
handleiding 20.1 HET ZEVENDE GEBOD I 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Ef. 5:21-33 
lesstof 
Het huwelijk 
In het begin van de bijbel, bij de schepping van de mens, lees je al van de 
instelling en het doel van het huwelijk, Gen. 1 : 26-31 en Gen. 2 : 18-25. God 
heeft zelf de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Zonder vrouw was 
Adam alleen en miste iemand die speciaal bij hem paste. Nadat God ook de 
vrouw geschapen heeft, zegt Hij zelf dat het zo zal zijn, dat een man zijn vader en moeder zal 
verlaten, en zich zal hechten aan zijn vrouw en met haar gemeenschap zal hebben. Hij zelf geeft hun 
de opdracht vruchtbaar te zijn, en te heersen over de aarde. 
De eenheid tussen man en vrouw is een groot geschenk van God. Zij vullen elkaar aan. 
Kenmerkend voor het huwelijk is de onderlinge liefde, de trouw en eenheid. In Efeze staat dat het 
huwelijk een afbeelding mag zijn van de liefde die Christus heeft voor zijn gemeente, Ef. 5 : 22-33. 
Zoals Christus alles (zelfs zijn leven) aan de gemeente gaf, zo moet ook de man zijn vrouw 
liefhebben. De vrouw moet van haar man houden en hem eren, zoals de gemeente bij Christus hoort 
en Hem liefheeft. De bijbel roept daarom op het huwelijk in ere te houden, Hebr. 13 : 4. 
 
Echtscheiding en echtbreuk 
In het huwelijk gaan een man en vrouw een verbintenis of verbond aan met elkaar voor heel het leven. 
God zelf heeft hun leven zo geleid en geeft hen aan elkaar. Wat God heeft samengevoegd, mag de 
mens niet scheiden, zie Mat. 5 : 27, 31-32; 19 : 1-12; 1 Kor. 7 : 10,11.  
Wanneer een getrouwde man of vrouw gemeenschap heeft met een ander, dan is er sprake van 
overspel. Met die daad is het huwelijk verbroken en dat is echtbreuk. God verbiedt dat in het zevende 
gebod. Wanneer het toch gebeurt, mag de ander scheiden.  
Soms is een huwelijk zo verstoord, dat man en vrouw niet meer bij elkaar willen blijven, hoewel er 
geen sprake is van overspel. In dat geval zijn man en vrouw niet vrij om met een ander te hertrouwen. 
Zo mogelijk moeten zij meewerken aan herstel, eventueel met hulpverlening.  
 
Trouwen of samenwonen 
Het huwelijk is een instelling van God met een vastomlijnd en publiek karakter. Dat lees je ook in de 
bijbel over allerlei huwelijken. Er horen wederzijdse beloften en afspraken bij. Het is ook niet een 
onderonsje tussen twee personen. Heel de familie en leefgemeenschap heeft er mee te maken. Man 
en vrouw vormen samen een nieuwe levenseenheid, met beloften van trouw en liefde. Tegenwoordig 
worden de verplichtingen tussen man en vrouw vastgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Wanneer je niet publiek trouw wilt beloven en buiten het stadhuis om samen gaat wonen, ontken je de 
functie van de overheid en maak je van het huwelijk iets vrijblijvends. Zo’n manier van denken gaat in 
tegen Gods Woord. 

wat je wilt bereiken 

- de drie uitlegregels kunnen toepassen bij het zevende gebod 
- weten wanneer God het huwelijk instelde  
- de kenmerken van het huwelijk kennen 
- kunnen uitleggen hoe het huwelijk lijkt op de verhouding tussen Christus en de gemeente 
- de verschillen kennen tussen echtbreuk, overspel en echtscheiding 
- kunnen vertellen waarom samenwonen niet goed is 

handvat voor de mentor:  
zingen: Ps. 128; Ps. 134; E&R 158 
bijbel: Gen. 1 : 26-31; Gen 2 : 18-25; Mat. 5 : 27, 31-32; Mat. 19 : 1-12; 1 Kor. 7 : 10,11; Ef. 5 : 22-33; 1 Tess. 
4:1-8; Hebr. 13 : 4; 1 Petr. 3:1-7 
belijdenis: HC zd 41 vr/antw 108,109 
literatuur: E. A. de Boer, De bijbel open over vrijen; C. Bijl, Uit dankbaarheid, pag. 70-78; J. Douma, De tien 
geboden; J. Douma, Sexualiteit en huwelijk; G. Velema – Drent, Save seks; K. de Vries, Verkering. 
Boekjes van Walter Trobisch; richtlijnen synode amersfoort 2005 via www.gkv.nl.



lesindeling Deze les bespreek je zaken rond het huwelijk, in de volgende komt seksualiteit aan de orde. 

Wees alert dat echtscheiding en huwelijksmoeite heel gevoelig kunnen liggen! Kies welk onderdeel van de les je 
in ieder geval wilt behandelen. NB: Stem de intro daarop af en vraag alleen over de onderwerpen die je kiest!  
intro: Schrijf op een briefje ieder voor zich 5 belangrijke woorden bij: 1. huwelijk; 2. 
echtscheiding/echtbreuk; 3. trouwen/samenwonen. 
Hiermee activeer je voorkennis en kun je een indruk krijgen hoe het onderwerp ligt. Gebruik deze informatie bij de 
verdere opdrachten. 

 
bijbelstudie Ef. 5:21-33 

- In dit gedeelte lees je dat de man liefdevol moet leiden en verzorgen. Waar? (onderstrepen). 
Over de vrouw lees je dat zij ontzag moet hebben, respect tonen en eren. Waar? Zijn dit ook 
de kernwoorden die je zelf opschreef voor het huwelijk bij de intro? 

