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Tema: God se plan vir liefdevolle en gelukkige huwelike.    

 

Lofprysing ter voorbereiding van die erediens  

Lied 200: 1, 3  

Lied 530: 1, 2, 3   

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Lied 163: 1 

Votum: Ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om  

 die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus.  

 Hy is die ware God en die ewige lewe.  

Seën 

Loflied Psalm 128-1: Beurtsang: 1,(almal), 2 (srs), 3 (brs), 4 (almal); 

Geloofsbelydenis:  12 Artikels - interaktief      

 

Verootmoedigingsdiens  

Wet uit Hosea 2: 1 – 22 

Sing skuldbelydenis uit Sb 9-3: 1 

Vryspraak uit Jes. 44: 21-23 “Dink hieraan, Jakob, dink hieraan, Israel, want jy is my 

dienaar; Ek het jou gemaak, jy is my dienaar. Ek sal jou nie verlaat nie, Israel. 22Ek 

het jou oortredinge, jou sondes, uitgewis, hulle het verdwyn soos wolke, soos 

miswolke. Kom terug na My toe, want Ek het jou verlos. 23Juig, hemel, oor wat die 

Here gedoen het, jubel, dieptes van die aarde, wees bly en juig, berge en bosse,  

want die Here het vir Jakob, vir Israel, verlos, die Here het sy mag laat blyk.”  

Gebed    

 

Woorddiens  

Skriflesing: Efesiërs 5: 21 – 33 

Sing Sb 15-2: 2,3 (Mel: Ps 18 se eerste mel) 

Woordverkondiging    

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Bevestig diaken – Drikus Nortje 

Sing Ps 134-2: 2 

Slotsang: Sb 9-4: 4, 5 

Seën 

Amenlied Sb 13-3.    
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Daar is nie een van ons wat nie een of ander grappie of gesegde oor die 

huwelik of die verhouding tussen man en vrou ken nie. Daar is baie negatiewe 

grappies en gesegdes rondom die huwelik wat gedurig in ons gesprekke 

opduik. Wanneer iemand wil trou dan reageer mense ook gewoonlik baie negatief 

met allerhande doemuitsprake oor wat alles verkeerd gaan loop in die voorgenome 

huwelik. CJ Langenhoven, die skrywer, is bekend vir sy gesegdes en kwinkslae oor 

die huwelikslewe! Onlangs lees ek weer van die man wat vir sy vriend sê: ek wil 

darem nie weet hoe moet dit wees om ongelukkig getroud te wees nie, want ek is 

gelukkig getroud en dit al klaar verskriklik genoeg!  

 

Maar, brs en srs, dit is presies nie wat die Here met die huwelik bedoel het nie! 

Die huwelik is nie die ruimte waar man en vrou mekaar moet verwoes en verniel nie! 

Dis nie ŉ plek waar man of vrou teen mekaar kompeteer om die belangrikste een in 

die verhouding te wees nie! God se plan vir die huwelik is juis om ŉ ruimte te 

skep waar man en vrou, as verskillende geslagte, in harmonie met mekaar kan 

saamleef in die rol wat God aan elkeen toeken! God het die huweliksverhouding 

nie bedoel as een waar ek kan kyk hoe ek die meeste uit die verhouding kan kry nie! 

Inteendeel: die Here het dit as lewensruimte geskep waar ek moet leer om die 

meeste te kan gee, te kan dien en te kan offer!  

 

Dat sommige huwelike nie gelukkige en liefdevolle verhoudinge oplewer nie, is 

nie God se skuld nie, dit is vanweë die sonde van die mens. Die fout lê nie in die 

huwelik nie, maar in die manier waarop ons as mense daardie huwelik uitleef! God 

se plan vir die huwelik is om ŉ gelukkige en liefdevolle verhouding te bou waarin 

man en vrou hulleself ten volle kan uitleef!  

 

Die Here wil daarom vanmore vir ons oor die huwelik die volgende leer: dien 

mekaar in liefde met die rol wat God aan jou as man en vrou toeken in die 

huwelik! (herhaal) 

 

Ons gaan na 3 aspekte kyk:  

1. Man en vrou is gelyk voor God geskape en moet saam die Here dien.  

2. Die vrou moet haar man dienend help  

3. En die man moet sy vrou dienend lei 

 

Ons teksverse begin baie duidelik met ŉ gelykstelling tussen man en vrou 

voor God! Vers 21 sê duidelik: “wees uit eerbied vir Christus aan mekaar 

onderdanig.” Alhoewel hierdie beginsel vir alle mense geld, geld dit in besonder vir 

die huwelikverhouding. Dit stel man en vrou saam onder die gesag van Christus! 

Wanneer man en vrou hulleself in geloof aan Christus onderwerp, kan hulle mekaar 

ook liefdevol dien!  
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ŉ Gelukkige en liefdevolle huwelik begin dus deurdat man en vrou Jesus 

Christus as Hoof en Koning van hulle lewe en van hulle huwelik beskou! 

