
 

1 

Lezen: Ef. 5, 21-33 

Tekst: Ef. 5, 33 

Zingen: Ps. 92, 1.2 

 Ps. 18, 9 (’s morgens na de wet) 

 N. 68 (beurtzang: vs. 1+6: allen; vs. 2+4: mannen; vs. 3+5: vrouwen; refrein 

telkens allen) 

 Ld. 368 

 Gz. 4 (middagdienst) 

 Ps. 36, 2 

 

Eerlijk gezegd heb ik lang zitten aarzelen of ik wel over dit gedeelte zou preken. Niet alleen 

de afgelopen tijd, maar eigenlijk al een paar jaar. Toch kwam dit gedeelte op de één of andere 

manier elke keer weer terug. Net alsof het voor me neergelegd werd. Van hogerhand. Zo van: 

Kom op, Jan, hier moet je iets mee. Vandaag is het dan dus zover. Maar eigenlijk vind ik het 

best spannend. 

 Ik wil ook vertellen hoe dat komt. Ik denk dat dit één van de moeilijkste stukken van de 

bijbel is. En dan niet omdat Paulus zo onduidelijk schrijft. Want op zich is het best duidelijk, 

wat hij schrijft. Het moeilijke is, denk ik, dat zo’n gedeelte als dit meteen een heleboel 

weerstand oproept. Bij een heleboel mensen. En ik denk ook bij een heleboel christenen. Zijn 

we eindelijk serieus op weg om mannen en vrouwen als gelijkwaardig te behandelen, loop je 

in de bijbel tegen zo’n gedeelte aan: ‘Vrouwen, wees aan je man onderdanig als aan de Heer.’ 

En het is niet alleen dit gedeelte, er zijn ook andere stukken in de bijbel, waar je dezelfde 

gedachte tegenkomt. 

 Vandaar dat ik het lastig vind om over zo’n gedeelte te preken. Want staan we nog open 

voor de boodschap die erin zit? Of hebben we ons eigenlijk bij voorbaat al afgesloten? En 
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dus: wat maak ik los, als ik zo’n gedeelte naar voren haal? 

 Voordat ik daarop doorga: het is denk ik goed om te beseffen dat dit gedeelte bij een 

heleboel mensen vroeger ook niet lekker gevallen is. En dan bedoel ik in de tijd van Paulus. In 

die tijd hadden ze namelijk ook bepaalde ideeën over de verschillen tussen mannen en 

vrouwen. Even een voorbeeld: een belangrijke Romeinse schrijver uit die tijd heeft gezegd: 

‘Mannen zijn geboren om te heersen en vrouwen zijn geschapen om gehoorzaam te zijn.’ En 

dat is niet alleen de mening van die ene schrijver. Dat was de gangbare mening in die tijd. Zo 

dachten mensen erover. 

 Als je die mening hebt, en je gaat dan Paulus lezen, dan krijg je toch wel een forse tik 

over je vingers. Want Paulus zegt niet tegen de mannen: zorg dat je wind eronder houd, maar 

hij zegt: je moet je vrouw liefhebben en je moet voor haar het goede moeten zoeken; als man 

moet je bereid moet zijn om jezelf opzij te zetten. 

 Nee, ook in de tijd van Paulus zijn deze woorden niet zo lekker gevallen bij een 

heleboel mensen. Al was het misschien op een heel andere manier dan bij mensen van de 21

e

 

eeuw. Wat ik bedoel, is dit: zet deze woorden van Paulus niet te snel aan de kant, alsof je daar 

in onze tijd niks meer mee kunt. Dat zou jammer zijn. Want als je dat doet, dan mis je 

namelijk een heleboel. In elk geval mis je dan hoe het evangelie zuiverend werkt op je 

huwelijk. Of hoe het evangelie je helpt om je op een huwelijk voor te bereiden. 

 Daarover wil ik een aantal dingen zeggen. En dat wil ik dan doen vanuit die tekst die 

Paulus naar voren haalt uit Gen. 2: “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en 

moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” Dat is voor Paulus 

een belangrijk uitgangspunt: als je getrouwd bent, ben je niet langer twee zelfstandige 

mensen. Het is niet één plus één. Het is één keer één. Je bent samen één geworden. Dat is dan 

ook het thema van deze preek: 1x1=1. 
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Waar gaat het nou eigenlijk om in dit gedeelte? Als je allerlei verklaringen naleest, wordt er 

vaak heel veel nadruk gelegd op het onderdanig zijn. Wat bedoelt Paulus nou met dat 

onderdanig zijn? De ene uitlegger gaat daar heel ver in. Een ander is juist heel terughoudend. 