- Wat betekent dat ‘liefdevol leiden’ en ‘eren’ in praktijk? Leg uit dat man en vrouw voor God 
gelijkwaardig zijn en elk van Hem een eigen plaats krijgen. Het huwelijk is zijn instelling! 

- Vers 31 is een citaat uit Gen. 2:24. Het staat ook in Mat. 19:5 en Mar. 10:7-8. Zoek deze 
gedeelten op en kijk wat Gods woorden in die situatie willen zeggen. 

- In dit bijbelgedeelte wordt de huwelijksband vergeleken met de verhouding tussen Christus en 
zijn gemeente. Kun je dat uitleggen? (Wat doet Christus voor de kerk? Wat geeft Hij en tot 
hoever gaat Hij? Wat betekent dat voor de man? Wat ontvangt de gemeente en hoe hoort 
haar reactie te zijn? Wat betekent dat voor de vrouw in het huwelijk?). 

 
opdrachten 
*Vul het schema voor de 10 geboden in met hulp van de driehoek/de drie uitlegregels. 
 
*Maak de opdracht: ‘trouwboekje met inhoud’ op de volgende pagina. 
 
*Doe de opdracht ‘veilige tent’, zie volgende pagina. Lees in de jongerenmap het gedeelte onder 
‘kenmerken’. Vergelijk de drie pijlers van het huwelijk die in de les genoemd worden met Gen. 2:24. 
Bespreek samen wat er gebeurt als één van de drie onderdelen zwak of afwezig is. 
 

Geen trouw, liefdevolle verbondenheid Huwelijk als van vreemden, men gebruikt elkaar 

Geen seksualiteit, intimiteit Vriendschapsverbintenis 

Geen officiële verbintenis Samenwonen, losse relatie 

Bespreek hierbij waarom samenwonen niet goed is en gebruik de info van de linkerpagina. 
 
*Bekijk de cartoons op de volgende bladzijde. Wat zeggen ze je over het huwelijk? Kun je zelf nog 
meer bedenken? Past het bij wat de bijbel leert over het huwelijk als instelling van God? 
 
*Bespreek de stellingen: 

- echtbreuk, overspel, echtscheiding is allemaal ongeveer hetzelfde en allemaal even slecht 
- echtbreuk = echtscheiding 
- echtscheiding is nooit toegestaan 
- overspel is hetzelfde als echtbreuk 

Vertel hier de info uit het stukje echtscheiding en echtbreuk van de linkerpagina. 
 
*Werk het zevende gebod uit in het project ’10-nu’. Bedenk samen wat je daarover 
zeggen wilt en wie het uitwerkt. 

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen 20.2 
opdrachten om uit te kiezen 

- Project ’10-nu’ volgens afspraak. 
- Schrijf zelf een toespraak voor een huwelijksvoltrekking vanuit de bijbel 
- Lees het nieuwe huwelijksformulier: Wat vind je mooi of opvallend? 
- Vergelijk het nieuwe huwelijksformulier met het formulier op pag. 555 van het kerkboek. 

(NB: nieuwe huwelijksformulier staat in het liturgisch katern). 
- Bekijk de richtlijnen van de generale synode amersfoort 2005 rond huwelijk en echtscheiding. 

Je kunt ze vinden op www.gkv.nl. 

 

10-nu 

http://www.gkv.nl/


- Trouwboekje met inhoud 

 
Wie gaat trouwen krijgt een trouwboekje. Daarin staat een uittreksel van de huwelijksacte. (eventueel 
laten zien). 
Hieronder zie je een ‘pagina uit een trouwboekje’. Schrijf daarin de regels die de bijbel stelt bij een 
huwelijk. Schrijf het in je eigen woorden en gebruik daarbij de het huwelijksformulier op pag. 555 van 
je kerkboek en de genoemde bijbelteksten.  
Tip: Verdeel de vakken en bereid (in groepjes) jouw deel voor en vul het daarna samen in. 
 

‘Trouwboekje’ 
Wat leer je van de instelling van het huwelijk? (drie 
aspecten). Gebruik Gen. 2:24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijf op Wie instelt, wanneer, de drie aspecten, de duur  

van het huwelijk. 

Hoe is de verhouding van man en vrouw in het 
huwelijk? Gebruik Gen. 2:18 en Ef. 5: 21 e.v. 

Wat is het doel van je huwelijk? Gebruik Gen. 1:28 en 
het huwelijksformulier. 

 
 
 
 
 
 

Dit moet de man doen in 
het huwelijk: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit moet de vrouw doen 
in het huwelijk: 

Welke beloften krijgen man en vrouw in het huwelijk? 
Gebruik Ps. 128 en het huwelijksformulier. 

Welke adviezen of wensen geef je zelf vanuit de 
Bijbel aan mensen die gaan trouwen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Een veilige tent  
Een huwelijk is als een tent waarin je veilig 
kunt wonen. De drie tentstokken worden 
gevormd door liefdevolle trouw, intimiteit en 
seksualiteit, en de officiële verbintenis. 
Wat gebeurt er als één van deze drie 
stokken niet aanwezig is of erg zwak is? 
Wat voor soort relatie krijg je dan of wat 
betekent dat voor het huwelijk? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cartoons 

Wat zeggen deze cartoons je over een huwelijk. Past dat bij wat de bijbel daarover leert?  
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