5.

Sleutels voor een gelukkig huwelijk
Zoals u mogelijk gehoord hebt eindigen nu bijna de helft van
alle huwelijken in een scheiding, verbitterde echtgenoten en
verwarde kinderen in hun kielzog achterlatend. Laat dat u
niet gebeuren! Of uw huwelijk nu door zware tijden gaat of
huwelijks zegen ervaart of zelfs wanneer u nog niet getrouwd
bent maar dat wel overweegt, is hier wat gratis, maar
beproefd advies om u te helpen dat huwelijk blijvend te laten
zijn. Het advies komt regelrecht van God, die het huwelijk
schiep en instelde! Als je alles al hebt geprobeerd, waarom
dan God niet een kans geven? Volg de sleutels in deze gids,
en je kunt je thuis verzekeren.
Zeventien regels voor een gelukkig huwelijk uit Gods
grote boek.

1. Sticht je persoon lijk huis.

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zijn
vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn´´ Gen. 2 : 24.
Antwoord: Gods regel is duidelijk. Een getrouwd stel moet
vader en moeder verlaten en hun eigen thuis stichten. Zelfs als
de financiën vereisen dat dit maar éénkamer appartement is.
Man en vrouw moeten over dergelijke gedragslijn samen
beslissen. Dan moet zij haar familie op de hoogte brengen en
hij de zijne. Zij moeten, wie er ook tegen is sterk blijven.
Duizenden echtscheidingen hadden kunnen worden vermeden
als deze regel zorgvuldig gevolgd was.
Vesti g je eig en huis zelfs al moet
dat éénkamer ap partemen t zijn.

2. Ga doo r m et je hof makerij.

Vergeet nooit dat God zel f je in
het huw elijk heeft sameng evoeg d.

"Hebt bovenal bevestigende liefde jegens elkander, want de
liefde bedekt tal van zonden´´1. Petr. 4 : 8. ´´Ook haar man
roemt haar´´ Spr. 31 : 28, maar zij die getrouwd is wijdt haar
zorgen om haar man te behagen´´ 1 Cor. 7 : 34. ´´ Weest ....
elkaar genegen .... in eerbetoon elkaar ten voorbeeld´´ Rom.
12 : 10.

Antwoord: Ga door (of herstel misschien) de beleefdheden
van de hofmakerij gedurende je huwelijksleven. Succesvolle huwelijken zijn er niet zo
maar; die moeten worden ontwikkeld. Neem elkaar niet als van zelfsprekend, want de
eentonigheid die daaruit voortkomt zal je huwelijk vernietigen. Laat de liefde blijven

ZIJN Boodschap – Postbus 288 – 8250 AG Dronten – www.zijnboodschap.nl

groeien door de liefde voor elkaar uit te spreken, of die zal sterven, en je zult van elkaar
wegdrijven. Liefde en geluk worden niet gevonden door die voor jezelf te zoeken, maar
eerder door die aan anderen te geven. Breng dus zoveel mogelijk tijd samen door als je het
samen goed wil hebben. Leer elkaar met enthousiasme te begroeten. Relax samen ga samen
op visite, ga samen uit eten en bekijk zoveel mogelijk samen.
Kijk niet over de kleine attenties, bemoedigingen en lieve dingen heen. Verras elkaar met
kleine cadeautjes of daden. Probeer altijd liever te zijn dan de ander. Neem niet meer uit het
huwelijk dan dat je er in stopt. Scheiding op zich is niet de grootste vernietiger van het
huwelijk, maar dat is eerder gebrek aan liefde. Geef het een kans. Liefde wint altijd.
3. Den k er aan dat God je in h et hu w elijk h eeft s am en gevoegd.

