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BOUWEN AAN EEN 

GELUKKIG HUWELIJK

Arjan Baan, evangelist
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Het doel van het huwelijk is niet om jou 
happy (gelukkig) te maken, maar holy (heilig).

EEN GELUKKIG OF HEILIG HUWELIJK?
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‘BOUWEN’ IS EEN PROCES: 

IK BEN WERK IN UITVOERING

‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen 

in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij 
komt wonen.’ (2 Korinthe 12:9)
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21 JAAR AAN HET ‘BOUWEN’
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DE ETHIEK VAN DE BADKUIP

GODS NORM

REALITEIT

De goede schepping vormt de linker rand van de badkuip; ‘de val’ is de steile 

rand naar beneden; Een Bijbelse ethiek is bijzonder zowel in
de diepte v/d gebrokenheid (schuldbesef) als in de hoogte van de idealen. 

Christelijke ethiek: leven tussen 2 polen. Voeten in de modder, ‘t hoofd omhoog. 

IDEALIST

PESSIMIST
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1. Het huwelijk zelf

2. De roeping van de man

3. De roeping van de vrouw

BOUWEN AAN EEN 
GELUKKIG HUWELIJK
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AUTONOME MENSELIJKE 
REDENERING

OPENBARING
GODS WOORD

Het PROBLEEM
Psalm 11:3

We zijn als 
christenen 
onderling 

verdeeld over 
de meest 

fundamentele 
waarheden. 
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“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van 
weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op 

generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd 
worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, 

opdat men er weer kan wonen” (Jes. 58:12)
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1. Het huwelijk zelf
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VERBROKEN & HERSTELD

Efeze 2:1-3, 4:17-19 Efeze 2:4, 5:1-2
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‘En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad 
heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als 

een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur 
voor God. (Efeze 5:2) 11

FOTO VAN CHRISTUS EN ZIJN GEMEENTE

12
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MODEL VAN CHRISTUS & GEMEENTE

CHRISTUS

- koestert

- offert zich op voor

- heeft lief

- voedt

DE GEMEENTE  

- onderwerpt zich

- geeft eer

- respecteert

- gehoorzaamt

DE MAN

DE VROUW
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Het huwelijk is een levenslange 
reis & leerproces om lief te 

hebben zoals Christus! 

HOOFD INGREDIËNT IS AGAPE LIEFDE 
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Het Rad 
van de 

Waanzin
óf 

Motivatie 

de man heeft zijn (niet) vrouw lief

de vrouw respecteert (niet) haar man

Efeze 5: 22,25 en 28
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Één worden

Man Vrouw 

‘Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.’ 
(Pred. 4:12)

Focussen op fouten/tekorten
= meer afstand 16

1. Als God niet op 1 staat, zal je nooit een Goddelijke 
(gelukkig) huwelijk krijgen.

2. Als 1 van beide dit doet, dan kan van jouw kant Gods 
liefde schitteren naar de ander toe.

3. Dien je samen God, dan gaat het schitteren in beiden.

4. Je bent niet afhankelijk van je partner om God op nr. 1 te 
hebben. Het is zwaar, maar jouw input is Jezus’ leven!
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IN HET HUWELIJK KOMT EEN

DIEPERE OORLOG AAN ‘T LICHT

De innerlijke strijd

Efeze 6:12 Efeze 4:25-31

Het vlees
gedachten/verlangens

Heilige Geest
vrucht/gaven/kracht

Nieuwe ‘ik’
Ziel

(wil, verstand, emoties)
Geest

Eigenbelang?

18
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2. De roeping van de man

19

Leer de discipline van jezelf Leer de discipline van jezelf Leer de discipline van jezelf Leer de discipline van jezelf 

wegcijferen in het huwelijk!wegcijferen in het huwelijk!wegcijferen in het huwelijk!wegcijferen in het huwelijk!

1. LIEFHEBBEN

20

1. LIEFHEBBEN

Bijbelse definitie van liefde:
• Een voortdurende toewijding aan én 

betrokkenheid op de ander.
• De hartelijke wil om voor de ander te zorgen en de 

ander van het beste te voorzien door Bijbelse, oprechte 
en meevoelende gedachten, woorden en daden.

