
Huwelik 1  Genesis 1:26-27, Genesis 2:21-24, Efesiërs 5:21 en 2 Kor. 5:14-21 

Miga en myself wil vir die volgende paar Sondae gesels oor wat die Bybel ons oor die huwelik 

en verhoudinge leer, en dan ook spesifiek hoe die beeld en beginsels wat vir die huwelik geld, 

net so ook geld vir elkeen wat deel is van ŉ gemeente. 

Ons gaan vandag kyk na die onstaan en doel van die huwelik. 

Daar is ŉ ou storie wat deur die Joodse Rabbi’s vertel word van hoe dit gebeur het dat daar 

besluit is waar die tempel van die Here gebou gaan word. Daar was twee broers gewees wat op 

dieselfde grond geboer het. Hulle het die graan wat geoes is en die meule waar dit gemaal is 

gedeel. Aan die einde van elke dag het hulle die graan wat hulle vervaardig het onder mekaar 

verdeel en dan het elkeen sy deel na sy huis geneem. 

Die een broer was getroud en die ander broer was nie getroud nie. Die broer wat nie getroud 

was nie, het by homself geredeneer, dat sy broer wat ŉ gesin en kinders gehad het, meer graan 

as hy nodig gehad het. So elke aand het hy in die nag van sy graag in sy broers se skuur gaan 

gooi. Die getroude broer het weer by homself gedink, my ongetroude broer het nie kinders, wat 

hom eendag as hy oud is, sal kan versorg nie, hy was oor die toekoms van sy broer besorg 

gewees en daarom het ook hy in die nag van sy graan in sy broer se skuur gaan gooi. 

Een nag loop hulle mekaar raak tussen die twee skure en toe hulle agterkom wat hulle vir 

mekaar doen, het hulle mekaar in liefde omhels en was hulle baie bly gewees oor die omvang 

van hulle liefde vir mekaar. Die tradisie lui dat die tempel gebou is waar die twee broers hulle 

liefde vir mekaar ontdek het. Waar so iets gebeur moet heilige grond wees. 

Hierdie is ŉ baie mooi storie, maar kom ons wees maar eerlik teenoor mekaar, dis nie hoe dinge 

gewoonlik werk nie. Beide in ons huwelike en in die gemeente is ons eerder geneig om te wil 

kry wat ons wil hê, soos ons dit wil hê, wanneer ons dit wil hê. Ons is van nature baie meer 

ingestel op wat kan ek uit die “deal” of wat kan ek uit die verhouding kry, as wat ons ingestel is 

op ander. 

Ons is van nature selfsugtige wesens wat meer wil hê en kry as wat ons wil gee en dien. Omdat 

ons so selfsugtig en selfsgesentreerd is, sien ons eerder die foute in ander mense se lewens 

raak as wat ons ons eie foute en tekortkominge raaksien. Om ander se foute en tekortkominge 

raak te sien kom natuurlik, maar om van ons eie foute en tekortkominge te hoor is vir ons sleg. 

Daarom is dit belangrik om die Woord van God te ondersoek en te kyk wat leer die Bybel vir ons 

oor verhoudinge. En omdat die huwelik en die gemeente/kerk so sentraal in die Woord staan, 

moet ons leer om met Bybelse oë na die huwelik en die gemeente te kyk. 

So, waar kom die huwelik vandaan?  
In Genesis 1 lees ons dat die kroon van die skepping was die skep van die man en die vrou as 

die beelddraers en verteenwoordigers van God gewees. In Genesis 1:26-27 lees ons: Toe het 

God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers 



oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op 

die aarde kruip.” 27God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het 

Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep. God het toe vir hulle die opdrag gegee 

om vrugbaar te wees en die aarde te vul. So, man en vrou is geskep as beelddraers van God, as 

verteenwoordigers hier op aarde van die lewende God. 

In die tweede skeppingsverhaal lees ons dat die mens Adam alleen was en dat die Here gesien 

het dat daar nie vir hom ŉ helper, sy gelyke was nie. God het toe oor Adam ŉ diep slaap gebring 

en het uit sy ribbebeen vir hom ŉ vrou gemaak. Ons lees dan dat wanneer hulle bymekaar 

gebring word, God verklaar: Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy 

vrou lewe, en hulle sal een word (Genesis 2:24). 

