
 
 

Onderwijs voor de (aanstaande) getrouwde mannen 

Mannenconferentie 21 juni 2019 op Jezus Is HEER Radio           

  

Als christelijke getrouwde man bent u vanaf Genesis geroepen door God, 

met hogere roeping. Deze werd aan Adam in het gezin gegeven. De man 

kreeg prioriteit en er werd van hem vereist leiderschap te tonen in het 

gezin. Daar moet de christelijke man rekenschap over afleggen. Dat is een 

hoge roeping, waarover de man rekenschap aan GOD de VADER JAHWEH 

ZELF af zal moeten  leggen. Een christelijke man in het gezin is 

automatisch geroepen om aan een hogere maatstaf te voldoen. Bij de 

schepping kreeg de man de autoriteit om leiderschap te tonen in het 

gezin. Voordat Adam alles vernietigde.. 

 

 Na de val ging de HEER eerst naar Adam in Genesis 3:9   

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 

 

 Noach, Abraham, Lot werden door de HEER geroepen en zij 

benadrukten de belangrijke rol die een man heeft om zijn familie te 

redden. Hij moet rechtstreekse verantwoordelijkheid afleggen aan 

GOD. Dit zijn belangrijke voorbeelden in de Bijbel, van heilige 

mannen die hun families naar de HEER toetrokken.  

 

 GOD verwacht dat iedere man een man wordt naar ZIJN eigen hart. 

Mannen naar het hart van GOD ZELF. Als u kijkt naar hoe u uw 

gezin heeft geleid? Bent u die persoon die de HEER verwacht? Die 

GOD verwacht.  

 

Als christelijke, getrouwde man is er een veel grotere verwachting 

op u gelegd. GOD de VADER ZELF vraagt verantwoordelijkheid, 

omdat u rekenschap moet afleggen aan HEM. De HEER verwacht 

veel meer verantwoordelijkheid van u als christelijke getrouwde 

man.  

 

Conlusie 

Helaas, in deze maatschappij komen we godvrezende mannen  

die met eer wandelen niet snel tegen. Ze zijn vooral afwezig.  

 

 



 
De Christelijke echtgenoot is het hoofd van zijn gezin,  

zoals in de Bijbel geboden door de HEER. 

 

Efeze 5:23 

‘Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de 

gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.’  

 

In Genesis schiet Adam tekort door zijn vrouw niet in Goddelijke richting 

te leiden. Adam kon Eva niet in toom houden en leidde haar niet tot God. 

Zonde en dood zijn door de man gekomen. De man had het gebod van 

God gekregen.  

 

Gen. 2:16  

‘De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te 

bewerken en te onderhouden.’ 

 

Adam schoot tekort om Eva te leiden naar godvrezendheid. Dit is de 

tragedie van de zonde en dood die gekomen is via de man. De man nam 

zijn door God opgelegde verantwoordelijkheid niet.  

Jezus Christus moest helemaal uit de hemel komen om te sterven aan het 

kruis om deze puinhoop te genezen.  

Als u de ernst van de nalatigheid van Adam wilt zien, in het nemen van 

zijn verantwoordelijkheid, ga dan naar een begraafplaats of naar een 

lijkenhuis. Daar liggen lichamen te rotten en etteren. Dát is de ernst van 

de nalatigheid van de man, van Adam die Eva niet naar de 

godvrezendheid leidde. Of ga naar een ziekenhuis, daar waar mensen 

liggen die op weg zijn naar de dood.  

 

Wat is deze nalatigheid? Wat heeft de man gedaan?  

Woordenboek ‘nalatigheid’ 

- Plicht om te zorgen nalaten  zorgeloos  schadelijk 

Uit het Nederlandse woordenboek:  

- Betekenis 'nalatig': niet doend wat je zou moeten doen 

 

 

 



 
 

Conclusie 

De man die niet aan zijn zorgplicht voldoet brengt schade teweeg. 

Iedere keer als wij de doden zien, begrafenissen, rouw dan zien wij dus de 

gevolgen van de nalatigheid van de man en van het falen van de man. 

Deze laksheid richting de geboden van GOD heeft geleid tot een tragedie 

voor de hele mensheid. Adam wilde zijn vrouw geen richting geven naar 

Gods geboden. Dit heeft geleid tot blijvende schade. Dat is hoe ernstig het 

is. De man die niet opstond om zijn door GOD gegeven rol te vervullen.  

Daarom moest Jezus Christus helemaal uit de hemel komen om hier te 

sterven op de aarde om dit te proberen te genezen. Maar het is nog niet 

helemaal genezen want de dood is er nog en de meerderheid heeft de 

behoudenis afgewezen.  

GOD schiep man en vrouw als partners hier op aarde. De HEER schiep de 

gezinnen. GOD zag dat het niet goed was dat de man alleen was en bracht 

hem in diepe slaap en schiep zijn helper. 

