
Samenvatting van de preek over zondag 41 van de Heidelbergse catechismus 
(5) 
Lezen: Lukas 20 : 27 – 40 en 1 Corinthe 7 : 26 – 31 
 
Waar loopt het christelijk huwelijk op uit? En hoe zit het als je ongehuwd bent? Zou 
dat zelfs iets vóór kunnen hebben? 
 
Thema: het christelijk huwelijk 
 
1. het staat onder het voorbehoud van de toekomst 
In de gemeente van Corinthe bestonden twee denkrichtingen op het punt van het 
huwelijk. Er waren er die zich verheven achtten boven het huwelijk. Dat was volgens 
hen maar iets van het vlees. 
Aan de andere kant mensen die sterke nadruk legden op seksuele beleving, onder 
invloed van het heersende denken in de stad Corinthe. 
Paulus komt op voor een nuchtere, evenwichtige waardering. Je moet het seksuele 
aspect niet op zichzelf stellen, maar het mag een plaats ontvangen in het geheel van 
het huwelijksleven, waarin je samen de Heere wilt dienen. 
Tegelijk is het huwelijk betrekkelijk. Gods Koninkrijk en het uitzien daarnaar staat 
voorop. 
Je bent als man en vrouw maar aan elkaar geleend! 
Gods kinderen zijn vreemdelingen op aarde, en dat moet ook doorwerken in de 
beleving van je huwelijk. Zie 1 Corinthe 7 : 29 en 31. 
‘De gedaante (= schema) van deze wereld gaat voorbij’. Het schema van het huwelijk 
is een ‘reisschema’. Eens is de reis ten einde. Het huwelijk behoort tot de dingen van 
dit leven. 
De tijd is beperkt, kort (vers 29). Dan moeten we niet de houding hebben van de 
slaaf uit Lukas 12:45. 
Daarom: het huwelijk onder het voorbehoud van de komst van Christus. 
Maar spreekt de vrijgezel Paulus hier niet te negatief over het huwelijk (zie vers 1 en 
26)? 
Hij kan heel positief spreken over het huwelijk (zie Ef. 5:22-33). Ook hier is dat zo. 
Tegelijk een bepaalde ontspanning: tegenover het overmatige accent op seksualiteit 
in Corinthe. 
Maar dat Corintische leven vormt uiteindelijk een gesloten wereldje: je móet, en 
anders hoor je er niet bij. 
In dat licht plaatst Paulus een verrassend accent: je bent als ongehuwde niet zielig of 
incompleet. Het kàn zelfs een eigen roeping en geschenk zijn om ongehuwd te zijn. 
Zie 1 Corinthe 7 :32,33. 
Er is het gevaar voor het gehuwden dat ze opgaan in hun huwelijk en daardoor aan 
Gods Koninkrijk voorbij leven (zie bijv. Lukas 14:20). Vanuit de moeiten van de 
eindtijd bekeken is het goed om niet getrouwd te zijn. 
Ongehuwd zijn kan een charisma, een genadegave zijn (zie vers 7): om je helemaal 
aan de Heere toe te wijden en je voor te bereiden op de komst van de Heiland. 
Maar…. ongehuwd zijn kun je ook als een kruis beleven, een verdriet. Dat mag in het 
gebed bij de Heere worden gebracht. Soms kan Hij zo verrassend verhoren. 
En als het anders gaat? Laat het geen obsessie worden. De identiteit van een 
christen ligt niet in de gehuwde staat, maar in Christus. 
Als gemeente: laten we één groot gezin vormen. En laat christelijke huwelijken een 
thuis mogen zijn, maar ook een herberg. 



Het huwelijk is het einde niet. Het gaat om de toekomst van Christus. 
 
2. het wordt beheerst door de hoop 
Als het goed is, wordt het christelijk huwelijk doortrokken van de hoop. Zie Lukas 
12:45. 
Het huwelijk, in de Heere beleefd, is een wachthuisje, een pelgrimswoning en een 
dienstwoning. 
De christelijke hoop is ook bepalend bij beslissingen rond gezinsvorming. In het licht 
van het komende Koninkrijk en van Gods beloften mogen kinderen ontvangen 
worden, als God ze geeft. 
De christelijke hoop is ook bepalend voor bezitvorming. Man en vrouw zijn samen 
rentmeesters: beheren wat de Heere geeft. Er is een roeping om de armen te helpen. 
Zo mogen man en vrouw door het geloof elkaars bondgenoten, maar ook elkaars 
reisgenoten zijn. In dienst van de Meester heeft de inzet van man en vrouw in gezin, 
kerk en maatschappij alle zin. 
 
3. het is tijdelijk van aard 
Lukas 20:27-40: van wie zal straks de vrouw zijn die zeven broers heeft toebehoord? 
(vergelijk Deut. 25:5 en 6). 
De Heere Jezus antwoordt: God is geen God van doden, maar van levenden. 
Tegelijk: het leven na de opstanding gaat niet op de oude voet door. Er is een 
ingrijpend verschil (zie Luk. 20:34-36). 
Gods kinderen worden gelijk aan engelen. Met een nieuwe lichamelijkheid, al zal die 
niet geslachtloos zijn. Voortplanting vindt echter niet meer plaats. 
Veel is ons nog niet geopenbaard. Het belangrijkste is: strijd om in te gaan. 
En laten we beseffen: het huwelijk is niet eeuwig. Het is een voortreffelijke zaak op 
zijn tijd (Prediker 3:3 en 11a). 
Zullen we als man en vrouw elkaar weerzien en herkennen? 
Voorop: bent u zelf geborgen in Christus? 
Verder: de mens is geschapen als persoon (niet als nummer) en als 
gemeenschapswezen. Zaligheid is de volle gemeenschap met God, maar ook met 
allen die zalig worden: de gemeenschap der heiligen. 
Alle gezaligden zullen weten wie Abraham, Izak en Jakob, Mozes en Elia zijn (Matt. 
8:11, 17:3). Gemeenschap der heiligen, met naam en toenaam! 
Maar in het geloof staat niet het verlangen naar mijn overleden man of vrouw, maar 
naar Christus centraal. 
Een man en een vrouw die in Christus zijn, krijgen elkaar niet als man en vrouw 
terug, maar wel als christen en christin. Het gaat heen naar de bruiloft van het Lam! 
 
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning 
1.(voor gehuwden) Beleeft u samen wat 1 Corinthe 7 opmerkt over de 
betrekkelijkheid van het huwelijk? 
2. (voor ongehuwden) Hoe ervaart u/hoe ervaar jij het ongehuwd zijn? Als een gave, 
of als een kruis? In welk opzicht helpt de boodschap van 1 Corinthe 7 u/jou? 
3. (voor allen) Als het goed is, ligt onze identiteit in Christus. Wat betekent dat voor 
ons gehuwd of ongehuwd zijn?  
 
Voor de kinderen: lees eens Mattheüs 22:1-14. Met wat voor feest vergelijkt de 
Heere Jezus hier Zijn Koninkrijk? Wat moet je aan hebben om bij dit feest te mogen 
zijn (vers 11 en 12). Wat zou Jezus met dat kleed bedoelen? 


