
Hedendaagse trouwerij. 

Laten we eens kijken naar een doorsnee hedendaagse trouwerij en alles wat er aan vooraf gaat. 

Een man komt in contact met een vrouw en als het hem bevalt vraagt hij of zij verkering met hem 

wil. De man gaat af op het uiterlijk van de vrouw, zonder zich te bekommeren over haar innerlijk. Als 

alles goed gaat en het bevalt wederzijds, dan wordt er na een tijdje gedacht en gepraat over het 

sluiten van een huwelijk (zonder na te denken over het eventuele nageslacht). Sommigen vragen 

eerst nog toestemming van de beiden ouders, maar gebruikelijk is dat langzamerhand niet meer. 

Men meent dat men zelfstandig genoeg is en men besluit te gaan trouwen. Op het ogenblik, in de tijd 

waarin wij leven, zet ieder, klein en groot , zijn zin door. De kinderen doen dit en vragen de ouders 

niet; zij kennen bijna geen ouders meer. Maar de ouders doen het ook en hebben het hun kinderen 

geleerd (JP Paauwe).  

Velen gaan vooraf eerst nog verloven met de gebruikelijke tradities er omheen, zoals cadeautjes, 

ringen, enz. Gaat het nog steeds allemaal goed dan wordt er gezocht naar een woning en wordt er 

een trouwdatum gekozen. De één  trouwt na een jaar verkering te hebben gehad, de ander na twee, 

drie of vier jaar, net naar gelang ze het zelf verkiezen. Dan ter voorbereiding op de bruiloftsdag moet 

er van alles geregeld worden. Een korte opsomming: ondertrouw, trouwjurk, trouwpak, kaarten, 

vervoer, ringen, bloemen, gemeentehuis / kerk, zaal voor het feest, eten, fotograaf, (want ja, er moet 

toch vooral een fotograaf bij zijn om alles vast te leggen, zodat we later nog eens terug kunnen kijken 

naar die grote dag. En dat we de mensen kunnen laten zien hoe gelukkig we toch wel niet waren op 

die dag. Maar hoevelen zijn er niet die met pijn in hun hart naar hun trouwfoto kijken omdat ze zich 

vergist hebben en het huwelijk hen niet gebracht heeft wat ze er van verwacht hadden of omdat er 

een scheiding ontstaan is?) enz. Zoals u ziet gaat er heel wat aan vooraf voordat man en vrouw 

werkelijk getrouwd zijn. 

Laten we nu eens kijken naar een doorsnee trouwerij van onze verre voorvaders in het zogenoemde 

oude testament en alles wat er aan vooraf ging. 

Mannen en vrouwen vertrouwden en wachtten beiden dat JHWH hen zou samenvoegen, op Zijn tijd 

en op Zijn wijze, met hun tweelingziel, de huisvrouw van uw jeugd. JHWH deed vrouw en man elkaar 

ontmoeten van wie Hij wist dat ze voor elkaar bestemd waren, van wie Hij wist dat ze tweelingzielen 

waren en een éénheid konden gaan vormen samen met Hem. En had JHWH ze samengevoegd, dan 

nam de man, gelijk dezelfde dag, de vrouw mee naar een bruidskamer (tent), ging met haar een 

verbond aan, en had gemeenschap met haar. Het was dus een verbondssluiting en een 

gemeenschapssluiting. Zie o.a. Gen. 24:67. En dat was de huwelijks-sluiting. Vrouw en man gaan een 

gemeenschapsverbond met elkaar aan, beloven trouw aan elkaar en aan JHWH, geven zichzelf over 

en verliezen zo zichzelf in de ander. Het was dus niet alléén een huwelijkssluiting van lichaam met 

lichaam, nee, het was veel meer een huwelijkssluiting van hart tot hart. Dus een huwelijk wat van 

binnen uit gesloten werd. Geen uiterlijke ceremonieën, geen uiterlijke poespas van ringen aan 

elkaars vingers schuiven, nee een innerlijke verbondssluiting, dat was het! We lezen dat het zo ging 

bij Izaak en Jakob, enz. Later zien we dat er van het vertrouwen en wachten op JHWH afgeweken 

wordt en men zelf een levensgezel kiest, een bruiloftsfeest gevierd wordt met alle gevolgen van dien. 

Nu enkele vragen: 

- Waar lees je in de Bijbel dat er eerst een tijd van ‘elkaar leren kennen’ vooraf ging aan de 

huwelijkssluiting? 

- Waar lees je iets over verkering? Het woord verkering (in de zin van tussen jongen en meisje) komt 

niet voor in de Bijbel. 



- Waar lees je iets over verloving? Het woord verloving komt in de Bijbel niet voor. 

- Waar lees je dat een huwelijk ingezegend werd door een priester / dominee? En dat er een 

huwelijksformulier voorgelezen werd? 

- Waar lees je dat het huwelijk bevestigd moest worden door een stads overste (burgerlijke 

ambtenaar)? 