Genesis 1:26-28  

‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 

gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels 

in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende 

dieren die over de aarde kruipen!’ 

 

GOD is de schepper van het gezin. 

Genesis 2:20-24 

‘Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan 

alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als 

iemand tegenover hem. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam 

vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de 

plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit 

Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht bij Adam. Toen zei 

Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees! 

Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 

hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’  

 

 

 



 
 

Het Christelijke gezin is het fundament en de basis van de menselijke 

samenleving. Als het in de christelijke familie niet functioneert, als er een 

disfunctioneren in een christelijk gezin binnen komt dan beïnvloedt dit de 

hele leefgemeenschap, de hele maatschappij en zo de hele wereld.  

Alle problemen in de wereld zijn er vanwege één ding. Het disfunctioneren 

van de christelijke gezinnen in de samenleving door de nalatigheid van de 

man. Dat breken met de zorgplicht leidt tot permanente schade.  

Jezus Christus moest helemaal vanuit de Hemel komen. GOD de Zoon 

moest sterven, helemaal op deze aarde om te proberen deze puinhoop te 

genezen die nog niet volledig is genezen. De dood gaat door en de 

meesten hebben de behoudenis afgewezen en de zogenaamde 

wedergeboren mensen zijn zelfs bezig met zwartmakerij van de Dienaar 

van de HEER (Maleachi 4:5-6, Openb. 11 –www.repentnetherlands.nl). 

Dus de val is vreselijk. De meerderheid heeft de behoudenis afgewezen.  

Het is allemaal begonnen toen de man zijn zorgplicht niet nakwam.  

 

Het Christelijke gezin is de hoofdader van de kerk, het is de 

krachtcentrale, het bouwblok van de samenleving.  

De man heeft de kracht om de hele wereld te genezen. De christelijke 

man kan opstaan in zijn gezin en naar voren treden om in zijn door GOD 

gegeven verantwoordelijkheid te gaan staan.  

Als uw telefoon is gestolen, uw auto etc. etc. komt dit door het falen van 

de christelijke man om zijn door GOD gegeven plicht op zich te nemen. 

(Voorbeelden van de door de val ingetreden zonde en de gevolgen ervan).  

 

De HEER zag de man als hoofd van het gezin, zoals Christus het hoofd van 

de kerk is. Echter vanwege de gebrekkigheid van de mens kan de man 

zijn vrouw en gezin niet liefhebben zonder hulp van de HEER. 

Als christelijke getrouwde man moet u dit gebrek in uzelf erkennen, en 

moet u uw afhankelijkheid van de HEER erkennen.  

 

Na de val had de man niet meer voldoende reserves om zijn vrouw lief te 

hebben. Daarom bestaan er echtscheidingen etc., en haat. Terwijl de 

vrouw zijn rib is!  

 

 



 
Conclusie 

De man heeft niet voldoende verantwoordelijkheid genomen en daarom 

heeft hij de val veroorzaakt en heeft hij nu onvoldoende vermogen om 

voor eeuwig van zijn vrouw te houden. Erken daarom dat u afhankelijk 

moét zijn van de HEER en u moet openstellen voor de GEEST van de 

HEER. Heeft u uit het reservoir van de Liefde van CHRISTUS geput?  

 

Daarom heeft de HEER ons de HEILIGE GEEST gezonden. Zodat wij uit het 

Goddelijke kunnen tappen, uit zijn oneindige liefdesreservoir. Daarvoor 

moet de menselijke aard afsterven.  

Als mannen de HEERE zoeken zult u zien dat zij hun familie meer 

liefhebben. Ziet u uw dat uw gezin eer aan de HEER JEZUS CHRISTUS 

geeft, of ziet u uw gezin de naam van JEZUS te schande maken? 

Abortussen, dochters die rond gaan met mannen, zoons die 

ongehoorzaam zijn (afzakbroeken, dronkenschap, raar haar): Als vader in 

een christelijk gezin heeft u een fundamentele rol en 

verantwoordelijkheid. Als u GOD zoekt en Zijn leiding volgt zult u 

ontdekken dat u beter in staat bent om uw gezin te dienen.  

Brengt uw gezin eer aan de naam van JEZUS? 

 

De HEER verwacht mannen naar ZIJN hart. U moet beseffen dat u niet 

zomaar een man bent. U, de christelijke, getrouwde man, u bent 

christelijke mannen en uw bent verlicht door de redding van het Kruis. U 

bent geroepen om heilig te zijn, geheiligd te zijn als geestelijke zonen van 

GOD. Bent u zich bewust van deze roeping?  

U kunt uzelf niet vergelijken met uw buurman, baas, collega’s.  

