
Het huwelijk 



Het huwelijk 
18 En word niet dronken van wijn, waarin 
losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, 
19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen, en zing voor de Here en 
loof Hem in uw hart, 20 en dank altijd voor alle 
dingen God en de Vader in de naam van onze Here 
Jezus Christus. 21 Wees elkaar onderdanig in de 
vreze Gods.  

 Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, 
zoals aan de Here, 23 want de man is hoofd van de 
vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente 
is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus 
onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles 
hun eigen mannen onderdanig te zijn. 

Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou 
heiligen, door haar te reinigen met het waterbad 
door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid 
voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet 
of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en   > 

Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
smetteloos zou zijn. 28 Zo moeten de mannen hun 
eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. 
Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees 
gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook 
de Here de gemeente. 30  Want wij zijn leden van 
Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 

Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
31 Daarom zal een man zijn vader en moeder ver-
laten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee 
zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; 
maar ik spreek met het oog op Christus en de ge-
meente. 33 Kortom, ook u moet, ieder in het bij-
zonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; 
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. 

Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het 
oog op Christus en de gemeente. 

 

Efeze 5: 18 - 33 



Het huwelijk 
31 Daarom zal een man zijn vader en moeder 
verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die 
twee zullen tot één vlees zijn.  

 

Efeze 5: 31 



Het huwelijk 
25.Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven 

Efeze 5: 25 



Het huwelijk 
22. Vrouwen, wees uw eigen mannen 
onderdanig…. 

Efeze 5: 22 



Het huwelijk 
19  en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en 
loof Hem in uw hart. 

Efeze 5: 19 



Het huwelijk 
31. Daarom zal een man zijn vader en moeder 
verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die 
twee zullen tot één vlees zijn.  

Efeze 5: 31 



Het huwelijk 
…..uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. 

 

Mal. 2: 14 



Het huwelijk 
Het huwelijk verwijst naar Jezus en Zijn bruid: 

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor 
haar heeft overgegeven. 

Efeze 5: 25 



Het huwelijk 
27. opdat Hij jou in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, zonder smet of rimpel, maar heilig en 
smetteloos! 

 

Efeze 5: 27 



Het huwelijk 
Laten we blij zijn en ons verheugen, en Hem de 
heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is 
gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 
En het is haar gegeven zich met smetteloos en 
blinkend fijn linnen te kleden…Zalig zijn zij die 
geroepen zijn tot de  bruiloft van het Lam! 

Openb. 19: 7-9 