Maar eigenlijk gaat vooral over dat woord. Maar ik vraag me af of dat terecht is. 

 Aan het eind, in vers 33, komt Paulus met een conclusie. Daarom heb ik dat vers ook als 

tekst genomen. Eigenlijk heb je daar het hele gedeelte in een paar woorden. En dan vind ik het 

opvallend, dat Paulus helemaal niks meer zegt over onderdanig zijn. Of in elk geval niet met 

zoveel woorden. Hij geeft de mannen een opdracht mee: je moet net zoveel van je vrouw 

houden als van jezelf. En hij geeft de vrouwen een opdracht mee: je moet ontzag hebben, 

respect hebben voor je man. Blijkbaar zijn dat dus de twee kernwoorden: liefde en respect. 

 Het kernwoord is dus niet ‘onderdanigheid’. Of het moet van toepassing zijn op allebei. 

In de zin van: wees bereid om de minste te zijn – tegenover je man of tegenover je vrouw. 

Want dat is de kern van Paulus’ verhaal: God heeft het huwelijk gegeven als iets moois. Het is 

niet voor niks dat Paulus helemaal terug gaat naar het begin van de bijbel en dat hij die 

woorden uit Gen. 2 erbij haalt: hoe het was, toen de HEER Adam en Eva bij elkaar bracht. 

Twee mensen, heel verschillend, en toch sloten ze perfect op elkaar aan. En daarin kregen ze 

samen iets geweldig moois van de HEER. 

 Jammer genoeg is dat mooie van het begin vaak nauwelijks meer terug te vinden. 

Omdat ook dat kapot gegaan is door de zonde. Of beter gezegd: omdat wij, als mensen, dat 

kapot maken – met onze zonde. Ellendig genoeg. Maar gelukkig is ook dat gedeelte van de 

schepping van God opgenomen in het werk van Christus. Ook dáárvoor is Jezus gekomen: om 

de relatie in het huwelijk te herstellen, om de oorspronkelijke bedoeling van God weer naar 

boven te halen. 

 Let er maar eens op, hoe Paulus dit gedeelte een plek geeft. Dat is al begonnen in 

hoofdstuk 4. Dan zegt hij dat je als christen op een andere manier je leven invult dan de 
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mensen die God niet kennen: “U bent heel anders. Want u hebt Christus leren kennen.” Die 

bekende woorden in hst. 4, 20. En dan komen er een heleboel praktische aanwijzingen, hoe 

het nieuwe leven van een christen er dan uitziet. En dat gaat gewoon door, in hst. 5, in hst. 6, 

tot het einde van de brief. 

 Nou, daar hoort dit gedeelte dus ook bij. Het hoort bij het thema ‘God verandert 

mensen’. God verandert mensen in hun gedachten, in hun woorden, in hun houding, en ook in 

hun huwelijk. Ik denk dat het belangrijk is om dit gedeelte op die manier te lezen. Het is geen 

stukje theorie van Paulus of een algemene beschrijving van hoe een huwelijk zou moeten zijn. 

Het gaat hem om concrete dingen. Om dingen die scheef gegroeid zijn, dingen hij gewoon 

ziet, om die aan te wijzen en te zeggen dat het anders moet. 

 Nou weten we allemaal dat relaties tussen mensen heel kwetsbaar zijn. Dat geldt voor 

elke relatie. Je kunt zomaar een ander pijn doen of kwetsen. En soms heb je het zelf niet eens 

in de gaten. Of je wordt gekwetst en dat maakt je boos. Moedwil en misverstand. En voor je 

het weet is het één grote kluwen die je niet meer kunt ontwarren. En hoe meer je met elkaar te 

maken hebt, des te groter is dat risico. Het is dan ook geen wonder dat een heleboel 

huwelijken met pijn en moeite overeind gehouden worden. Omdat liefde en respect 

verdwenen zijn, en plaats gemaakt hebben voor een soort gewapende vrede. 