GOD zoekt naar ware christelijke mannen die naar voren kunnen treden 

en in hun door GOD gegeven rol gaan staan. De HEERE GOD, JEHOVA 

JAHWEH is op zoek naar ware christelijke mannen.  

Zal HIJ u staande aantreffen?  

 

Alle christelijke mannen willen dat hun huwelijk succesvol is, zeker 

gegeven het uur waar wij nu in zitten, met de Bezoeken van De HEER van 

de late beloofde heerlijkheid van De HEER. Iedere christelijke getrouwde 

man wil een gezond gezin waarin ieder gezinslid een positieve bijdrage 

levert. Niemand gaat ooit een huwelijk aan met het doel dat het mislukt. 

Iedereen wil een gezond en succesvol huwelijk.  

 



 
Fil. 1:6 

‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 

voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.’ 

   

In wat voor fase uw huwelijk ook zit. Misschien zijn er al dingen verkeerd 

gegaan. Maar de HEER is machtig en zal ZIJN werk volbrengen. De HEERE 

zal altijd met ZIJN machtige HEILIGE GEEST werken om een succesvol en 

gezond huwelijk te bewerkstelligen. HIJ zal altijd met u werken via de 

HEILIGE GEEST om die status te behalen van een geestelijk gezonde 

familie.  

 

Gezegende, christelijke getrouwde mannen. Ook al zegt de Bijbel dat de 

vrouw zich moet onderwerpen aan de man, om een geestelijk gezond 

huwelijk te hebben moet u zich ervan bewust zijn dat vrouwen ook een 

bepaalde minimale verwachting hebben van een man. 

1. Bent u zich bewust dat de christelijke vrouw eerlijkheid verwacht. 

Bent u eerlijk? Dat is een criterium waar niet aan af valt te doen. 

Een man die open en eerlijk is, altijd. Het grootste probleem wat 

voor scheiding zorgt is oneerlijkheid. Het minste dat u voor uw 

vrouw kunt zijn is eerlijk. Een eerlijke persoon in haar leven. 

  

Bijvoorbeeld als uw vrouw u belt en vraagt waar u bent. Zegt u dan: 

‘waarom wil je dat weten?’ Of wanneer ze vraagt hoe laat u thuis 

bent: ‘waarom wil je dat weten?’ De Bijbel geeft duidelijk aan dat de 

vrouw zich moet onderwerpen, maar christelijke mannen bent u zich 

ervan bewust dat uw vrouw een bepaalde minimale verwachting van 

u als christelijke echtgenoot heeft? 

 

Als u nu een geestelijk zelfonderzoek doet: Bent u eerlijk naar uw 

vrouw? Of zal de wereld schrikken van uw antwoord? Of blijven de 

christelijke getrouwde mannen achter op dit uur nu deze Bijbelse 

Bezoeken plaatsvinden (en wij ons serieus gereed moeten maken 

voor de komst van De MESSIAS?)  

 

Eerlijkheid is een teken van stabiliteit en veiligheid. In oprechte 

eerlijkheid wordt er niets verborgen of achtergehouden. Waar zijn 

de prachtige, wonderbare zonen van De HEER? Waar zijn ze in deze 

dagen? Wat is er met ze aan de hand? Waar zijn de eerlijke mannen 

uit de vroegere verhalen, dat zij rechtvaardig en standvastig waren. 

Oprecht waren zij. Waar zijn de eerlijke mannen over wie wij 

gelezen hebben. De rechtdoorzee mannen.  

 



 
 

Waar is die oprecht eerlijke kerk uit vroeger dagen? Waar zijn die 

eerlijke mannen waar wij over lazen? Er is zoveel bedrog. Er is 

zoveel dubbelheid.  

 

Bijvoorbeeld als uw vrouw u belt en u zit in een restaurant en u liegt 

dat u op kantoor zit. Dan eet u uitgebreid in dat restaurant en thuis 

doet alsof u ziek of te moe bent en geen honger heeft. Eerlijkheid is 

een teken van veiligheid en stabiliteit. Als dat ontbreekt wordt een 

gezin verwoest.  

 

Een eerlijke man is niet hypocriet, is gewoon echt en doet niet alsof. 

Eerlijkheid is een sterkte, geen zwakte. Het is uw kracht. De duivel 

heeft gelogen tegen de meeste christelijke getrouwde mannen, dat 

als zij alles tegen hun vrouw zouden zeggen dat ze kwetsbaar 

zouden zijn voor hun vrouwen. Dat is een leugen van de duivel.  

 

2. Nederigheid. Aan deze vereiste valt niets af te doen. Niet uw ego en 

trots, maar nederigheid, ootmoed. Als u naar uw eigen huwelijk 

kijkt, ziet u dan uzelf voldoen aan dit aan te passen criterium?  