Wanneer man en vrou weet dat hulle lewe alleen in Christus as hul Verlosser 

geanker kan wees en dat hul alleen uit die krag van geloof ŉ gelukkige huwelik kan 

bou, dan sal die huwelik ook liefdevol wees!  

 

Hoekom? Want Christus het ons kom leer wat ware liefde is! Hy het ons kom 

leer dat liefde nie beteken dat ek heers nie, maar dat ek moet dien! Christus, ons 

Koning, het ons dit tydens sy aardse lewe op verskillende maniere geleer! Hy het 

gesê: Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien! Met die 

voetewassing van sy dissipels demonstreer ons Here hierdie dienende liefde en leer 

Hy ons dat die een wat die belangrikste wil wees, die ander een moet dien! Nie oor 

die ander een moet heers nie! En hierdie beginsel pas die Here nou ook toe op die 

huweliksverhouding!  

 

Maar meer nog: Christus het ons kom dien deur sy lewe aan die kruis vir ons 

af te lê sodat ons gered kan word! Sodat ons van die straf van God en van die 

gevolge van die sonde bevry kan word! Dat ons nou in staat kan wees om te 

lewe soos God wil hê ons moet lewe – ook in die huwelik! Man en vrou word in 

Christus gered sodat ons gelukkig en liefdevol getroud kan wees!  

 

Hiermee herstel Christus die gevolge van die sondeval wat ook die 

huwelikslewe negatief beïnvloed het! Die een is nie gemaak om oor die ander te 

heers nie! Heerssug van man of vrou is die gevolge van die sondeval! God het man 

en vrou in die begin gelykwaardig geskep! Die man is nie meer werd as die vrou of 

die vrou as die man nie! In die oë van God is ons gelyk! Maar die Here het aan 

elkeen ŉ spesifieke rol toegeken. Aan Adam wat eerste geskep is, gee God die rol 

van leierskap en aan Eva die rol van sy helper. En ook hierdie rolle maak die een 

nie belangriker as die ander nie!  

 

Dit kom leer die Here ons baie duidelik in ons teksverse! Hierdie rolle moet 

vervul word vanuit ŉ nederige buig voor die Koningskap van Christus en ŉ 

erkenning dat man en vrou gelyk is voor die Here! En wanneer ons so na mekaar 

kyk en mekaar so ag dan kan ons ons rolle vervul sonder om daardeur ŉ 

ondergeskikte of oorheersende plek in te neem! Dan word die huwelik ŉ perfekte 

harmonie en kan dit vergelyk word met die perfekte verhouding tussen Christus as 

Bruidegom en die kerk as sy bruid. Dan kan die man en vrou vanuit hulle verhouding 

met Christus hulle rolle reg vervul.  

Die prediker Andrew Murray het gesê: Ek is eers regtig bekeer as ek in my huwelik 

bekeer is en as ek my bekering in my huweliksliefde as waar bewys deur om op 

onselfsugtige wyse lief te hê.:” 

 

Kom ons kyk dan nou na die rolle wat God in die huwelik toeken. Eers die van 

die vrou: die rol van die vrou is om haar man te help. Sy helper te wees! Die 
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woord wat hier met “onderdanig” vertaal word het hoegenaamd nie ŉ negatiewe 

betekenis nie. Dit beteken letterlik “om jou skouer onder iemand anders se arm in te 

druk en hom op te help”. Ons kinders sal dit ook verstaan as ek dit vergelyk met 

wat ons baie keer op televisie sien met ŉ rugbywedstryd waarin iemand seerkry. Die 

beseerde sal van die grond af opgetel word deur twee spanmaats en dan sit hulle 

hulle skouers so onder die beseerde se arms in en help hom van die veld af! Dit is 

wat “onderdanig” beteken. Ek skik myself onder die ander een om hom te help!  

 

Is dit nie presies wat die Here bedoel het in die skepping nie? Dat Adam nie 

alleen kon wees nie! Hy het iemand geskort om volledig mens te wees! Hy het vir 

Eva geskort en daarom maak die Here haar om sy lewe volledig te maak! Brs en srs, 

dit openbaar nie iets van Eva nie, maar eerder van Adam – dat hy so ŉ hulp nodig 

het!  

 

Die werkwoordsvorm waarin die woord vir onderdanig voorkom, dui ook 

daarop dat die vrou haarself gewillig onder die man se leiding skik en hom 

help! Hy hoef haar nie met geweld of gesag te onderwerp nie! Sy doen dit uit liefde! 

Sy doen dit soos die gemeente uit liefde Christus as hoof dien. Sy onderwerp haar 

nie aan die tirannie van die man nie, sy skik haar onder sy liefdevolle leiding.  

 

Hoekom? Kom ons kyk nou na die rol van die man. Die man vervul sy rol as 

leier nie deur te heers nie, maar deur eerstens sy vrou liefdevol te dien! Net 

soos Christus die gemeente kom dien het deur sy lewe vir haar af te lê. Hy het 

sy lewe vir haar afgelê en so sal die man die leiding neem om ook sy lewe vir sy 

vrou af te lê!  