- Waar lees je dat man en vrouw elkaar trouw moeten beloven in het bijzijn van andere mensen, 

zoals in de kerken de gemeente tot getuige wordt geroepen? 

Ziet u nu hoe wij afgeweken zijn van de Bijbel, de natuur en onze verre voorvaders? Vroeger was de 

kern van het huwelijk: de overgave en de gemeenschap tussen man en vrouw (de ontmaagding), als 

een verbondssluiting. Meer was er niet. Dat trouwen had niks met uiterlijke dingen te maken. Het 

was een trouwen van hart met hart, van geest met geest, van lichaam met lichaam in de daarvoor 

ingerichte bruidskamer. Een kamer waarin zij samen ongestoord elkaar beloften konden doen en zo 

konden samensmelten tot één geest en één vlees. Hierbij hoeft niemand aanwezig te zijn. Deze 

heugelijke gebeurtenis mag later best gevierd worden met familie en vrienden, maar is niet 

noodzakelijk. Vrouw en man sluiten vandaag de dag geen verbond meer met elkaar. In de 

bruidskamer hebben ze alleen lichamelijke gemeenschap, verder niets.  Tegenwoordig besteden we 

vaak zeer veel tijd aan de details van de huwelijksceremonie, zoveel tijd dat we dikwijls de geestelijke 

voorbereidingen over het hoofd zien, hoewel deze eigenlijk van veel groter belang zijn. De meeste 

huwelijken worden van buiten gesloten door de bevestiging en inzegening van een geestelijke of 

trouwambtenaar, zonder dat het door de echtgenoten van binnen uit gesloten wordt van hart met 

hart. Men schuift elkaar wel een ring om de vinger als uiterlijk teken van verbondenheid, maar wat is 

er inwendig gebeurt? Is er inwendig een overgave geweest aan de ander? Een huwelijk op basis van 

een papiertje of van een trouwring is geen echte huwelijks verbintenis. Het is een door de 

maatschappij verzonnen instituut (systeem)!    

Men gaat veelal ook geen rechtstreekse verbond meer met elkaar aan. Het enige wat men tegen 

elkaar zegt is: ”ja, ja“, na het voorlezen van standaard beloften door een derde persoon. De man 

doet geen rechtstreekse beloftes meer tegen zijn vrouw. Nee, het gaat via een omweg, via een derde 

persoon die niets met het gesloten huwelijk te maken heeft. Als ik een huwelijksverbond met iemand 

aan ga, dan wil ik zelf rechtstreeks uit haar/zijn mond horen wat en welke beloftes zij/hij aan mij wil 

beloven en andersom. En bij het doen van die beloftes aan elkaar is het van belang om tegenover 

elkaar te staan of te zitten zodat je elkaar recht in de ogen kunt kijken. Als ik iemand iets beloof of 

met iemand een verbond aan ga, dan zou het zeer onbeleefd zijn als ik die persoon niet recht aan zou 

kijken. Bij de hedendaagse huwelijkssluitingen zit men naast elkaar, zonder de ander recht in de ogen 

te kunnen zien. Wat een onfatsoenlijk en minderwaardig gedoe!     

Ook is het bij sommige huwelijken een gewoonte geworden om, na de huwelijksbevestiging in het 

gemeentehuis, twee duiven los te laten zonder te weten dat dit weg komt uit Egypte. Want een duif 

loslaten deed men in oud Egypte ter ere van de god Juno. 

Door deze wantoestanden krijg je huwelijken die geen stand houden of als losse draden aan elkaar 

hangen met alle gevolgen van dien. Tegenwoordig ziet men de verbondssluiting en de gemeenschap 

met elkaar niet meer als de kern van het huwelijk. Als man en vrouw gemeenschap hebben voordat 

het huwelijk bevestigd is in het gemeentehuis of een kerk, dan wordt dat als zonde gezien en moet 

daar schuldbelijdenis voor gedaan worden. Maar men vergeet dat juist de gemeenschap met elkaar, 

dat dát een deel van het huwelijk is. Wat er, vandaag de dag,  allemaal bijkomt is door mensen zelf 

bedacht. Voor JHWH is de verbondssluiting, overgave aan elkaar en de gemeenschap (de 

ontmaagding) met elkaar, het huwelijk.  



Wat is een verbond? Een verbond is altijd een vrijwillige verbintenis van twee partijen; zij nemen in 

vrijwilligheid verbondsverplichtingen tegenover elkaar op zich. Een verbond berust daarom op de 

trouw aan een gegeven woord. Zo kan een verbond nimmer zijn: overheersing van de één over de 

ander, geen machtsmisbruik, geen uitbuiting, geen miskenning, geen onderdrukking. Het is 

daarentegen volledige gezamenlijkheid en bereidheid tot inbreng van de gehele persoon met al haar 

gaven en mogelijkheden. Zo is het huwelijk als een verbond daarom ook een verrijking van de 

eigenheid van man zowel als van vrouw. Alle leven krijgt er een rijker en voller ontplooiing door (W 

Aalders). 