´´Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn
vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn
zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samen –
gevoegd heeft scheide de mens niet´´ Mat. 19 : 5, 6.
Antwoord: Is de liefde bijna uit je huis verdwenen?
De duivel (die bewuste onruststoker) is hier voor verantwoor –
delijk. Vergeet niet dat God zelf jullie heeft samengevoegd in
het huwelijk en Hij heeft de bedoeling dat jullie samen blijven
en gelukkig zijn. Hij zal geluk en liefde in jullie levens
brengen als je Zijn goddelijke regel (geboden) wilt gehoor –
zamen. ´´Met God zijn alle dingen mogelijk´´ Mat. 19 : 26.
Wanhoop niet, God, die in het hart van een zendeling liefde
voor een melaatse helden plant, kan jullie gemakkelijk liefde
voor elkaar geven als je Hem dat wilt laten doen.
Verras elkaar met kleine
cadeautjes.

4. Bew aak je gedachten – laat je gevo elens je niet van gen.

"Want zoals iemand zijn eigen plannen maakt, zo is hij. Spr. 23 : 7. ´´Gij zult niet begeren
uws naasten vrouw´´ Ex. 20 : 17. ´´Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit
zijn de oorsprongen des levens´´, Spr. 4 : 23. ´´Al wat waardig is rechtvaardig, ....
beminnelijk, welluidend, deugd heet en lof verdient, bedenkt dat´´ Philp. 4 : 8.

Verkeerd denken kan je huw elijk
vernieti gen.

Antwoord: Verkeerd denken zal je huwelijk bederven. De
duivel zal je verstrikken met gedachten als: ´´Ons huwelijk
was een fout´´. ´´Zij begrijpt mij niet´´. ´´Ik kan niet veel
meer hebben´´. ´´ Als het nodig is kunnen we altijd nog
scheiden´´. ´´Ik ga naar huis, naar mijn moeder´´. ´´ Hij heeft
naar die vrouw gelachen´´. Hou ermee op dergelijke dingen te
denken, of je huwelijk gaat eraan, want je gedachten en
gevoelens leiden je daden. Vermijd zien, zeggen, lezen of
horen van iets dat onreinheid of ontrouw suggereert (of ga niet
om met iemand die dit aanmoedigt) ongecontroleerde
gedachten zijn als een auto in de vrijstand op een heuvel. Er
kan van alles gebeuren en het resultaat is altijd een ramp.
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5. Trek je n ooit teru g voo r de nacht als je bo os bent op elkaar.

´´De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan´´
Efz. 4: 26. ´´belijdt daarom elkaar uw zonden´´ Jac. 5 : 16.
´´Vergetende hetgeen achter mij ligt´´ Phil. 3 : 13. ´´Maar weest
jegens elkaar vriendelijk, barmhartig elkaar vergevend, zoals God
in Christus Jezus u vergeving geschonken heeft´´ Efz. 4 : 32.
Antwoord: Om boos en overstuur te blijven over pijn en grieven
Bidt voor elkaar
(groot of klein) is erg gevaarlijk. Tenzij ze snel worden opgelost,
zetten zelfs kleine problemen zich als overtuigingen vast in de geest in een houding die
tegenspoed tot gevolg heeft, beïnvloedt je hele levensfilosofie. Daarom zegt God de
boosheid te laten afkoelen voordat je de nacht in gaat. Wees groot genoeg om te vergeven
en oprecht te zeggen: ´´Het spijt me´´. Tenslotte is niemand volmaakt en je zit samen in het
zelfde team, dus wees sportief genoeg om een fout eerlijk toe te geven als je die hebt
gemaakt. Bovendien is het weer goed maken een fijne ervaring met ongebruikelijke
krachten om de huwelijks partners weer tot elkaat te trekken. God stelt het voor! Het werkt!
6. Hou dt Ch ristus in h et middelpu nt van je huis.

´´Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouw 
lieden daaraan´´ Ps. 127 : 1. ´´Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij
uw paden recht maken´´ Spr. 3 : 6. ´´En de vrede Gods die alle
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in
Christus Jezus´´ Phil. 4 : 7.
Antwoord: Dit is de belangrijkste regel. Het houdt alle andere
regels in. Zet Christus op de eerste plaats! Het ware geheim van echt
geluk in het huisgezin is niet diplomatie, strategie en onvermoeide
pogingen problemen te overwinnen, maar veel meer de band met
Met Ch ristus in je hart en
huis zal het huw elij k
Jezus. Harten die vervuld zijn met liefde van Jezus kunnen nooit erg
succesvol zijn.
ver van elkaar zijn. Met Christus in huis, zal het huwelijk succesvol
zijn. Het evangelie is het geneesmiddel voor alle huwelijken die vol haat zijn, vol bitterheid
en teleurstelling. Het voorkomt duizenden scheidingen door op miraculeuze wijze liefde en
geluk te herstellen. Het zal ook jouw huwelijk redden als je dat wilt.

