
2. Doel van het huwelijk 

Wij gebruiken hierbij de drie doelen van het huwelijk uit ons huwelijksformulier. 

1. Het eerste waar we een streep onder zetten is het woordje ‘trouw’. Elkaar trouw 

helpen in tijdelijke en eeuwige dingen. 

a. Lees Gen. 24:67. Wat valt op als we letten op de volgorde van de huwelijksvoltrekking 

tussen Izak en Rebekka. Betrek hierbij het volgende spreekwoord uit het Oosten: ‘Jullie 

westerlingen, trouwen met de vrouw van wie je houdt; wij houden van de vrouw met wie 

we zijn getrouwd.’ 

b. Hoe kun je elkaar trouw blijven? Hoe stimuleer je dat? 

c. Wat zou jij antwoorden, als de predikant je zou vragen: hoe is het geestelijk met je 

man of vrouw? Hoe kun je daarin elkaar tot hulp zijn? 

 

2. Het tweede doel gaat over het krijgen en opvoeden van kinderen. 

a. Lees Gen. 1:28 en Gen. 9:1. Wat is het doel van deze opdracht? Hoe dien je daarmee 

om te gaan? Probeer te praten met elkaar over de spanning tussen Gods leiding en onze 

verantwoordelijkheid. 

b. De opdracht luidt om onze kinderen op te voeden tot Gods eer en tot hun zaligheid. 

Lees Deuteronomium 6:6-7 en maak dat eens concreet. Lees Mark. 10:14, hoe kunnen we 

een hindernis zijn voor de kinderen?  

 

3. Het derde doel heeft te maken reinheid. Ons leven onbevlekt en rein bewaren. Het 

gaat hier over de materie rond het zevende gebod. 

a. Een vraag die jongeren ernstig bezig kunnen houden is: hoe ver mag je voor je 

huwelijk gaan? Bespreek deze vraag eens met elkaar in het licht van de Bijbel en hoe je 

daar mee om moet gaan. 

b. Ga eens in op de volgende uitspraak: ‘in de verkeringstijd mogen we erop letten of de 

ander het hart zoekt of het lichaam. 

c. Waarom is het huwelijk ook bedoeld om je te beschermen tegen zedeloosheid 

(onkuisheid)?  