So, die huwelik was deur God van die begin af ingestel as ŉ man en ŉ vrou wat een word en 

God op aarde verteenwoordig en oral waar hulle gaan iets van God se beeld moet uitdra. Reeds 

by die skepping van die mens was die huwelik ingestel as ŉ ruimte waarbinne twee mense so 

saam met mekaar lewe dat hulle verhouding iets wys van die verhouding wat daar tussen God 

die Vader, Seun en Heilige Gees is. Daarom is daar op elke huwelik ŉ roeping om God te 

verheerlik. 

Net soos al die ander dinge wat God geskape het, was die huwelik goed en volmaak geskape, 

maar ongelukkig lees ons dan in die volgende hoofstuk dat die sondeval plaasgevind het. Die 

gevolg van die sondeval was dat alles onvolmaak en gebroke geword het. Dit het ook die 

huwelik oneindig skade berokken. So die uitdagings wat ons vandag in die huwelik beleef was 

nie deel van God se bedoeling met die huwelik nie, dis is as gevolg van die sondeval dat ons 

huwelike nie volmaakte ruimtes is nie en daarom moet ons hard werk om dit te maak werk. 

In die Nuwe Testament lees ons dat Jesus die huwelik as ŉ Goddelike instelling bevestig. Ons 

lees in Matteus 19 dat die Fariseërs Jesus op die proef wou stel oor die huwelik en gevra of ŉ 

man van sy vrou mag skei. Jesus haal toe Genesis 2 aan en daarmee bevestig Jesus die beginsels 

van die huwelik soos ons in Genesis 2 gekry het. Matteus 19:4-6 “Het julle nie gelees dat die 

Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? 5Daarby het Hy gesê: ‘Daarom 

sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. 

6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een.  

Ons hoef dus nie te wonder waar die huwelik vandaan kom nie. Dis van die begin af deur God 

ingestel en later deur Jesus bevestig. Ja, die sondeval het die huwelik uitdagend gemaak, maar 

danksy Jesus se kruisdood en opstanding is daar hoop vir elke huwelik. Hoekom sê ek so? 

Ons lees in 2 Korintiërs 5 dat iemand wat in Jesus Christus as jou Verlosser en Saligmaker glo, ŉ 

nuwe mense is. Vers 17-18a: Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is 

verby, die nuwe het gekom. 18Dit alles is die werk van God. So, wat Paulus hier skryf, is dat 

wanneer ons in Jesus glo, dan het die ou sondige mens wat ons was, gesterf en het ons letterlik 

ŉ nuwe skepsel geword. Die ou sondige jy gaan dood en in die plek daarvan skep God ŉ nuwe 



jy. Jou gees wat dood was lewe nou en word gevul met die Heilige Gees. Jesus se Gees is nou in 

jou. 

Jy sien, omdat ons nuwe mense in Christus is, geld nuwe reëls vir ons en het ons die vermoë om 

nuut en anders te begin word. Omdat Jesus ons nuut gemaak het, kan ons verander en behoort 

ons te verander. Omdat Jesus ons gees nuut gemaak het, behoort ons as Christene heeltemal 

anders as die wêreld na die huwelik en die onderlinge verhoudinge in die kerk te kyk. 

Jy sien, as ons verstaan wat met ons bekering gebeur het. As ons verstaan dat ons nie vir God 

gekies het nie, maar dat Hy ons voor Hy begin skep het al uitgekies het as sy kinders, as ons 

verstaan dat ons identiteit verander is en dat ons Christus se Identiteit as ons identiteit onvang 

het, dan sal ons anders na mekaar begin kyk. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5:16 - Ons beoordeel 

dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër 

volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom nie meer so nie. 

Met ander woorde, as ons ons verlossing verstaan en wat Christus vir ons en met ons gedoen 

het, dan kyk ons met nuwe oë na mekaar binne die huwelik en die gemeente. Nie net het 

Christus vir my nuut gemaak nie, Hy het ook my man, of vrou, of medelidmaat van die 

gemeente, nuut gemaak. Soos wat Christus in my is, is Christus nou ook in die ander persoon en 

moet ons anders na mekaar kyk. 

Dis waar Efesiërs 5:21 inkom: Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Paulus 

gee die opdrag in vers 18 dat ons ons voortdurend deur die Heilige Gees moet laat vervul. Met 

ander woorde, ons moet voortdurend kies dat die Heilige Gees die Here van ons lewens moet 

wees en ons aan sy leiding en gesag onderwerp. As dit waar is in ons lewens behoort ons uit 

eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees.  