 Ook als christen kun je daarmee te maken krijgen. En ook in een christelijk huwelijk 

kan het verkeerd gaan. Want de duivel zal altijd proberen om in je leven binnen te komen. En 

als je getrouwd bent, zal hij ook proberen om binnen te komen in je huwelijk en daar dingen 

kapot te maken. Dus is het ook goed om daarop bedacht te zijn en je ertegen te wapenen. 

 Waar zit het gevaar? Paulus ziet het bij mannen en vrouwen op verschillende punten. 

Mannen en vrouwen zitten nou eenmaal verschillend in elkaar. En niet alleen lichamelijk. 

Mannen en vrouwen zijn ook verschillend als gaat om emoties en relaties en in de manier van 

reageren op de wereld om je heen. Daar is een heleboel over te zeggen. Maar daar gaat het 
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nou niet om. Het gaat erom dat ook in de relatie van een huwelijk de gevaren voor een man en 

voor een vrouw verschillend liggen. Bij mannen legt Paulus de nadruk op de liefde. Blijkbaar 

is dat het zwakke punt bij een man. Bij vrouwen legt Paulus de nadruk op het respect. 

Blijkbaar is dat voor vrouwen een moeilijk punt. Over allebei wil ik iets meer zeggen. 

 

Ik begin bij de liefde. En dus bij de kant van de mannen. Natuurlijk houd je van je vrouw op 

het moment dat je met haar trouwt. Anders zou je niet met haar trouwen. Maar hoe gaat dat? 

Na verloop van tijd kunnen ook de mooie dingen in je huwelijk terecht komen in een sleur. Je 

komt thuis van je werk en je schuift aan tafel. En je vindt het heel gewoon dat je vrouw het 

eten heeft gekookt en dat ze de was doet en dat ze boodschappen in huis haalt, en noem maar 

op. Hoe vaak laat je nog merken aan je vrouw, dat je blij met haar bent en dat je haar 

waardeert en dat je het geweldig vindt wat ze allemaal doet? 

 Maar het kan natuurlijk nog erger. Er zijn vrouwen die door hun man ronduit slecht 

behandeld worden. Als een voetveeg. Of erger. Als ik daar iets van merk, moet ik altijd 

denken aan die afschuwelijke woorden van Jacob Cats: “Het beste stuk huisraad is een goed 

wijf.” Dan denk ik: ja, dat is nou precies wat je vrouw niet moet zijn: een stuk huisraad. 

 Daar zit ook iets anders aan vast. Zodra je namelijk je vrouw gaat zien als een stuk van 

het meubilair, loop je ook het gevaar om je liefde op een andere manier kwijt te willen. En 

dus het gevaar van een andere relatie, van overspel, van porno. Want liefde en seks, dat heb je 

natuurlijk niet met een stuk meubilair. Dat heb je met iemand van wie je helemaal vol bent, 

iemand die je geweldig vind, iemand die je de moeite waard vind om het vuur uit je sloffen te 

lopen. 

 Mannen, stel jezelf die vraag: ben ik vol van mijn vrouw en vind ik haar geweldig en 

kan ik elke dag de HEER danken omdat ik haar gekregen heb? Als je dan begint te aarzelen, of 

je zegt ‘nee’, dan zit je in de gevarenzone. En dan moet je terug naar die woorden van Paulus 
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in Ef. 5. Je moet je vrouw net zo liefhebben als jezelf. Zij is namelijk ‘jezelf’. God heeft jullie 

bij elkaar gebracht. Hij heeft van jou en je vrouw een eenheid gemaakt. Niet één plus één, 

maar één keer één. Zij is de helft van jou. Zij is je ‘wederhelft’. 

 In vers 28 zegt Paulus het zelfs heel sterk: mannen zijn ‘verplicht’ om hun vrouw lief te 

hebben. Nou is dat voor ons wat lastig, omdat wij bij ‘liefhebben’ eigenlijk meteen aan ons 

gevoel denken. Maar in de bijbel heeft liefhebben vooral te maken met trouw zijn en je 

inzetten voor elkaar. En natuurlijk komt je gevoel daar ook in mee, als het goed is. Maar daar 

begint het niet mee. Het begint met iets heel anders. Paulus zegt: het begint met het voorbeeld 

van Christus. 