1. Heb lief! Wilsbesluit, # emoties (Ef. 5:25,33).
2. Vul je met Jezus’ Zelfopofferende (volmaakte) liefde 

(1 Kor. 13:5).  
3. Je naaste liefhebben, zelfs je vijand (Mat. 5:44-45)
4. Ik ben ertoe in staat door de inwoning v/d Heilige Geest.
5. Hoe kan jij je vrouw liefhebben?
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Ben je als Caesar of als Christus? 

2. LEIDINGGEVEN

De ideale man is een dienende herder-leider (Ezech. 34:4). 22

1. Ben je als Caesar of als Christus? (Ezech. 34:4).

2. Wat is jouw houding? Dien jij je vrouw, ook als ze jou niet 
dient of jou geen Hoofd laat zijn?

3. Neem je verantwoordelijkheid serieus (Ef. 6:4, Fil. 2:3-4). 
Adam wordt verantwoordelijk gehouden (zondeval).

4. Waarnaar toe? Doel? ‘Als er geen visie is’ (Spr. 29:18) 

5. Betrokkenheid - tijd & aandacht (Joh. 10:14).

6. Als je thuis komt, begint het echte werk (opvoeding kids).   
(Deut. 6:1-4, Joh. 10:4a).

2. LEIDINGGEVEN

23

Als priester ben je verantwoordelijk voor geestelijk welzijn.

3. BEMOEDIGEN

Het dagelijks Woord-bad  (Efeze 5:26) 24
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1. Als priester ben je verantwoordelijk voor geestelijk welzijn.

2. Hoe voorzie jij je gezin van geestelijk voedsel?

3. Hoe bid je voor vrouw en kinderen – leiding/bescherming.

4. Inlevingsvermogen: leer je vrouw te begrijpen. 

5. Conflictoplossing: Jezus kwam naar de aarde om ‘grote conflict’ 
met de mens op te lossen. Wat mag het je kosten?

6. Was je haar oren of geef je haar een waterbad van positieve en 
goede woorden? Op welke manier doe je dat? Doe je dat ook als 
je vrouw niet nog lang niet op de Gemeente lijkt (snauwt, slordig 
of kortaf is)? 

3. BEMOEDIGEN
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3. De roeping van de vrouw

26

1. RESPECTEREN & WAARDEREN

‘Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man,
maar zij die hem beschaamd maakt, 

is als verrotting in zijn beenderen.’ (Spreuken 12:4) 27

DE VROUW WORDT GEROEPEN OM TE RESPECT TE TONEN!

1. Onderdanigheid: je plaats weten in Gods blauwdruk (Ef. 5:22).

2. Ontzag. Phobeo: onder de indruk zijn, behandelen met respect (Ef. 5:33).

3. God heeft de man als hoofd gezag gegeven – 1 Kor. 11:3. Ook bij
onrein verleden, is hij lui/lapzwans. Kan zijn dat je man geen 
respect verdient vlg. jou, omdat hij in woord en daad totaal niet 
op Jezus lijkt. Toch respect: je eert God.

4. Jouw daden, woorden, blikken moeten een respectvolle 
houding uitstralen. ► op deze wijze eer je God.

5. Respectloosheid ► ernstige gevolgen. Vb. Michal (2 Sam. 6:16), 
Jobs vrouw (Job 2:9).

6. Wanneer ben je als vrouw respectloos? Je man uitlacht, 
kleineert, kortaf doet, roddelt, sarcasme, afkeurende blik, 
geïrriteerd, kwetsende woorden, constant in de rede valt.

7. Hoe kan jij je man waardering geven & respecteren? Als je man 
ongelovig is: 1 Pet. 3:1,4 - warme zachte toon. Waardering 
uitspreken voor zijn werk, klusjes, spreek positief over hem in 
gezelschap. Kook wat hij lekker vind. 