 

Ook al zegt de Bijbel duidelijk dat een vrouw zich moet onderwerpen 

aan haar echtgenoot, van u de christelijke getrouwde man 

verwachten de christelijke vrouwen dit van u. Nederigheid is wat u 

voor uw vrouw groot maakt. Een christelijke wedergeboren man zal 

zich richten op zijn christelijke wandel en niet op iets anders.  

 

Hij is niet snel met spreken, hij zal luisteren. Hij zal snel zijn in het 

luisteren. Ik weet niet of dit u beschrijft? Een ootmoedige man 

spreekt niet snel in een gesprek met zijn vrouw, maar doet zijn best 

om naar haar te luisteren. Hij zal niet snel boos worden want hij 

heeft al zijn eisen aan de kant gezet en zijn rechten aan de kant 

geschoven.  

 

Hij is zelfloos en helemaal liefdevol geworden voor zijn vrouw zoals 

JEZUS CHRISTUS voor de kerk is. De vrouw komt op de eerste plek, 

vóór zijn eigen behoeften. Bent u deze man? Zelfloosheid houdt in 

het aan de kant zetten van alles waar u zgn. recht op heeft.  

 

Of bent u die man waarvan als de kinderen hem horen aankomen 

wegrennen omdat het anders oorlog wordt. Bent u als CHRISTUS 

JEZUS die volledig zelfloos werd voor de kerk? Veel christelijke 

mannen zijn heel egoïstisch. Zelfgericht in contact met hun vrouw 

en kinderen. Wat ontdekt u als u een geestelijk onderzoek doet?  



 
 

3. De zuiverheid van een christelijke getrouwde man. Dit is een punt 

waar een christelijke vrouw niet over wil onderhandelen, geen 

discussie. De zuiverheid bepaalt echt of haar echtgenoot 

wedergeboren is of niet. De wereld is vol van seksuele begeerten en 

misleiding. Christelijke vrouwen weten hiervan, maar zijn zich heel 

erg bewust dat de man die in CHRISTUS JEZUS redding heeft 

gekregen dat HIJ de overwinning kan geven hierin. Uw zuiverheid is 

fundamenteel.  

 

Overal is verleiding van schaars geklede vrouwen: op het werk, in 

de supermarkt en waar dan ook. De HEER kan het hart en de geest 

beschermen hierin en overwinning bieden. Zuiverheid is absoluut de 

sleutel van elk christelijk huwelijk.  

 

4. Kracht. Deze kan fysiek zijn, zodat hij een hek kan repareren of het 

dak maakt. Dat is ook uw verantwoordelijkheid. Echter vele 

christelijke mannen hebben niet begrepen dat het belangrijk is om 

krachtig te zijn in het geloof, dat zij weten waar zij voor staan. Dat 

is die kracht.  

 

Zodat u als christelijke getrouwde man weet waar u in gelooft, 

krachtig staat voor wat goed is. De kracht die een christelijke vrouw 

verwacht van haar man is dat hij voorgaat in het doen van het 

goede, dat hij de kracht en moed heeft om te kiezen wat goed is.  

Dat hij staat voor wat goed is en de moed heeft hiervoor te kiezen.  

 

Een krachtige man is dan een zelfverzekerde man voor zijn 

christelijke vrouw. Deze wereld is vol van compromissen. Zo erg dat 

de getrouwde christelijke vrouwen op zoek zijn naar een man die 

standvastig is in het goede. Zo’n man is een waardige echtgenoot en 

vader. Zo’n man staat met God wat er ook gebeurt. Of er nu voedsel 

is in huis of niet, hij zal geen bedrog plegen om zo promotie te 

krijgen op zijn werk. Kracht is te kiezen wat goed is en af te wijzen 

wat slecht is. Waar zijn de krachtige mannen, de sterke mannen die 

krachtig genoeg zijn om te blijven staan als het gaat om zaken van 

het Kruis? 

 

5. Compassie. Een man met compassie, mededogen: de christelijke 

getrouwde vrouwen zijn niet bereid om compromissen te sluiten op 

dat gebied. Alle christelijke vrouwen zijn op zoek naar een man met 

mededogen, met zij als de zwakkere van de twee. Bent u een man 

met compassie? Kunt u gebroken zijn over een situatie? Niet een 

man die onverschillig is en het niets uitmaakt.  



 
 

Een man die het zijn hart toestaat gebroken te zijn over een 

situatie. Een man met mededogen, sympathie, begrip, die zorg uit.  

 

Niet intolerant, onaardig, onvriendelijk. Vb. als vrouw zegt ‘we 

moeten samen gaan zitten en met onze dochters spreken’ of als een 

kind ziek is en de vrouw dat meldt en haar man zegt ‘neem hem 

mee naar het ziekenhuis’, en verder geen compassie toont. 