7. Bidt s am en.

´´Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig maar het vlees is
zwak, Mat. 26 : 41. ´´Bidt voor elkaar´´ Jac. 5 : 16. ´´Indien echter iemand van u in
wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en
zonder verwijt, Jac 1: 5.
Antwoord: Bidt hardop voor elkaar! Dat is een wonderlijke regel die boven de grootste
verwachtingen succes heeft, kniel voor God en vraag Hem om echte liefde voor elkaar, om
vergeving, om kracht, om wijsheid, voor de oplossing van problemen. God garandeert
persoonlijk dat Hij zal antwoorden. Degene die bidt is niet ook automatisch van zijn fouten
genezen, maar hij heeft een hart dat het goede wil doen. Geen enkele familie gaat uit elkaar
terwijl ze samen oprecht bidden om Gods hulp.
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8. Kom overeen dat scheiding niet het antw o ord is.

´´Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet´´
Mat. 19 : 6. ´´wie zijn vrouw weg zendt om een andere reden dan
hoererij en een ander trouwt, pleegt echtbreuk´´ Mat. 19 : 9. ´´Want de
gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze
leeft´´ Rom. 7 : 2.
Antwoord: De Bijbel is duidelijk. De banden van het huwelijk zijn
bedoeld om onverbreekbaar en onverwoestbaar te zijn. Scheiding is
alleen toegestaan in geval van overspel. Maar zelfs dan is het niet
vereist, alleen toegestaan. Vergeving is altijd beter dan scheiding,
zelfs in geval van morele val. Het huwelijk is voor het leven. Zo heeft
Vergeving is altijd beter
God het ingesteld toen Hij het eerste huwelijk in Eden verrichtte.
dan schei ding
Gedachten over scheiding zullen elk huwelijk verwoesten. Dat is één
reden waarom Jezus dat uitsloot. Scheiding is altijd vernietigend en bijna nooit de oplossing
van een probleem. In plaats daarvan schept het veel grotere problemen, daarom moet dat
nooit een overweging zijn. Verscheurde, gefrustreerde ongelukkige levens zijn bijna
onvermijdelijk het gevolg van scheiding en zelfs succes in het leven wordt vaak tegen
gewerkt, God heeft het huwelijk ingesteld om de reinheid en het geluk van de mens te
bewaken, te voorzien in hun sociale behoeften, en hun lichamelijke, geestelijke en morele
aard te verheffen. De geloften van het huwelijk zijn onder de ernstigste en bindenste
verplichtingen die menselijke wezens op zich kunnen nemen. Die gemakkelijk terzijde
stellen, resulteert in een zich van Gods gunst en zegen verwijderen.
9. Hou dt de familiekrin g n au w gesloten.

´´Gij zult niet echtbreken´´ Ex.20 : 14. ´´Op haar vertrouwt het hart van haar man … zij doet
hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven´´ Spr. 31 : 11, 12. ´´Omdat de Here
getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt´´
Mal. 2 : 14. ´´Bewaar u voor de slechte vrouw … begeer haar schoonheid niet in uw hart;
laat zij u niet vangen met haar wimpers. … Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder
dat zijn klederen in brand geraken? … Aldus hij die tot de vrouw van zijn naaste komt;
niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit´´ Spr. 6 : 24 – 29.
Antwoord: Familie intimiteiten moeten nooit met anderen worden gedeeld.
Het is een grote zonde en een tragedie deze God gegeven regel te breken. Een derde persoon
die sympatie heeft met, of luistert naar klachten is een gereedschap van de duivel om de
harten van man en vrouw van elkaar te vervreemden. Los je huiselijke problemen onder vier
ogen op. Niemand anders (uitgezonderd uw predikant of huwelijksraadsman) mag er ooit in
betrokken worden. Weest altijd eerlijk tegen elkaar, en heb nooit geheimen voor elkaar.
Vertel geen grapjes ten koste van de gevoelens van uw echtgenoot. Verdedig elkaar
krachtig, en sluit streng alle indringers uit. En wat betreft overspel (wat huwelijks
raadslieden ons zeggen) het doet altijd pijn en ook anderen die erbij betrokken zijn. God die
onze geest, lichaam en emotionele instelling kent (en weet wat ons helpt of bezeert) zegt:
´´Gij zult niet´´. En als Hij zegt: ´´doe het niet´´, kunnen we het maar beter niet doen.
Zij die Zijn regel negeren zullen de hoogste boete betalen. Dus als het flirten begonnen is,
breek dat meteen af, of schaduwen zullen over je leven komen die niet kunnen worden
verwijderd.
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10. Go d besch rijft de liefde: Maak h et tot je dagelijks e do el o m daaraan te voldo en