 Kijk maar hoe Christus met zijn gemeente omgaat. Alleen maar positief. Want wat was 

de vraag die Jezus bezig hield? Die vraag was niet: ‘Hoe kan ik gelukkig worden en hoe 

passen die mensen daarin? Hoe kunnen die mensen mij gelukkig maken?’ Dat was niet de 

vraag die hem bezighield. Als je kijkt naar Jezus en wat hij allemaal gedaan heeft, dan was er 

een heel andere vraag die hem bezig hield. Die vraag was: ‘Wat kan ik doen om die mensen 

gelukkig te maken? Wat kan ik doen om hen te redden van de ondergang? Om de macht van 

zonde en ellende en verdriet uit hun leven weg te halen?’ Dat was de vraag die Jezus bezig 

hield. En daar heeft hij alles voor over gehad – om op die vraag een antwoord neer te zetten. 

 Dan heb je een beeld van wat liefde is: ik kan alleen maar gelukkig zijn, als mijn vrouw 

gelukkig is. Want we zijn samen één. Net zoals Jezus zich pas gelukkig kan voelen, als hij ons 

gelukkig kan maken. 

 Liefde is dus: je inzetten om je vrouw gelukkig te maken en bereid zijn om daarvoor 

jezelf opzij te zetten. En dan haal ik nu het woord ‘onderdanig’ erbij. Want dat wordt ook van 

mannen gevraagd. In vers 21 zegt Paulus: ‘Wees elkaar onderdanig.’ Wil je een voorbeeld? 

Kijk dan maar naar Jezus. Jezus zegt: ‘Ik ben niet gekomen om me te laten dienen, maar om 

te dienen.’ (Mat. 20, 28). En een heel duidelijk voorbeeld heeft hij laten zien, toen hij het 



 

7 

slavenwerk ging doen en de voeten van zijn leerlingen ging wassen. Een werkje waar de 

leerlingen zich te goed voor voelden. Maar Jezus doet het. Hij gaat op de knieën en hij wast 

de voeten van zijn leerlingen. Over onderdanigheid gesproken… 

 De man is het hoofd van zijn vrouw. Bijbelse woorden. Woorden van Paulus, in vs. 23. 

Best. Maar dan wel op deze manier. Op de manier van Christus. En in elk geval niet als 

iemand die de baas is of die de baas speelt. En behandel je vrouw niet als een stuk bezit dat 

moet zorgen voor de huishouding en voor je verzorging en voor je seks… 

 Wat dan wel? Nou, je zou eens kunnen beginnen om het aan haar te vragen: ‘Wat zou je 

fijn vinden? Wat kan ik voor je doen?’ Aandacht hebben voor wat je vrouw nodig heeft. En 

vind alsjeblieft niet alles gewoon wat ze doet, maar laat merken dat je haar waardeert: met een 

compliment, met een bos bloemen. Doe eens romantisch. Probeer haar vandaag weer te 

veroveren. Dat heb je misschien jaren geleden al gedaan. En toen heb je daar je uiterste best 

voor gedaan. Je vond niks te gek. Nou, als je dat toen kon, kun je het vandaag nog. Probeer 

het maar eens! Probeer maar of je haar vandaag wéér kunt veroveren… 

 

Dan de andere kant. Respect. Blijkbaar is dat de kant die moeilijk is voor vrouwen. En daar 

wil ik nu wat over zeggen. En dat begint weer met hetzelfde: het is een opdracht. Een 

opdracht voor vrouwen. Je kunt als vrouw dus niet zeggen: die man van mij verdient geen 

respect, en dus hoef ik hem ook geen respect te geven. Dat is wel de manier zoals mensen er 

vaak mee omgaan. Maar de bijbel kiest een andere insteek. Respect hebben voor je man is een 

opdracht. Het begint bij jezelf. 

 Nou ken ik maar weinig mannen die geen respect hebben voor hun vrouw. Oké, dat 

zullen ze niet altijd zeggen of ze zullen het niet altijd laten merken. Want zo zitten mannen 

vaak niet in elkaar. Maar bij de meesten is het wel zo. In sommige huwelijken is het zelfs zo, 

dat mannen een heilig ontzag hebben voor hun vrouw. 
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 Bij vrouwen is het een heel ander verhaal. Natuurlijk zag je vroeger tegen hem op. 