 

Een man met compassie heeft een teder hart. Een man die zijn 

kinderen teder behandelt. Bent u mededogend, met een hart vol 

medeleven? Als u een christelijke getrouwde man bent en dingen 

worden moeilijk, zwaar dan loopt al met een touw rond en u wilt 

zelfmoord plegen.  

 

Maar u bent het voorbeeld voor uw vrouw en kinderen. Iedereen 

kijkt naar de leider en zij kijken hoe de baas dingen doet. De manier 

waarop u reageert ‘als ik mijn baan ben verloren, stap ik liever uit 

het leven’ . . . de manieren waarop een christelijke man omgaat met 

situaties bepaalt hoe de andere gezinsleden hiermee om gaan, deze 

gaan over van vader op zoon.  

 

U kunt uw door GOD gegeven rol niet teniet doen. Hoe gaat u om 

met uitdagingen en problemen? Er zijn bepaalde aspiraties die in de 

Bijbel te rechtvaardigen zijn.  

 

Er zijn bepaalde kenmerken, maatstaven die laten zien of u een heilig 

christelijk huwelijk heeft. Een heilig christelijk huwelijk staat of valt met 

de vervulling van de door GOD gegeven rol van de man. 

Vallen: Het falen van Adam was het falen van haar man om Eva onder 

controle te houden. En zoals gezegd: Het falen van de mens om zijn door 

GOD gegeven verantwoordelijkheid op zich te nemen heeft geresulteerd in 

de hele tragedie van de ziekte en dood.  

 

Er zijn bepaalde kenmerken waar u naar zou moeten zoeken in een heilig 

christelijk huwelijk.  

1. Een heilig christelijk huwelijk is een huwelijk waar heiligheid altijd 

overwint, ten koste van wat dan ook. Of het nu over uw familie 

buiten het gezin gaat, moderne invloeden, technologische 

ontwikkelingen, uw werk, armoede, rijkdom, ziekte of wat dan ook. 

CHRISTUS JEZUS is het rolmodel, en HIJ is heilig. Wat het ook kost, 

ZIJN heiligheid moet altijd overeind staan en altijd zegevieren. 



 
 

2. Man en vrouw moeten leven in vriendschap, liefde, affectie, respect, 

eer en humor etc. Ze kunnen een goed gesprek hebben en samen 

lachen. Het christelijke koppel is beste vrienden met elkaar. Ze 

tonen interesse in elkaar. Ze doen dingen samen. Proberen niet 

elkaar neer te halen. Ze hebben lol met elkaar.  

 

Het huwelijk kent een serieus probleem als ze elkaar uit de weg 

gaan, langs elkaar heen leven, dingen niet samen doen, zoals de 

kerksamenkomsten, kring etc. Leeft u in vriendschap met elkaar? Of 

is er geen interesse meer in elkaar? Leeft u in affectie, liefde, 

respect, humor. Als beste vrienden levend, of is het al afgestorven? 

Dan zien we bijv. dat de man in de woonkamer slaapt en geen 

gevoelens meer heeft voor zijn echtgenote. Wat ziet u als u uw 

huwelijk afweegt op deze weegschaal? Is uw huwelijk een heilig 

christelijk huwelijk met vriendschap voor elkaar?  

 

3. De man accepteert invloed van de vrouw. Dit begint met simpele 

dingen. Niet een huwelijk waarin de man veeleisend is, dat hij altijd 

het laatste woord heeft en geen vragen accepteert. De man 

accepteert invloed van de vrouw. Bijvoorbeeld, als uw vrouw 

vandaag liever rundvlees eet dan vis, dat u niet met irritatie 

reageert. Dat u die keuze dan accepteert omdat u begrijpt dat er 

altijd geven en nemen moet zijn. Een getrouwde christelijke man zal 

altijd moeite doen om invloed te accepteren van zijn vrouw. U moet 

hier moeite voor doen. U hoeft niet altijd uw zin te hebben en moet 

leren om niet geïrriteerd te reageren.  

 

4. Er moeten veel meer positieve uitwisselingen zijn tussen man en 

vrouw dan negatieve. Dat is een heel erg belangrijk kenmerk waar u 

naar op zoek moet, zodat u niet op een dag merkt dat er veel meer 

negatieve dan positieve interacties zijn, want dan is dat een 

huwelijk wat bergafwaarts gaat. Dit kenmerk bepaalt of het stel van 

elkaar houdt of niet. Vijandschap en boze argumenten en hardheid 

moeten tot een minimum beperkt blijven in een heilig christelijk 

huwelijk.  

 

Denk aan Kolossenzen 3:19.  

 

‘Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.’ 

 

Staat u toe dat uw vrouw u beïnvloedt en dat het geven en nemen 

is? Heeft u zo een huwlijk? (In plaats van boze meningsverschillen 

waarbij met deuren wordt geslagen.)  