As ons in die Grieks na die sin kyk, dan staan daar dat ons as gelowiges, in die gemeente en dan 

veral in die huwelik, met mekaar in kompetisie moet wees. Nou ons ou sondige natuur doen dit 

van nature. Ons ou sondige self is voortdurend in kompetisie met mekaar en elkeen van ons wil 

wen en wil hê alles moet om myself en my voor en afkeure en my gerief draai. 

Maar dis nie die kompetisie waarvan Paulus hier praat nie. Paulus wil hê dat ons in ŉ totaal 

ander tipe kompetisie met mekaar moet wees. Hy gebruik ŉ militêre term wat sê: ons moet 

met mekaar in kompetisie wees oor wie die ander een die beste kan laat voel en lyk. Paulus sê 

ons moet met mekaar kompeteer oor wie kan die ander een soos die Generaal laat voel. So, ek 

moet myself sien as die troep en my lewensmaat, of die ander lidmate in die Gemeente, as die 

Generaal en hulle dan dien en hulle eerste stel. 

Dis wat Paulus hier probeer tuisbring: wees met mekaar in kompetisie oor wie die ander een se 

belange die meeste op die hart dra. Dit geld ons onderlinge verhoudinge in die gemeente en in 

die huwelik. Ons moet onsself afvra: Hoe kan ek die ander een se belange bo my eie stel? Hoe 

kan ek die ander een dien, eerder as om deur die ander een gedien te wil word. 



Die storie van die twee broers lyk gewoonlik anders. Ons natuurlike, menslike, voor bekering 

uitkyk op die lewe, is gewoonlik eerder een waar ek kyk of ek nie dalk meer as my broer in die 

hande kan kry nie. Hierdie twee broers het na mekaar gekyk soos Jesus na ons kyk. Hulle het 

verstaan wat dit beteken om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees. 

Daarom is dit vir ons belangrik om die Woord van God te ondersoek en te kyk wat leer die Here 

vir ons oor hoe Hy wil hê ons moet lewe. Ons moet leer om met Bybelse oë daarna te kyk. 

Vriende, die manier hoe ons na die huwelik en na my plek in die gemeente kyk is bepalend vir 

hoe ons ons rol en plek gaan verstaan. As ons met wêreldse oë gaan kyk, dan gaan ons 

benadering baie anders wees as wanneer ons met geestelike oë daarna kyk. 

Hoe kyk die wêreld na die huwelik en hoe dink die natuurlike menslike oor kerkwees? Die 

wêreldse denke sien die kerk en die huwelik as iets wat daar is om hulle te dien en om hulle 

gelukkig te maak. Die wêreldse mens dink: wat kan ek daaruit kry? Watter voordeel hou my 

vrou of my man vir my in. Of watter voordeel hou die gemeente vir my in? Dis ŉ 

verbruikersmentaliteit. 

So wanneer my lewensmaat dinge doen waarvan ek nie hou nie, of wanneer hy of sy nie aan my 

behoeftes voldoen nie, dan gaan soek ek vir my iemand anders wat beter aan my verwagtinge 

voldoen.  

Dieselfde gebeur met mens wat kerk betref. Wanneer jou ingesteldheid selfsugtig is, as jy vra 

waar kan ek die meeste kry? Of, waar is dinge volmaak? Dan loop mense by een kerk na die 

ander, op soek na ŉ foutlose kerk en op die ou end eindig hulle by geen kerk op nie, want jy kry 

nie ŉ foutlose kerk nie. Geen kerk sal aan al jou behoeftes voorsien nie.  

Wanneer ons vanuit ŉ geestelike hoek na die huwelik en na die kerk kyk, dan is daar ŉ totaal 

ander gesindheid. Dan is die vraag nie wat kan ek uit die verhouding kry nie, dan word die 

vraag: hoe kan ek in my huwelik, of as lidmaat van die gemeente, so leef en optree dat God 

deur my lewe verheerlik sal word. Wanneer jy die gesindheid het van waar kan ek gaan dien en 

waar kan ek ter wille van Christus ŉ verskil maak, dan verander alles, want dit is die gesindheid 

wat die Here van my en jou vra. 

Ons het mos in Genesis gesien dat ons geskape is om Christus te verteenwoordig en te 

verheerlik. Ons het in Efesiërs 5:21 gelees dat as ons eerbied vir Christus het, sal ons altyd die 

ander hoër plaas as onsself. Vir gelowiges is die fokus nie op wat kan ek wen nie, of watter 

voordeel is daar vir my nie, of wat kan ek kry nie, maar hoe kan ek Christus verheerlik in die 

manier hoe ek tot voordeel van ander lewe? Hoe kan ek ander dien? 