Anders was je ook niet met hem getrouwd. Hij deed bepaalde dingen of hij had bepaalde 

eigenschappen, waardoor je hem ging bewonderen. Hij was zelfstandig of hij was attent of hij 

was zorgzaam. En daardoor kreeg je respect voor hem. Met die man wilde je graag verder. 

Met hem zou je in je leven een stuk zekerheid krijgen. Want op hem zou je kunnen bouwen. 

Heerlijk! Zijn arm om je heen en tegen hem aan kunnen leunen! Letterlijk en figuurlijk. 

Natuurlijk had hij ook zijn minder goede kanten. Maar dat woog er toch niet tegenop. 

 Maar een paar jaar later kan het er heel anders uitzien. Dan zit diezelfde man die eerst 

zo attent was, de hele avond voor de teevee. En hij vindt voetbal belangrijker dan een gesprek 

met jou, terwijl je vol bent van wat je die hele dag hebt meegemaakt. En denk je dat hij zijn 

vuile kleren in de wasmand doet? Vergeet het maar! Die liggen ergens in een hoek van de 

kamer. Goed, ik overdrijf. Maar het beeld zal herkenbaar zijn, denk ik. Van die dagelijkse 

irritaties, waardoor je man steeds verder in je achting daalt. En op een dag vraag je jezelf af, 

waar die man van vroeger gebleven is – die man, bij wie je graag op schoot ging zitten en die 

jou een veilig gevoel gaf als hij zijn arm om je heen sloeg. 

 Dat is het gevaar aan de kant van de vrouwen: dat je man steeds verder in je achting 

daalt. Dat kan dan uitlopen op een soort onverschilligheid: hij ziet maar en hij doet maar… 

Voor andere vrouwen betekent het dat ze hun man gaan behandelen als een kind: ik moet hem 

opvoeden. Voor weer andere vrouwen betekent het dat ze eigenlijk alleen maar verachting 

hebben voor hun man en misschien zelfs voor mannen in het algemeen: die kerel van mij, 

daar is niks mee te beginnen… 

 Als dat gebeurt in je huwelijk, zit je inmiddels wel onder de rode streep! En dat mag 

niet gebeuren! Vandaar dat Paulus zegt: je moet aan je man onderdanig zijn, zoals je dat bent 

aan de Heer. En dan gaat het niet om gehoorzaamheid of dat je een huissloofje wordt of zo. 

Het gaat erom dat je bereid moet zijn om de minste te wezen. 
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 Op die manier investeer je in je huwelijk. En daarmee ook in jezelf. De vraag is nooit: 

wie van ons tweeën gaat er winnen? Want je man en jij zijn immers samen één? Als hij wint, 

win jij, en dus win je samen. 

 Ook hierbij wijst Paulus weer naar Jezus. Hoe is je houding tegenover Jezus? Als het 

goed is – en daar gaat Paulus nu even van uit: dat het goed is; als het goed is, zie je geweldig 

tegen Jezus op. Je bent hem dankbaar en je houdt van hem en je bent blij met Hem. Want 

waar zou je zijn zonder Jezus? Elke dag mag je weer terugvallen op het offer dat hij gebracht 

heeft. Elke dag gaat hij met je mee, en dus ben je nooit alleen. Zonder Jezus zou je leven leeg 

en zinloos zijn. Zonder hem zou je geen doel in je leven hebben. Maar zijn aanwezigheid en 

zijn liefde – dat geeft je leven betekenis. Daardoor word je gedragen. Daardoor heb je 

zekerheid. Bescherming. Uitzicht. Veiligheid. 

 Diezelfde houding, die moet je als vrouw ook hebben tegenover je man. Zoals je 

toegewijd bent aan Jezus, zo moet je toegewijd zijn aan je man. Zoals je zekerheid en steun 

zoekt bij de Heer, zo moet je ook vertrouwen hebben in je man. En moet je eens opletten: als 

je dat hebt, en als je dat vertrouwen geeft aan je man, dan kunnen er grote dingen gebeuren. 