 
 

5. Het aantal succesvolle pogingen waarbij uw vrouw uw aandacht 

weet te krijgen. Als vrouwen zeggen ‘hé Peter, hé Johan etc.’ dan 

probeert de vrouw de aandacht van de man te krijgen in een 

gesprek. In een succesvol christelijk huwelijk zal de echtgenoot 

reageren op zijn vrouw bij de eerste poging en zal hij niet gewoon 

doorgaan met waar hij mee bezig was.  

 

De echtgenoot zal op haar reageren bij de eerste poging. Hij zal ook 

niet druk zijn met andere dingen die hem afleiden. Hij zal direct 

reageren als zijn echtgenote aandacht vraagt. De man zal 

gewoonlijk zijn vrouw aankijken om te reageren op haar. Maar als 

hij wegkijkt is er een probleem in het huwelijk.  

 

 

6. Een succesvol, heilig christelijk huwelijk is er een waar het koppel 

zeer zachtaardig omgaat met meningsverschillen. Op zachtaardige 

manier zullen ze hun punten naar voren brengen. Hun onenigheid is 

heel zachtaardig, door ieder rustig hun punt van zorg onder de 

aandacht te brengen bij de ander.  

 

Maar als onenigheid begint met schreeuwen, zelfs schelden, 

beledigingen etc. dan is er een groot probleem. Dan is dit een ziek 

christelijk huwelijk dat snel hulp nodig heeft. De christelijke man die 

het hoofd is van de familie, geeft u uw vrouw de juiste aandacht, u 

ervan bewust zijnde dat uw vrouw aandacht heeft?  

 

Er zijn christelijke mannen die getrouwd zijn en aandacht geven aan 

een andere vrouw. Er zijn ook christelijke echtgenoten die 

voorgangers zijn en die aandacht geven aan andere vrouwen in 

aanwezigheid van hun eigen vrouw. Of mannen die hun telefoon 

uitzetten om hun vrouw af te straffen, of weglopen in hun 

onenigheid, uit huis gaat. Bent u zachtaardig voor uw vrouw? 

 

 

7. De financiën. Heeft u uw inkomsten samengevoegd? Of doet u dit 

niet? Zo erg is het tegenwoordig dat in een restaurant we beiden 

hun eigen rekening zien betalen. Een christelijke man en vrouw 

gaan naar een restaurant en ieder bestelt en betaald het eigen eten!  

 

 

 



 
Tegenwoordig is geld de bron van de meeste scheidingen. 

Materialisme is op zijn ergst in deze dagen. Geld is een erge demon 

die zelfs de beste christelijke stellen uit elkaar heeft gehaald.  

 

Maar het is de christelijke getrouwde man die de plicht heeft om de 

financiële controle te nemen. Hij stelt de regels vast. U hebt gefaald 

die rol op te pakken als man. Er is teveel liefde voor geld en 

materialisme bij u. Het is een vreselijke demon.  

 

Wat ziet u in uw christelijke huwelijk als u de rol en plicht niet op u 

neemt als hoofd van het gezin?  

 

 

8. Besteed uw vrouw meer tijd aan de telefoon met haar moeder of 

haar zus? Dat betekent dat u gefaald hebt om haar te betrekken in 

het huwelijk. 

 

Als u altijd te druk bent op social media en met vrienden die nu 

dichterbij lijken te staan, dan zal uw echtgenote meer naar haar 

moeder trekken en ook klagen over u. Er zijn geen gezamenlijke 

interesses meer omdat u de man zijn vrouw niet betrekt. Zo een stel 

groeit uit elkaar. Dat is gevaarlijk. Dat is niet goed voor uw 

huwelijk. Vele huwelijken lijden hieraan omdat de man drukker is 

met andere dingen en andere mensen. Terwijl De HEER, zijn vrouw 

en kinderen centraal moeten staan, niet andere mensen of hobby’s. 

 

Zelfs tijdens intimiteit denkt de man aan de vrouw met wie hij sprak    

op social media. Dat is heel ziek. Dat huwelijk is vernietigd. Totaal 

niet wedergeboren. 

 

Efeze 5:22 

 

‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere.’ 

 

De HEER zoekt naar echte christelijke mannen, die naar voren treden en 

de hun door GOD toegewezen rol op zich zullen nemen, om deze generatie 

te redden. De Bijbel staat vol met teksten die beschrijven hoe een 

getrouwde christelijke man zou moeten zijn. 

En bedenk dat de duivel specifiek christelijke huwelijken als doelwit heeft. 

Want als u goed getrouwd bent in een heilig samenzijn dan is de duivel 

knock-out geslagen. 

 



 
 

Wat ziet u in uw christelijke huwelijk?  

Is het nog in goede verstandhouding met De HEER?  