Vriende, dit is belangrik dat ons moet weet dat enige situasie in ons lewens waar ek met my eie 

selfsug gekonfronteer word, ongelooflike geestelike waarde in ons lewens het. Elke situasie, 

elke mens wat die Here gebruik om my eie selfsugtigheid in die lig te bring moet ons die Here 

voor dankie sê. Die huwelik en die gemeente is twee plekke waar ons selfsug baie maklik in die 

lig gebring word. 



Daarom is ŉ baie belangrike kopskuif wat ons moet maak, beide in ons huwelike en in die 

gemeente, dat die huwelik en die gemeente se primêre rol nie is om ons gelukkig te maak nie, 

maar om ons te help om heilig te word. 

Kom ek stel elkeen weer: die Hoofdoel van die huwelik is nie om ons gelukkig te maak nie, maar 

om ons heilig te maak. Die hoof doel van die kerk is nie om my gelukkig te maak nie, maar om 

my te help heilig te word.  

Ons kan dit ook anders stel: die hoof doel van die huwelik en die gemeente is om vir ons ŉ 

ruimte te skep waarbinne ons kan oefen om al hoe meer soos Jesus te word. Wat bedoel ek 

hiermee? Die eerste ruimte waarbinne ek en jy oefen om meer soos Jesus te word, is die 

huwelik. Dit die eerste ruimte waarbinne ons moet oefen om onvoorwaardelik lief te wees. 

Waar ons oefen om te vergewe, waar ons oefen om te verdra, waar ons oefen om mekaar aan 

te moedig. Dis waar ons oefen om jou maat se belange bo jou eie te plaas, om in kompetisie 

met mekaar te wees oor wie die ander een die meeste soos die Generaal te laat voel. 

Dit is ook so dat dit baie keer die moeilikste plek is om soos Jesus te wees. Dis die plek waar ons 

die maklikste ons maskertjies van vroomheid afhaal, want ons raak mos naderhand so gewoond 

aan mekaar dan ons ons waaksaamheid verloor. Dis dan ook die plek waar ons van nature 

daarop gefokus is om die ander een te probeer verander en dis net daar waar ons die fout 

begaan. 

So lank as wat ons fokus is om die ander een te verander, dan is ons nie gehoorsaam aan die 

opdrag van Efesiërs 5:21 nie. Om die ander een hoër as jouself te ag. Die probleem van so ŉ 

benadering is dat die enigste iemand oor wie jy die beheer het om besluite te neem is jouself. 

Jy gaan nie sommer namens iemand ander kan besluit nie, maar daar is een iemand wie se 

besluite jy wel beheer oor het, en dit is jou eie. 

So, beide in die huwelik en in die gemeente behoort ons ingesteldheid die volgende te wees: 

Here, hier is ek. Ek kan nie iemand anders verander nie, maar ek kan myself verander. Help my 

om die beste man vir my vrou te wees, of die beste vrou vir my man. Help my om die mens te 

word wat U wil hê ek moet word. Help my om meer en meer soos Jesus te word. 

As dit elkeen van ons se gebed word. As dit elkeen van ons se fokus in die lewe word, om al hoe 

meer soos Jesus te word en altyd die ander hoër as jouself te ag, om daarop te fokus om die 

Here toe te laat om jouself te verander, dink net hoe wonderlik kan ons huwelike word en hoe 

gelukkig kan ons in die gemeente wees.  

Die fout lê nie by die ander een nie. Die fout lê by elkeen van ons. Begin by jouself en jy sal 

agterkom as jy verander dan verander alles. Die twee broers se gesindheid was om my broer se 

belange eerste te stel. Wanneer ons dit begin doen. Wanneer ons die Here vra om by my te 

begin en my te help om ander se belange eerste te plaas, dan sal ons huwelike gelukkiger wees 

en sal ons as medegelowiges in Murray gelukkiger wees. 



Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig en ons sal verstom staan of watter 

verskil hierdie uitkyk op die lewe in ons lewens gaan maak. Ek wil jou uitdaag om saam met my 

daarna te strewe om uit eerbied vir Christus die ander bo onsself te plaas. Kom ons elkeen 

begin by onsself en vra die Here om ons te help om by onsself te begin om al hoe meer soos 

Jesus te word. 

 

 