Geef je man de ruimte om voor je te zorgen. Daarmee nodig je hem uit om die ruimte te 

gebruiken en in te vullen. Vertel hem wat je wilt. Want als je niks zegt, zal hij denken dat je 

tevreden bent. Zo zitten mannen nou eenmaal in elkaar. Laat hem merken wat je nodig hebt 

en dat je hem nodig hebt. Probeer oog te hebben voor de dingen die voor hem belangrijk zijn. 

Waardeer hem om de goede kanten die hij heeft. En in elk geval: doe niet alsof je zijn moeder 

bent. Je hoeft hem niet op te voeden… 

 

Een dubbele opdracht dus. Voor mannen en voor vrouwen. Met accenten naar de ene kant en 

naar de andere kant. Omdat mannen en vrouwen nou eenmaal verschillend zijn. En tegelijk is 

het in de kern dezelfde opdracht. Die woorden in vers 21: ‘Wees elkaar onderdanig uit eerbied 
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voor Christus.’ 

 Dan nog even iets anders. Want als je nou straks thuis bent, bestaat misschien het risico 

dat je elkaar om de oren gaat slaan met de woorden van Paulus: ‘Jij moet dit.’ ‘Ja, maar jij 

moet dat.’ En dat schiet natuurlijk niet op. Misschien is dat wel één van de grootste 

problemen waar ik de afgelopen jaren tegenaan gelopen ben. Regelmatig kom ik bij mijn 

werk relatieproblemen tegen. Ik vind het vaak ook de moeilijkste problemen. Moeilijk om op 

te lossen. En waarom? Heel vaak komt dat, omdat de één op de ander zit te wachten. Laat 

eerst die ander maar eens over de brug komen! Dan ben ik ook wel bereid om wat toe te 

geven. 

 Maar zo werkt het niet. Het is niet bijbels ook. Nog een paar woorden uit vers 33. En 

dan bedoel ik de woorden ‘ieder voor zich’. Dat hoort bij de opdracht die Paulus meegeeft aan 

mannen én het hoort bij de opdracht die hij meegeeft aan vrouwen. Je moet niet bij de ander 

willen beginnen, je moet willen beginnen bij jezelf. ‘Ieder voor zich’. Dat is concreet die 

onderdanigheid: de minste willen zijn. 

 Natuurlijk heeft mijn vrouw haar minder goede kanten. Ik ga dat op dit moment 

natuurlijk niet invullen. Maar ik heb ze ook! Dat weet ik zeker. En als ik wil werken aan mijn 

huwelijk, dan moet ik beginnen bij de balk in mijn eigen oog. 

 Die woorden van Jezus, over balk en splinter, dat zijn moeilijke woorden. Want als je ze 

toelaat bij jezelf, dan doen ze pijn. Omdat je dan je eigen zonde onder ogen moet zien. Omdat 

je dan gaat beseffen dat er iets moet gebeuren met jezelf! Ik ga beseffen dat ik moet 

veranderen! 

 Maar tegelijk zijn het ook woorden, waarin je heel duidelijk het evangelie kunt horen, 

de blijde boodschap. Want met diezelfde woorden wijst Jezus ook de weg van herstel. De weg 

van vergeving en verandering. Want hoe dan ook, daar is hij op uit: Hij wil ons gelukkig 

maken. Want zo heeft God het bedoeld: dat Adam en Eva samen gelukkig zouden worden. In 
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liefde en respect voor elkaar. En dat ze God zouden danken voor dat mooie dat ze samen 

gekregen hadden. 

 Begrijp me goed: ik bedoel dat niet als een garantie. Zo van: als je maar dat of dat doet, 

krijg je vanzelf een gelukkig huwelijk. Want zo werkt het niet. Was het maar waar! Elk 

huwelijk blijft een huwelijk van zondige mensen. En het kan ook zijn dat het altijd moeilijk 

blijft. En dat het elke dag strijd kost om je huwelijk overeind te houden. Ploeteren om verder 

te komen. Dat kan. Maar vergeet één ding niet: het is erg als je moet vechten tegen de zonde 

in je leven. Maar stoppen met vechten is nog veel erger. Want dan wint de duivel. En dat moet 

je niet willen! 

 De bijbel zegt dat het geen toeval is als twee mensen elkaar vinden. Je krijgt elkaar van 

God. Hij brengt je bij elkaar. En hoe het dan ook verder gaat, er kan dus maar één weg de 

goede weg zijn: als je samen luistert naar hem! Amen. 