 

Hoe een christelijke getrouwde man moet zijn in een heilig huwelijk: 

Efeze 5:1-3 

‘Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de 

liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 

overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur 

voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u 

beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past,   

 

Kijk of u deze karaktereigenschappen hebt. Wandelt u steeds in de liefde, 

en waardeert u uw vrouw veel hoger dan uzelf? Zelfloos. Zoals CHRISTUS 

ZICHZELF gaf. 

Heeft u in zuiverheid gewandeld. Seksuele onzedelijkheid is overal, heeft 

u uw leven geleefd ver weg van welke onzedelijkheid ook, en van 

hebzucht? 

Enkelen van u slaat zelfs uw vrouw.  

 

Vers 4.  

‘en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die 

onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging.’  

Christelijke echtgenoot en vader is uw tong ver weg van dwaze praat en 

lichtzinnigheid? 

 

Vers 5.  

‘Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of 

hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk 

van Christus en God.’  

Een succesvol heilig huwelijk moet de heiligheid centraal stellen. U mag 

uw vrouw of andere dingen niet hoger stellen dan GOD. Anders is uw 

huwelijk verwoest. 

 

 

 



 
 

Vers 6-10. 

‘Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze 

dingen komt de toorn van God over de kinderen van de 

ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen 

duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het 

licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en 

rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.’  

 

Uw levensstijl als christelijke getrouwde man, is dit het voorbeeld van wat 

GOD het meest behaagt, drukt het dankbaarheid aan GOD voor de 

behoudenis die CHRISTUS JEZUS bracht? HIJ moest helemaal komen en 

sterven aan het Kruis om de genezen wat er verwoest werd bij de val. 

 

Hebr 6:4-6 

‘Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de 

hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de 

Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de 

krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer 

opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God 

opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.’  

Anders brengt u CHRISTUS steeds opnieuw naar het Kruis.  

 

U heeft een door GOD gegeven autoriteit over uw vrouw.  

Efeze 5 Vers 11-33. 

‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar 

ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te 

schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen 

openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar 

maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de 

doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet 

wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, 

omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar 

begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin 

losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar 

met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en 

loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de 

naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze 

Gods.’  



 
‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want 

de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente 

is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente 

aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen 

mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook 

Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 

overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het 

waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 

plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat 

zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen 

vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, 

heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar 

hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn 

leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal 

een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, 

en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik 

spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, 

ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de 

vrouw moet ontzag hebben voor haar man.’  

 

Dit is wat De HERE GOD van de christelijke echtgenoot  en vader 

verwacht. 

De karakter eigenschappen van een christelijke getrouwde man die hieruit 

voortkomen: 

 

1. Persoonlijke integriteit = eerlijk zijn en sterke morele principes hebben. 

Dan zult u een oprechte, en vruchtbare en betrouwbare echtgenoot en 

vader zijn. U doet het goede op juiste wijze. Uw vrouw en kinderen 

worden met eerlijkheid behandeld, met eer en respect voor uw vrouw. 

 

2. Uw aandacht is onverdeeld aan De HEER, uw vrouw en kinderen. Dat is 

het. Bij vele getrouwde mannen hebben nog allerlei dingen waar hun 

aandacht naar uitgaat. Flirten met vrouwen op het werk. Zelfs 

voorgangers. U heeft geen persoonlijke integriteit, de ene dag sterk en de 

andere dag hangt u rond bij mensen en vrouwen. En begeert zelfs.  

 

3. U zult moedig zijn. Nooit tijd verdoen en non-sense praten, of over uw 

vrouw spreken met anderen.  

 



 
4. Hij is wijs en intelligent, via de HEILIGE GEEST. 

 

5. Onderscheidingsvermogen 

 

6. Hij heeft een goddelijk karakter. 

 

7. Hij leeft eerbaar.  

 

8. Benut zijn tijd goed. 

 

9.Hij maakt het gezin gereed. Bijbel, bidden en vasten met zijn gezin. 

 

10. Bedachtzaam, dingen goed overdenkend. 

 

11. HEILIGE GEEST vervuld 

 

12. Streeft in alles naar de leiding van de HEILIGE GEEST. Anders zou hij 

het gezin misleiden. Weet u hoe groot deze rol is?  

 

In deze studie is er tijd voor berouw en inkeer. Begin opnieuw! 

 

13. Hij is het hoofd van het gezin. 

 

14. Hij weet dat de Schrift niet verandert, dat hij moet veranderen. 

 

Bedenk: Het falen van de man om zijn door GOD opgelegde 

verantwoordelijkheid op zich te nemen heeft geleid tot alle ellende in de 

wereld. 

 

15. U moet uw vrouw liefhebben als uzelf en haar hoger plaatsen dan 

uzelf. Zou ze eerlijk getuigen dat u een christelijke echtgenoot bent? 



