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Luisterwijzer bij de preek over Ef. 5, 33 

(Lezen: Ef. 5, 21-33) 

 

 

 

Thema: 1 x 1 = 1 

Dit bijbelgedeelte kan verzet oproepen. Een woord als ‘onderdanigheid’ past niet in een tijd 

van vergevorderde emancipatie. De vraag is dus: staan we nog open voor deze boodschap? 

Het is goed om te beseffen dat dit gedeelte ook in Paulus’ tijd een correctie was, namelijk op 

de toen gangbare mening dat vrouwen onder de duim gehouden moesten worden. 

Het evangelie wil zuiverend werken op ons hele leven, incl. het huwelijk: terug naar het begin 

(Gen. 2, 24): man en vrouw zijn niet langer 2, maar 1 (vgl. Mat. 19, 6). 

 

Anders 

De kern is niet het woord ‘onderdanigheid’; bij de conclusie/samenvatting in vs. 33 komen 

‘liefde’ en ‘respect’ als twee kernwoorden naar voren. Paulus wil terug naar het mooie begin 

(schepping): een goed huwelijk. 

Zoals alles in de wereld, is ook de relatie van het huwelijk aangetast door de zonde. Maar ook 

daarvoor is Jezus gekomen: om te herstellen. 

Hoe het herstel van ons leven er concreet uitziet, vertelt Paulus vanaf hst. 4, 17. Daarin is ook 

dit gedeelte opgenomen (‘God verandert mensen’). Relaties zijn kwetsbaar. Het is daarom 

nodig om ook in dat opzicht bedacht te zijn op het afbrekende werk van de duivel. Omdat 

mannen en vrouwen verschillend in elkaar zitten, spreekt Paulus hen apart aan. 

 

Liefde 

Mannen zijn kwetsbaar op het punt van de liefde: de relatie met je vrouw kan gemakkelijk een 

sleur worden, waarin je haar (en haar inzet) niet meer als bijzonder/waardevol ervaart. Vgl. de 

uitspraak van ‘vadertje’ Cats: “Het beste stuk huisraad is een goed wijf.”
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Daar is een ander gevaar aan gekoppeld: dat je liefde en seks gaat zoeken in andere 

relaties/porno. 

De oplossing is: ga je vrouw zien als je ‘wederhelft’; samen ben je één. Vandaar de 

verplichting (vs. 28) om je vrouw lief te hebben. Liefde begint niet met gevoel, maar met trouw 

en inzet naar het voorbeeld van Christus: hij heeft er alles voor over gehad om mensen te 

kunnen redden. 

Dit is de manier voor een man om ‘onderdanig’ te zijn: naar het voorbeeld van Christus (Mat. 

20, 28; vgl. Joh. 13, 1-16): werken aan een leefbare en veilige leefomgeving voor je vrouw, 

waarbij je haar hart verovert. 

 

Respect 

Vrouwen zijn kwetsbaar op het punt van respect: de bewondering van het begin werd 

ingegeven door bepaalde eigenschappen of daden. Maar in de dagelijkse routine kan dat 

ondergesneeuwd raken als zijn zwakke kanten duidelijker naar voren komen. Het kan 

resulteren in onverschilligheid of verachting. 

Ook hierbij is de opdracht om de minste te zijn (‘onderdanig’). Omdat je samen één bent, 

boek je (zelf én samen) winst, als je respect hebt voor je man. 

Gespiegeld aan de relatie met Christus: zoals je hem vertrouwt vanwege de zekerheid die hij 

biedt in het evangelie, zo moet je als vrouw ruimte maken in je leven om je man te (durven) 

vertrouwen. 

 

Strijd 

Het lastige in een slechte relatie is het vinden van het beginpunt voor verbetering. We zijn 

geneigd die bij ‘de ander’ te leggen. De bijbel houdt ons voor dat we moeten beginnen bij 

onszelf (‘ieder voor zich’, vs. 33; vgl. Mat. 7, 3-5). 

Een recept als garantie voor een goed huwelijk is er niet.
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 Maar als je (samen) achter Jezus 

aan wilt, kun je niet accepteren dat de zonde het wint. 

 

Jan Boersma 
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 Overigens was het woord ‘wijf’ in die tijd nog geen lelijk woord; het klonk net zo neutraal als 

het Engelse ‘wife’. 
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 Maar het is natuurlijk wel nuttig om te leren omgaan met verschillen tussen man en vrouw. 

Suggestie om te lezen: 

J. Gray, Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus 

Willard F. Harley, Wat wil hij, wat wil zij (een boek met een bijbelse invalshoek) 