´´De liefde is lankmoedig, de liefde is goedentieren zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet
toe, zij is niet blij over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de
waarheid. Alles bedekt zij, alles geloofd zij, alles hoopt zij, alles
verdraagt zij´´ 1. Cor.13 : 4 – 7.
Antwoord: Lees a.u.b. bovenstaand schriftgedeelte zorgvuldig opnieuw.
Dit is Gods echte omschrijving van liefde. Hoe voldoe jij daaraan?
Liefde is geen sentimentele impuls, maar een heilig beginsel dat elke
daad en fase in het leven betreft. Met ware liefde kan je huwelijk niet
stranden.

Met echte liefd e kan je
huw elijk niet falen.

11. Onthou dt dat kritiek en gez eu r de lief de vernietigen.

´´Mannen hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar´´ Col. 3 : 19. ´´Het is beter te
wonen in een woestijn dan met een twistzieke en toornige vrouw´´ Spr. 21 : 19. ´´Een
gestadig druppelend lek op een dag van stortregen en een twistzieke vrouw zijn aan elkaar
gelijk´´ Spr. 27 : 15. ´´Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in
uw eigen oog bemerkt gij niet? Mat. 7 : 3. Liefde zoekt naar een manier om doeltreffend te
zijn 1. Cor. 13 : 4.
Antwoord: Hou er mee op te bekritiseren, te zeuren en te
vitten. Je man of vrouw kan in veel tekort schieten, maar
zeuren zal niet helpen. Verwacht geen volmaaktheid of je zult
bitterheid oogsten. Kijk over de fouten heen en zoek naar de
goede dingen. Probeer niet te verbeteren te overheersen of te
dwingen, je zult de (je partner) liefde vernietigen. Alleen God
kan mensen veranderen. Gevoel voor humor, een vrolijk hart,
vriendelijkheid, geduld en genegenheid, zullen twee derde van
P rob eer je partner liever gelukkig
je huwelijks problemen uitbannen. Probeer je echtgenoot
te maken dan goed
gelukkig te maken in plaats van goed, en het goede zal voor
zichzelf zorgen. Het geheim van een gelukkig huwelijk ligt er niet in een goede partner te
hebben, maar eerder in de juiste partner te zijn.
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12. Overdrijf n ergens in ; w ees m atig.

Leer te lachen en heb een
fijne tijd met el kaar

´´Al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles´´
1.Cor. 9 : 25. ´´liefde zoekt zichzelf niet´´ 1. Cor. 13 : 5.
´´Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere
Gods´´ 1.Cor. 10 : 31. ´´Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in
bedwang´´ 1.Cor. 9: 27. ´´Wil iemand niet werken, dan zal hij ook
niet eten´´ 2. Thess. 3 : 10. ´´Het huwelijk zij in ere bij allen en het
bed onbezoedeld´´ Hebr. 13 : 4. ´´Laat dan de zonde niet langer als
koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten
zoudt gehoorzamen en stelt uw leden niet langer als wa 
penen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde Rom. 6 12,13.