 
 

16. Waardig leven wat uw vrouw zekerheid en vertrouwen schenkt. 

 

17. Het beste voor uw vrouw willen. Sommigen van u hebben gedragingen 

thuis die zeer respectloos zijn. Hoe laat u bijvoorbeeld het toilet achter? 

Respect is iets wat wordt verdiend. 

 

18. Liefhebbende vriendelijkheid. De getrouwde man moet leren zijn 

vrouw vriendelijk te behandelen zoals CHRISTUS de kerk behandelde. 

 

 

Dit is het beeld wat GOD schildert van een christelijke gehuwde man. 

Heeft u deze kwaliteiten? 

 

Efeze geeft het beeld van de vereisten. Als u zich minder gedragen heeft 

dan dit dan moet u zich bekeren en uw vrouw om vergeving vragen.  

Toen de HEER dit rolmodel neerlegde voor de christelijke getrouwde 

mannen wist de HEER heel goed wat Adam had gedaan, met de dood tot 

gevolg.  

GOD is de ultieme Mastermind en Ontwerper van het huwelijk. Alleen HIJ 

weet hoe het huwelijk werkt. Niet bladen, niet films en muziek. Vele 

christelijke mannen maken een grove fout door oplossingen in wereld 

zoeken. 

 

Nog eens:  

- de christelijke getrouwde man moet een gentleman zijn, haar zware 

spullen tillen, de deur voor haar open doen, zijn jasje afgeven als zij 

het koud heeft. Aan de gevaarlijke kant van de weg lopen. U moet 

vrouwen respecteren. 

- En oprechte complimenten.  

Geen vleierij. Pak de stoel voor haar, voordat u zelf gaat zitten. 

- Oprechte en nette taal gebruiken om uw vrouw aan te spreken. Zijn 

vrouw drinken inschenken.  

- Geen tijd verspillen aan poolen, weddenschappen, lui zijn en tijd 

verspillen met videogames met de kinderen. Hij moet alles willen 

geven aan zijn huwelijk. 



 
- Bij onheilige gelegenheden, waar er niet over heilige dingen 

gesproken wordt: weg wezen daar. 

 

Markus 10:8 

‘En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar 

één vlees.’  

De christelijke man moet meer geïnteresseerd zijn in het welzijn van zijn 

vrouw en kinderen.  

 

Nog een opsomming van aspecten van een Christelijke getrouwde man: 

1.     Hij moet doelen stellen voor zijn familie. 

2.     Hij moet weten ‘sorry’ te zeggen. 

3.     Trots is verwijderd van zijn karakter. 

4.     Verantwoordelijkheid nemen op ieder vlak     

5.     Ook in gezondheid, zoals niet met een ongepoetste mond  

6.     Geen compromissen sluiten aangaande heiligheid 

7.     Hij moet zijn woord houden 

8.     Zijn familie dienen.  

9.     Bekerend van hart zijn 

10.          Gehoorzaam aan GOD 

11.      Trouw 

12.   Vrouw en kinderen waarderen 

13.   Toegewijd zijn aan GOD en familie  

14.   Een liefhebbende echtgenoot en vader zijn 

15.   Geen racist, dit uit zich bij voorgangers helaas nog te vaak 

16.    Liefhebbende echtgenoot en vader zijn 

17.   Vertrouwen in GOD en zijn gezin 

18.   Eerbiedig zijn 

19.   Nederig 

20.   Respectvol  

21.   Gefocust zijn op GOD’s Woord, als instructie voor zijn rol 

22.   Werken voor een inkomen 

23.   Goede communicatieve vaardigheden 

24.   Vergevingsgezind 

25.   Geen nationalist 

26.   Groeien, verbeteren en fouten uit het verleden opruimen 

27.   Vooruitgang laten zien, als u stagneert is er iets mis 

28.   Gepassioneerd zijn voor GODs werk  

29.   Vrouwen met respect behandelen 

30.   Zijn emoties onder controle houden 



 
31.   Ieder in zijn familie beïnvloeden om zich te verbeteren 

32.   Zijn relatie met de HEER steeds blijven verbeteren 

33.   Jezus de HEER als rolmodel hebben 

34.   Heilig en rechtvaardig zijn 

 

Slaagt u voor deze test?  

Of bent u tekort geschoten?  

Dit is een tijd voor belijdenis voor het aangezicht van De HEER. 

Vernieuw uw wandel met De HEER, als christelijke getrouwde man. 

Ga naar uw vrouw toe om uw zonden te belijden en vraag haar om 

vergeving. Begin opnieuw. Spreek hierover met elkaar. 

 

De HEER zal voleinden wat HIJ in u begonnen is als christelijke getrouwde 

man, en in uw christelijke huwelijk en gezin.  

 

Maak uzelf en uw gezin gereed voor de komst van De HEER. 

 