Als u nu het beginstukje nog eens leest van dit hoofdstuk over de hedendaagse trouwerij, ziet u dan 

dat het alles zonder JHWH is? De samenvoeging is zonder JHWH. Men neemt verkering om zo hun 

eigen begeerten, verlangens en genotzucht te bevredigen. Echter zonder de gevolgen te overdenken. 

Verkering, verloving, de keuze om te gaan trouwen; (sommigen gaan eerst nog samenwonen) alles 

zonder JHWH. JHWH wordt er niet meer bij betrokken. Ook al zijn we godsdienstig. We maken zelf 

keuzes zonder te vragen en te weten of het Gods wil is, zonder rekening te houden met de grondslag 

van het huwelijk. Onze hedendaagse manier van huwen zit vol rituelen en tradities. De 

huwelijksvoltrekking is geworden tot een show-business, waaraan vele duizenden euro’s wordt 

besteed. Ook onder de christelijke mensen is het huwelijk verworden tot één groot feest, soms zelfs 

meerdere dagen lang en is een bruiloft geslaagd als de gasten later spreken van de rijke overvloed 

die er was aan eten en drinken. Tegenwoordig moet een bruiloft ook een thema hebben en wordt er 

soms ook een kledingcode gegeven. De trouwerij van Abraham, Izaak, Jakob, Mozes en zelfs Jozef die 

in de weelde en rijkdom van het hof van Farao in Egypte woonde, was zeer eenvoudig, zonder allerlei 

poespas, maar oprecht en samen met JHWH. Bij Jakob lezen we wel dat Laban een maaltijd maakte 

voor de mannen uit de buurt. Waarom Laban dat doet en waarom er alléén mannen uitgenodigd 

worden, blijft een vreemde zaak. 

De manier waarop wij heden ten dage een huwelijk sluiten, zou dat volgens Gods wil zijn? Een vraag 

om eens diep over na te denken! 

Laten we eens kijken naar de huwelijkssluiting van Izaak en Rebekka. Wat nu volgt is een gedachte 

van mij, hoe het gegaan kan zijn.   

Izaak neemt Rebekka mee naar een tent, en wat dan? Wat zal er in de tent allemaal gebeurt zijn? 

Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ze zullen de liefde bedreven hebben en gemeenschap met 

elkaar gehad hebben, maar zou dat het enige geweest zijn? Denkt u dat Izaak (als een bruut) Rebekka 

de tent mee in nam en tegen haar zegt: “Zo ik ben Izaak en jij wordt mijn vrouw, en nu wil ik 

gemeenschap met je"? Nee, ik geloof niet dat het zo gegaan zal zijn. Hoe dan wel? Ik ben van mening 

als volgt, alhoewel het een gissen blijft. 

Izaak nam Rebekka mee de tent in en stelde zich netjes voor. Daarna sloten ze woordelijk een 

verbond met elkaar en met JHWH waarbij ze elkaar recht in de ogen keken. Ze erkenden JHWH als 

hun God. Beloofden elkaar eeuwige trouw, hulp, zorg, liefde, bijstand, enz. Ze beloofden samen aan 

JHWH, om in gehoorzaamheid en afhankelijkheid, in Zijn wegen te willen wandelen en te willen leven 

naar Zijn wil en wetten. Niet te leven naar hun eigen wil en lusten, maar naar Gods wil 

(zelfverloochening). Ze beloofden samen om het nageslacht bewust te verwekken, met het in acht 

houden van al de daar aan verbonden natuurwetten, en ze op te voeden  in Gods wegen. Ze gaven 

hun harten dus over aan elkaar en aan JHWH (zelfovergave). Zodat hun harten samensmolten tot één 

geest. Daarna zullen ze over gegaan zijn tot de lichamelijke gemeenschap. Zodat hun lichamen 

samensmolten tot één vlees. Zodat er een totale versmelting was van de één in de ander en van de 

ander in de éne. Zodat de man niet meer alléén man was, maar man en vrouw. En de vrouw niet 



meer alléén vrouw was, maar vrouw en man. En ze een totale éénheid in volkomen harmonie 

konden gaan vormen, met JHWH,  voor de rest van hun leven. Met andere woorden, door samen een 

zielen-verbond tot stand te brengen, konden ze het innigst geluk en de opperste zaligheid als 

vruchten van hun huwelijk smaken.  

Zo ongeveer zal het (in mijn beleving) er aan toe gegaan zijn bij de huwelijkssluiting van Izaak met zijn 

vrouw. Ziet u hoe eenvoudig? Hoe innig? Hoe eerlijk? Hoe liefdevol? Zonder allerlei uiterlijke rituelen 

en gebruiken die wij vandaag de dag hebben? U kunt deze geschiedenis van Izaak met Rebekka zien 

als een voorbeeld van eenvoudige, ootmoedige geloofsgehoorzaamheid en rijke gebedsverhoring. 

De grondslag van het huwelijk is: De wille Gods! (JP Paauwe) 
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