Antwoord: Overdrijven zal je huwelijk ruïneren, zo ook te weinig doen.
Werken, liefhebben, rusten, bewegen, spelen, aanbidden en het hebben van sociale
contacten, moeten in je huwelijk zorgvuldig worden uitgebalanceerd, of er zal iets knappen.
Teveel werk, en gebrek aan slaap, goede voeding of beweging, maken iemand kritisch,
intolerant en negatief. Voortdurend teveel eten is een groot kwaad en versterkt de lagere
natuur en stompt het geweten af.
Sexueel misbruik vernietigt de liefde voor heilige dingen en verzwakt de vitaliteit.
Het huwelijk is geen vrijbrief voor sexuele onmatigheid. Verlagende, verkeerde of onmatige
sexuele handelingen vernietigen de liefde en het respect voor elkaar. Een matig sexleven
wordt door de Bijbel aanbevolen, 1. Cor.7 : 37. Sociale contacten met anderen zijn absoluut
van wezenlijk belang. Echt geluk wordt niet gevonden in isolatie. Wij moeten leren te
lachen en een heilzame goede tijd met elkaar te hebben. Al te serieus te zijn is gevaarlijk.
Teveel of te weinig van iets verzwakt geest en lichaam, geweten en het vermogen elkaar lief
te hebben en te respecteren. Laat onmatigheid uw huwelijk niet stuk maken.
13. Res pecteer elkaars persoon lijke rech ten en privac y.

´´liefde is lankmoedig … liefde kent geen jaloezie … zij is niet
onhebbelijk, noch zelfzuchtig … zij is niet blij met ongerechtig 
heid … zij is vol vertrouwen´´ 1.Cor. 13 : 47. ´´Weest in
broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten
voorbeeld, Rom. 12 : 10.
Antwoord: Iedere echtgenoot heeft een God gegeven recht op
Knoei niet met elkaars
bepaalde persoonlijke vrijheden zonder verdere uitleg. Knoei
portefeuile o f and ere
persoonlijke bezittingen
niet met elkaars portefeuilles of portemonnees, persoonlijke post
zonder toestemming.
en andere privé eigendommen, tenzij na toestemming. Het recht
op privacy en stilte als men van eigen gedachten vervuld is, moet gerespecteerd worden. Uw
man of vrouw heeft het recht zelfs om af en toe ongelijk te hebben en een slechte dag te
hebben zonder daar over te worden ondervraagd. Huwelijks partners zijn niet elkaars bezit
en mogen nooit proberen elkaars persoonlijkheid te veranderen. Alleen God kan zulke
veranderingen tot stand brengen en hierin zullen we ons allen persoonlijk aan Hem moeten
verantwoorden Rom. 14 : 12. Volmaakt vertrouwen in elkaar .. geen controle op elkaar –
is absoluut wezenlijk voor geluk. Besteedt minder tijd om te proberen je echtgenoot te
begrijpen en meer tijd om hem of haar een plezier te doen. Dit bewerkt wonderen.
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14. W eest h elder, besch eiden, ordelijk en plichts getro uw .

´´Evenals dat vrouwen zich sieren met waardige klederdracht
1.Tim.2:9. ´´Zij werkt met vaardige handen´´ ´´Zij staat op als
het nog nacht is, zij geeft haar huis het voedsel´´ ´´Zij houdt
toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traagheid
eet zij niet´´ Spr. 31 : 13,15. ´´reinigt u´´ Jes. 52 : 11. ´´Laat alles
betamelijk en in goede orde geschieden 1.Cor. 14 : 40. Als iemand
voor zijn huisgenoten niet zorgt, dan heeft hij zijn geloof
verloochend en is erger dan een ongelovige 1.Tim. 5: 8. ´´Wordt
niet traag Hebr. 6 :12.
Antwoord: Luiheid, onordelijkheid, vuil en slordigheid zijn
Een schoon, ord elijk
lost veel familie
wapens van de duivel om je respect en genegenheid voor elkaar te huishouden
probl emen op .
vernietigen, en zo je huwelijk te ruïneren, nette eenvoudige kleding
en schone goed, verzorgde lichamen zijn zowel voor man als vrouw van wezenlijk belang.
De maaltijden moeten voedzaam en aantrekkelijk zijn en op tijd worden opgediend.
Het huis moet schoon en ordelijk zijn, omdat dit aan allen vrede, rust en voldoening geeft.
Een luie onbeholpen echtgenoot die niet voor zijn huisgezin zorgt is een vloek voor zijn
gezin en een belediging voor God. Zorgeloosheid in enkele van deze ogenschijnlijk kleine
dingen, vernietigen duizenden huisgezinnen.
15. N eem je voo r z acht en vrien delijk te spreken.