1. RESPECTEREN & WAARDEREN

28

Lieve Vader, ik baal er zo van als mijn man zo ongeïnteresseerd 
is in mij. Alsof ik niks waard ben... 
Ik voel veel boosheid Heere. Het doet me verdriet en ik voel me 
afgewezen! Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om nu aardig te 
blijven... ik zou de waarheid weleens willen uitschreeuwen naar 
hem. 

Ik merk ook dat mijn gevoelens van liefde steeds minder 
worden. Dit wil ik helemaal niet Heere. Maar Heere, U bent de 
Heere die ik dien en ik wil U in al mijn keuzes en gedragingen 
gehoorzamen en eren. 

Ik kies er nu met mijn wil (en tegen mijn gevoel in...) voor om 
mijn man met respect te blijven behandelen en ik geef 
mijn recht op vergelding op, al vraagt hij niet om vergeving...

Ik bid of U mij door Uw Heilige Geest aan blijft sporen alleen 
het goede te doen en dank U dat ik met U alles aankan, 
als ik het maar tegen U kan blijven zeggen en nergens anders! 

Dank U dat ik bij U met al mijn emoties en boosheid terecht 
kan. Ik zegen mijn man in Jezus naam.

GEBED VAN DE VROUW
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De vreugde van de Heere in gezin ontwikkelen (Neh. 8:1).

2. EEN WARME SFEER 

IN HUIS CREËREN

30
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1. De vreugde van de Heere in gezin ontwikkelen (Neh. 8:1).

2. De vrouw en moeder in het gezin zet vaak de toon. 
De toon van God is: blijdschap, optimisme, 
verheugen in de Heere en in je gezin.

3. Gezelligheid! ‘Als mama niet blij is, is niemand blij’. 

4. Funest: bitterheid en gekwetst-zijn ►belemmeren liefde. 
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel. Als je 
40% fout bent, dan moet je 40% belijden. 

5. De ander is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. “Heb je 
iets tegen mij?” 

6. Jezus is ons Voorbeeld: incasseer, vergeef, dien, enz. 

2. EEN WARME SFEER 

IN HUIS CREËREN
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‘Een zuivere en gezonde fysieke relatie tussen man en vrouw in 
een huwelijk beschermt beide partners tegen het gevaar van 
verleiding en overspel’ (1 Kor. 7:2-5,9).

3. INTIMTEIT – ELKAAR VERVULLEN

32

1. ‘Een zuivere en gezonde fysieke relatie tussen man en 
vrouw in een huwelijk beschermt beide partners tegen 
het gevaar van verleiding en overspel’ (1 Kor. 7:2-5,9).

2. Lichamelijke intimiteit en seksualiteit: om de eenheid en 
verbondenheid binnen huwelijk te vergroten (genieten).

3. Ik ben beschikbaar (tijd) voor jou mijn lieve vrouw/man.

4. Ik zal jou geven waar jij recht op hebt mijn lieve vrouw/man. 

5. Ik zal jou niet de gemeenschap weigeren.  

6. Ik heb geen rechten, maar wel liefdevolle plichten.

3. INTIMTEIT – ELKAAR VERVULLEN
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ER IS HOOP!
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STATUS VAN JE HUWELIJK

1. Zonden belijden / vergeving schenken # goedkoop ‘sorry zeggen’

2. Liefde en respect

3. Intimiteit (een hechte ‘klik’) en verbondenheid

4. Financiën / Geldbesteding / Rentmeesterschap

5. Goede communicatie (openheid)

6. Rolverdeling man/vrouw

7. Leiderschap en onderdanigheid

8. Opvoeding van de kinderen/tieners

9. Seksualiteit 

10. Planning: werk & vrije tijd/hobby 

11. Meningsverschillen en conflicten oplossen

12. Geestelijke herkenning

13. Impact van (schoon)familie/vrienden

Geef cijfers van 0 t/m 10 [0=slecht & 10=uitstekend] 
Waarin zijn jullie echt gegroeid? Waarin willen jullie nog groeien?

Welk cijfer zou jij je huwelijk nu geven? 35