 

Die man se rol is nie baasskap nie, maar dienende leierskap! Hy stel hom ook 

weer so onder sy vrou dat haar belange bo sy eie gedien word! Hy maak die vrou 

nie sy slaaf of besitting soos dit in die tyd van Paulus was nie – nee – hy dien 

haar. Brs en srs – hierdie lering oor die man se rol was totaal teen die gebruik van 

daardie tyd waar die vrou letterlik die man se besitting of slaaf was! God leer dat die 

man se leierskap nie daarin lê dat hy sy vrou onderwerp nie, maar haar dienend 

liefhet!   

 

Die man se leierskap beteken tweedens dat hy die leiding om sy vrou die beste 

mens te laat wees wat sy kan! Want dit is wat Christus gedoen het vir sy bruid! Hy 

wou haar rein en vlekkeloos aan God toewy! Hy wou haar die beste maak wat sy 

kan wees om in diens van God te staan. Net so bou die man sy vrou op om haar die 

beste mens te laat wees wat sy kan wees! Hy laat haar ten volle ontplooi in haar 

diens aan die Here sodat sy die beste vir Hom kan wees!  

 

Die man se leierskap beteken derdens dat Hy sy vrou so koester en versorg 

soos ŉ mens sy eie liggaam versorg. Met hierdie beeld word teruggegaan na 

Gen. 2: 28 waar die Here die huwelik instel en sê: Die man sal sy vader en moeder 
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verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een word. Die eenwording word nou 

hier in ons teksverse uitgebeeld as een liggaam! Geen mens verwaarloos sy eie 

liggaam nie, want dit is tot jou nadeel! Net so verwaarloos geen man sy vrou nie 

want hulle is een.  

Nee, hy neem die leiding om haar te koester, te versorg, te voed sodat hy en sy 

– as een liggaam – gelukkig kan wees! Die man wat sy vrou afskeep en haar 

verwaarloos moenie huil as hyself swaar kry nie – want dan is hy soos een wat 

homself nie kosgee nie en stadig maar seker verhonger en doodgaan!  

 

Wie sy vrou so dienend lei word deur respekvol deur haar gevolg! Sy aanvaar 

dit en sy skik haar onder jou – want dit is vir haar die beste plek om te wees. Om so 

lief gehê te word, so gedien te word, so gekoester te word! Elke vrou sal so man 

gewillig help en volg! Dit is wat Paulus in die laaste vers bedoel!  

 

Brs, as ek die Here hier reg verstaan, dan word hier baie van my en jou as man 

gevra.  Die feit dat hulle hulleself liefdevol onder ons skik, ons leiding aanvaar, word 

hier in ons teks met drie opdragte aan my en julle as mans gekwalifiseer. Daarom 

brs, moet ons die leiding neem om ons ons vroue so te lei in die huwelik! As mans 

moet ons opnuut van die Here Jesus gaan leer hoe om te liefdevol te dien en so ons 

vroue te lei! 

 

En susters, skik julle gewillig onder die leiding van julle mans soos die 

gemeente die Here Jesus as Hoof erken en volg want daardeur stel julle hulle in 

staat om julle op die regte wyse te lei. Die Here plaas julle daarmee nie in ŉ 

minderwaardige posisie nie maar juis in die mees kritiese rol waarsonder geen 

huwelik gelukkig en liefdevol kan wees nie. Watter vrou sal nie ŉ man wil volg 

wat haar so dien soos wat die Here dit hier vir ons teken nie?  

 

En ons kan dit doen! Want ons deel die nuwe lewe in Christus, ons Bruidegom, 

wat ook aan sy bruid baie gawes van die Gees toebedeel het! Net soos 

Christus gesorg het dat die Heilige Gees die gemeente toerus, net so word ons 

ook deur die Heilige Gees met die gawe van liefde toegerus om ŉ gelukkige en 

liefdevolle huwelik te hê wanneer ons die Here Jesus deur die Heilige Gees 

volg!  

 

Daarom brs en srs, ons moet die negatiewe persepsies rondom die huwelik afbreek 

en regstel. Ons moet die sondige optrede van mense in die huwelik uitwys en deur 

ons eie voorbeeld die regte verhoudinge in die huwelik stel deurdat ons mekaar in 

liefde dien met die rol wat God aan jou as man en vrou toegeken het!  

 

Wanneer pa en ma hierdie plan van God vir die huwelik uitleef, dan word die 

gesinslewe ook ŉ vreugdevolle lewe onder die heerskappy van Christus. Dan kan  

kinders geleer word hoe om as seuns en dogters te leef en met die ander geslag 
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respekvol saam te leef en eendag ook self ŉ liefdevolle en gelukkig huwelik te kan 

hê. So word ons Christusgesentreerde gesinne wat mekaar en God met liefde dien.  

 

Amen.   

  