´´Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een
krenkend woord wekt de toorn op´´ Spr. 15 : 1. ´´Geniet het
leven met de vrouw die gij liefhebt´´ Pred. 9 : 9. ´´Nu ik een
man geworden ben heb ik afgelegd wat kinderlijk was´´ 1.Cor.
13 :11.
Antwoord: Dwing jezelf om zacht en vriendelijk te spreken.
Als iemand wordt aangevallen, is stilte de beste methode om de
kwaadheid te bekoelen. Beslissingen die in boosheid, moeheid
of ontmoediging genomen worden zijn in elk geval onbetrouwbaar, dus is het het beste om
tot rust te komen en de boosheid te laten bekoelen. En als je al spreekt, laat het dan altijd
rustig en liefdevol zijn. Harde boze woorden vernietigen het verlangen van je echtgenoot
om jou te plezieren.
Harde boze w oorden maken in
je echtgenoo t het verlang en om
jou een plezier te doen kaop t.

16. W ees in geldz aken redelijk.

´´Liefde is niet bezitterig … liefde heeft goede manieren en is niet
zelfzuchtig´´ 1. Cor. 13 : 4, 5. God heeft de blijmoedige gever lief
2. Cor. 9 : 7.
Antwoord: Alle bezittingen en het inkomen zouden in het huwelijk
Besp reek geld zaken en
van ´´ons´´ moeten zijn en niet ´´van jou´´ en van ´´mij´´.
w ees het daarin eens
Vrouwen die niet buitenshuis werken zouden een vast bedrag moeten
ontvangen voor boodschappen, kleding en andere benodige artikelen. Dat geld zou
blijmoedig moeten worden afgestaan in de plaats van met tegenzin en onder protest.
Man en vrouw zouden beiden een klein bedrag moeten hebben,  ieder even veel zo
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mogelijk, om voor zichzelf uit te geven zonder daarvan rekenschap te hoeven afleggen.
Een gierige echtgenoot verwijt zijn vrouw gewoonlijk teveel uit te geven, evenals een
verkwistende man zijn vrouw vrekkig maakt. Door vertrouwen te tonen in het vermogen
van je echtgenoot bij het beheren van geld, zal hem of haar zakelijker maken.
17. Bespreek s amen de din gen en ho ud openlijk beraad.

´´De liefde is lankmoedig, goedertieren, zij is niet afgunstig, de
liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands
gevoel´´ 1.Cor. 13 : 4,5. ´´Wie tucht in de wind slaat veracht
zijn leven´´ Spr. 15 : 32. ´´Ziet gij een man die wijs is in
eigen oog, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem Spr.26
: 12.
Samen dingen besp reken zal veel
blunders verdw ijnen di e je
huw elijk zoud en vernietigen .

Antwoord: Er zijn weinig dingen die je huwelijk meer
versterken dan samen te beraadslagen over alle belangrijke
beslissingen. Veranderen van baan, of het kopen van een huis, een auto, een boot, meubilair,
kleding (tenminste belangrijke zaken) en alle andere dingen die geld kosten, betreffende
zowel man als vrouw en de meningen van beiden moeten worden overwogen. Samen de
dingen bespreken zal veel blunders voorkomen die je huwelijk zouden hebben kunnen
ruïneren. Als na veel praten en ernstig gebed, de meningen nog steeds uiteen lopen zou de
vrouw zich aan de mening van de man moeten onderwerpen. De Schrift is hier duidelijk
over Eph. 5 : 22,24.
18. I k w il dat mijn hu is een plaats is w aar de hemelse en gelen graag een bez oek bren gen.

