ook naar 
haar toe is in alles. 
 

De liefde van de man 
De man (5:25-30) wordt niet 
opgeroepen om gezag uit te oefenen, 
maar om lief te hebben (agapè). 
Opnieuw: zoals Christus. Aan zijn werk 
worden veel woorden gewijd: Christus 
kennen en bewonderen blijkt dé weg te 
zijn waarlangs we het christelijke 
huwelijk kunnen leren begrijpen. 
Christus: 1) heeft zijn gemeente 
liefgehad; 2) heeft zich voor de 
gemeente prijsgegeven; 3) heiligt haar; 4) 
reinigt haar met water en woorden; 5) 
wil haar bij zich nemen: zonder vlek of 
rimpel, heilig en zuiver! Jezus doet 
werkelijk alles voor zijn gemeente: wat 
een ongelooflijke toewijding, overgave 
en dienstbaarheid. Zo moet de man er 
op gericht zijn dat zijn vrouw steeds 
mooier wordt en steeds meer tot haar 
recht komt: dat zij steeds meer op 
Christus gaat lijken dus. Paulus zegt met 
zoveel woorden: ‘Mannen, lijk op 
Christus, en zorg dat je vrouw op 
Christus gaat lijken.’ 
 

Man en vrouw één 
Dan volgt (5:31) een bijna letterlijke 
aanhaling van Genesis 2:24. De man 
moet twee dingen doen: verlaten en 
hechten. De man moet zijn ouders 
verlaten: het is belangrijk dat hij (net als 
zij overigens) loskomt van zijn ouders. 
Ze moeten echt een nieuwe 
levenseenheid vormen en zich volkomen 
aan elkaar toewijden. Het woord 
‘hechten’ is a) zeer plastisch: aankleven, 
vastplakken (losscheuren brengt per 
definitie onherstelbare schade met zich 
mee) en b) heel intiem: er ontstaat één 
nieuw lichaam, een lichamelijke 
levenseenheid. Die seksuele eenheid kan 
alleen maar beleefd worden in het 
huwelijk waarin man en vrouw 
volkomen, in alle opzichten aan elkaar 
zijn toegewijd. 
 

Mysterie 
Het christelijke huwelijk is een mysterie. 
Niet een onoplosbaar raadsel (of zelfs 
een probleem), maar een 
ondoorgrondelijk diep geheimenis waar 
we alleen iets van leren zien en ervaren 
als we ons hechten aan Christus, Gods 
mysterie (Kol. 1:27 en 2:2). De diepste 

boodschap is niet voor mannen: ‘Heb 
haar lief!’, en voor vrouwen ‘Erken 
hem!’, maar voor hen allebei: hecht je 
aan Christus, bewonder zijn 
mysterievolle Persoon, verheug je in zijn 
glorie! Als je een man hebt die dat doet, 
dan is het heerlijk om hem te erkennen, 
omdat hij zo op Christus begint te lijken! 
Als je een vrouw hebt die dat doet, dan 
is het heerlijk om haar lief te hebben, 
omdat zij zo op Christus begint te lijken! 
 

Idealistisch? 
Is dit allemaal niet veel te mooi, veel te 
hoog gegrepen, ontzettend 
hoogdravend, ontstellend abstract? Het 
is voorstelbaar dat we zo reageren, want 
we zien hoeveel er stuk is op het gebied 
van huwelijken, relaties en seksualiteit. 
Maar tegelijk laat onze scepsis ook zien 
hoezeer we vervreemd zijn van het 
nieuwe leven, hoe vreemd we nog zijn 
aan Christus en hoe onbekend we nog 
zijn met zijn mateloze glorie, zijn 
eindeloze schoonheid. Als hij ons 
vreemd is, is ook het Bijbelse beeld van 
het huwelijk ons vreemd. Maar er is 
hoop: Jezus komt naar ons toe, zijn 
Geest is al aan het werk. Laten we ons 
meenemen in die beweging van nieuw 
leven? De weg is al gewezen in Efeziërs 
5:18: ‘Laat de Geest u vervullen!’ 
 
 

 
 

Voor een geloofsgesprek… 

1. Lees Efeziërs 5:21-33. Welke 
zinnen vind je het mooiste? Welke 
zinnen roepen (kritische) vragen 
op? 

2. ‘Het huwelijk is een etalage van 
Gods glorie!’ Wat vind je van deze 
stelling? 

3. Wat is jouw eigen beeld bij ‘gezag 
hebben’? Hoe kleurt wat Paulus in 
Efeziërs 5 schrijft dat beeld bij? 

4. Bespreek met elkaar in welke 
opzichten man en vrouw in het 
christelijke huwelijk volstrekt 
gelijkwaardig zijn aan elkaar. 
Bespreek vervolgens waarin ze 
een verschillende rol hebben. 

5. ‘Christus kennen en bewonderen 
blijkt dé weg te zijn waarlangs we 
het christelijke huwelijk kunnen 
leren begrijpen.’ Spreek samen 
door over deze gedachte. Hoe 
kunnen we elkaar helpen om te 
groeien in bewondering voor de 
glorie van Christus? 

 