Antwoord:
Ja
Nee
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Belangrijke vragen beantwoord
1. W elke hu w elijks partn er mo et h et eerst bekenn en n a een ruzie? Rom. 1 5 . 1

Degene die gelijk had.
2. Zou u een regel kunn en o pstellen voo r een bem oeizieke scho onm oeder? 1 Thes. 4 : 11

Ja! Wees stil en bemoei je met je eigen zaken; 1.Thes. 4:11. In feite is deze regel van
toepassing op ieder lid van de schoonfamilie. Menig huwelijk dat een kleine hemel op aarde
had kunnen zijn, is door schoonfamilie in een hel veranderd. De plicht van elk lid van de
schoonfamilie is het nieuw gestichte gezin met rust te laten.
3. Mijn echtgenoot is een go ddelo ze man en ik pro beer een ch risten te z ijn. Zijn invloed is
verschrikkelijk, mo et ik van h em sch eiden? 1 c or. 7 .12.

Nee! Lees 1. Cor. 7 : 1214 en 1. Petr. 3 . 1,2. God geeft een duidelijk antwoord.
4. Als mijn m an mij ergert, slaap ik niet m et h em. Hij z egt dat ik on gelijk heb. I s dat z o?
1. Co r. 7 : 4.

Ja, God geeft een duidelijk antwoord op deze vraag in 1.Cor. 7 : 4,5.
5. Mijn vrou w is w eggelo pen m et een an dere m an, nu heeft z e s pijt en w il n aar h uis teru g
ko men. Mijn predikant z egt dat ik haar teru g m oet nem en, m aar het is toch z o dat Go d dat
verbiedt, niet w aar? Mat. 6 : 14

Nee, nee echt niet. God staat scheiding wegens overspel toe, maar Hij beveelt dat niet.
Vergeving is altijd beter en altijd goed. Mat. 6 : 14,15. Scheiding zal zeker je leven ernstig
bederven en ook de levens van je kinderen, geef haar nog een kans! De gouden regel is hier
van toepassing Mat. 7 : 12. Als jij en je vrouw je leven aan Jezus overgeven, zal Hij jullie
levens buitengewoon gelukkig maken. Het is niet te laat.
6. W at kan ik doen? M ann en proberen altijd intimiteiten m et m ij te hebben.

Let heel zorgvuldig op uw gedrag. God zegt: ´´onthoudt u van alle schijn van kwaad,´´
1. Thes.5 :22. Misschien moedigt uw gedrag in het bijzijn van mannen hen aan – een
veelbetekenend lachje, onbetamelijke kleding, schuine grappen, of een te gemakkelijke
houding, moedigen hun toenadering aan. Er is iets in christelijke gereseveerdheid en
waardigheid dat een man op zijn plaats houdt. Christus zei: ´´Laat zo uw licht schijnen voor
de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader,die in de hemelen is verheerlijken
Mat. 5 : 16. Als christus werkelijk uit uw leven straalt, zult u weinig moeite hebben met
slechte mannen en hun toenaderingspogingen.
7. Kunt u mij eenvou dig en duidelijk vertellen w at Go ds raad is aan ieman d die gevallen is
maar echt bero uw heeft? Joh. 8 : 11

Lang geleden gaf Jezus een scherp en troostrijk antwoord aan iemand die moreel gevallen
was maar berouwvol, Hij zei: ´´Ga heen en zondig van nu af niet meer´´ Joh. 8 : 11.
Zijn raadgeving is ook vandaag nog van toepassing.
.
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8. I s niet ´´ de onschuldige partij´´ in een sch eiding so ms gedeeltelijk o o k schuldig?
Sam. 1 6 : 7.

Zeker, soms kan ´´de onschuldige partij´´ door liefdeloosheid, onattentheid,
eigengerechtigheid, onvriendelijkheid, zelfzucht, zeuren en regelrechte koelheid, slechte
gedachten, en daden, aanmoedigingen in zijn of haar echtgenoot. Soms kan de
´´onschuldige partij´´ voor God even schuldig zijn als ´´de schuldige partij´´ God ziet naar
onze motieven en oordeelt daarnaar. Want de Heer ziet niet zoals de mens; ´´Want de mens
toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan´´ 1. Sam. 16 : 7.
9. Verw acht Go d van mij dat ik leef met een echtgenoot die lichamelijk gew eld gebruikt?

Lichamelijk geweld kan levensbedreigend zijn en is een ernstig probleem dat onmiddelijke
aandacht vraagt. De echtgenoot en familieleden die lichamelijk zijn misbruikt moeten een
veilige omgeving vinden om te leven. Maar man en vrouw moeten professionele hulp
zoeken bij een gediplomeerde christelijke huwelijks raadgever.

Samenvatting
1. Het huwelijk is

(1)

Het samenvoegen van een man en vrouw door God voor het leven..
Een tijdelijke, experimentele regeling om te zien of twee mensen verenigbaar zijn.
Is echt niet nodig, mannen en vrouwen zijn vrij om samen te leven zonder.

2. God erkent slechts één reden voor echtscheiding Dat is.

(3)

Onverenigbaarheid.
Een ergelijke echtgenoot.
Overspel of ontucht.
Goddeloosheid van de huwelijkspartner.

3. Hoffelijkheden van de verkering

(1)

Moeten in het huwelijksleven worden voortgezet.
Moeten snel na het huwelijk ophouden.
Zijn echt dwaas en onnodig.

4. De beste garantie voor succes in het huwelijk is:

(1)

Christus hebben in het hart.
Dat de man de vrouw tot de orde roept.
Dat de vrouw door met echtscheiding te dreigen haar zin krijgt.
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5. Doe voor de veiligheid bij ruzie het volgende.

(1)

Spreek zacht en vriendelijk..
Zorg dat je echtgenoot zijn / haar fout toegeeft.
Roep de buren om de zaken recht te zetten.
Dwing je echtgenoot stil te zijn.
Ga naar buiten en blijf een paar dagen weg.
Bidt samen.
Kom, voordat je je terug trekt voor de nacht, over je boosheid heen.

6 Ga de zaken na die een sleutel zijn tot succes in het huwelijk.

(1)

Sluit de familiekring af voor iedere derde.
Woon in het huis van je ouders.
Ga terug naar je moeder als je boos bent.
Vertel de fouten van je echtgenoot aan goede vrienden.
Vestig je eigen huis.
Schrijf naar een oude vriend om raad te vragen.
Beken na een ruzie nooit jouw fout eerst.

7. De beste manieren om je huwelijkspartner te verbeteren zijn:

(5)

Dreig op te stappen als je je zin niet krijgt.
Zeur en kritiseer.
Verbeter je eigen relatie met Jezus Christus.
Laat je partner alleen slapen.
Wees liefdevol, waardeer en vergeef.
Dwing je partner om te veranderen.

8. Bekijk onderstaande punten die een huwelijk bedreigen

(7)

Kritiek.
Een vrekkige echtgenoot.
Een geld verslindende vrouw
Luiheid.
Een christelijk thuis.
Samen bidden.
Onordelijkheid en vuilheid.
. Een vergevende geest.
Jaloezie

9. Voor succes in het maken van belangrijke beslissingen

(1)

Man en vrouw beraden samen.
De man moet zijn wil aan zijn vrouw opdringen.
Zoek samen God in gebed.
Sta erop je eigen wil te doen.
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10 Een goede regel voor schoon familie is om.

(1)

Hou je bij je eigen zaken en laat de jong gehuwden met rust.
Sta er op dat de jong gehuwden bij je komen wonen.
Besluit om jong gehuwden raad te geven of ze willen of niet.

11 In geval er ontrouw is aan de kant van je echtgenoot kun je het beste.....

(3)

Meteen weggaan en nooit meer terug komen.
Onmiddellijk aan iedereen vertellen hoe ´´laag´´ je partner is.
Wees bereid te vergeven en als het mogelijk is je gezin in stand te houden.

12. De gedachten moeten zorgvuldig worden bewaakt omdat...

(3)

Onreine gedachten leiden tot onreine daden.
Je echtgenoot je gedachten kan lezen.
Verkeerde gedachten je huwelijk kunnen vernietigen.
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